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 7درس  درسنامه

ضمن عرض ادب و احترام خدمت دانش آموزان عزیز و اولیاء محترم قواعد درس هفتم عربی به صورت 

 خالصه خدمتتان ارائه می گردد . 

 امیدواریم که مفید واقع گردد .

موضوع درس آموزش فعل مضارع بود که قسمتی از آن را تدریس کرده بودیم در درس هفتم مطالب 

ور می شوند و فعل جدیدی ارائه نمی شود . قالب فعل های مضارع تدریس شده در تدریس شده مر

 جدول زیر قابل مالحظه است . 

ضمیر 

 فارسی 

 قالب فعل مضارع ضمیر عربی  ضمیر فارسی  قالب فعل مضارع ضمیر عربی 

  - - -نـَ  نحن  ما   - - -أ   اَنا  من 

 انتَ مذکر  تو 

 انتِ مونث

  - - -تـَ 

 ین - - - تـَ

 انتما مثنی  شما 

 انتم جمع مذکر

 انتن جمع مونث

 ان  - - -تـَ 

 وَن - - -تو 

 نَ - - -تـَ 

 هُوَ مذکر او 

 هِیَ مونث

  - - -یـَ 

  - - -تـَ 

  قواعد درس بعد ایشان 

 

 نحن نرجع : ما بر می گردیم .    مثال : اَنا أکتب : من می نویسم 

 انتما تصنعانِ : شما می سازید )مثنی(    کر(انتَ تجلس : تو می نشینی )مذ

 انتم تسألونَ : شما می پرسید )جمع مذکر(    انتِ تذهبینَ : تو می روی )مونث( 

 انتنَّ تذکرنَ : شما یاد می کنید)جمع مونث(   هُوَ یخرج : او خارج می شود )مذکر(

 هِیَ تنظر : او نگاه می کند . 
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 7تکلیف درس 

افعال مضارع تدریس شده را همراه با ضمیر و ترجمه فعل از حروف اصلی داده شده بنویسید . )مانند  -1

 مثال( 

 )فعل( انجام دادن    )فرح( خوشحال شدن    )ضحک ( خندیدن 

 

 

 کلمات جدید درس را حفظ کنید و به کمک آن ها متن درس هفتم را با دقت برای خود ترجمه کنید . -2

 

 

 ل داده شده را ترجمه کنید . افعا -3

 ---------------------اَقذِفُ  :   قدفتُ : انداختم  

 -------------------تغسِلونَ :    غَسَلَ : شُست 

 ----------------------نقربُ :   قربتَ : نزدیک شدی 

  -------------------تلبسانِ :   یلبسُ : می پوشد 

 

 ضمیر مناسب بنویسید .  در جای خالی فعل مضارع یا -4

 تنظرونَ اِلی السماء  ---------------

 عَلَی االرض )جلس(  --------------اَنتنَّ 

 

 

 

 

 


