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می کنند. )ساکن هستند،سکونت می کنند(  هُما ساکِنانِ مَعَ أوالِدهِما فی قَریَة.  ایشان با فرزندانشان در روستا زندگی  

. است از دو خواهر بزرگ تر   األُختَینِ. و سمیّه است.وَ سُمیَّةُ أکبَرُ ِمنَاز دو برادر رگ تر بز عارف : األَخَوَینِعارِفٌ أکبَرُ ِمنَ   

خانواده ای موفّق هستند.   م أُسرَةٌ ناجِحَةٌ. آنهاهُ  

حِ. البُرتُقالِ وَ العنَبِ وَ الرُّّمانِ وَالتُّفّا   بأشجاربَیتُهُم نَظیفٌ وَ بُستانُهُم َمملوءٌ  

 خانه شان پاکیزه و باغشان پر از درختان پرتقال، انگور، انار و سیب است.

 حِوارٌ بَینَ الواِلدِ وَ األَوالِد:گفت و گویی میانِ پدر و پسران 

 الواِلد: أینَ ذَهَبتَ یا عارِفُ؟ پدر: ای عارف کجا رفتی؟ 

. حامد و باصادق همراه  مادربزرگ و پدربزرگإلَی بَیتِ الجَدِّ وَ الجَدَّة َمعَ صاِدقٍ وَ حاِمدٍ.عارف: به خانه عارف:   

 الواِلد: کَیفَ رَجَعتُما یا صاِدقُ وَ یا حاِمدُ؟ پدر: ای صادق و حامد چگونه بازگشتید؟  

 األَخَوانِ: بالسَّیّارَة.دو برادر: با اتومبیل.

هَبتُم أیُّها األَوالدُ؟ پدر: ای پسرها چرا رفتید؟  ماذا ذَالواِلد: ل  

 اإلِخوَة: لمُساعَدَة جَدِّنا فی جَمِع المَحصولِ.برادرها: برای کمک به پدربزرگمان در جمع آوری محصول.

 حِوارٌ بَینَ الواِلدَة وَ البَناتِ: گفت و گویی میان مادر و دختران. 

مادر: ای سمیّه کجا رفتی؟ ةُ؟ الواِلدَة: أینَ ذَهَبتِ یا سُمَیَّ  

. نرگس  و شیما با همراه مادربزرگ و پدربزرگسُمَیّة: إلی بَیتِ الجَدِّ وَ الجَدَّة َمعَ شَیماءَ وَ نَرجِسَ. سمیه: به خانه   

 الواِلدَة: کَیفَ رَجَعتُما یا شَیماءُ وَ یا نَرجِسُ؟مادر: ای شیما و نرگس چگونه برگشتید؟ 

ة.دو خواهر: با اتومبیل. یّارَاألُختانِ: بالسَّ  

 الواِلدَة: لماذا ذَهَبتُنَّ أیَّتُها البَناتُ؟ مادر: ای دخترها چرا رفتید؟  

 األَخَوات: لمُساعَدَة جَدَّتنا خواهرها: برای کمک به مادربزرگمان 
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(4فعل ماضی)  

شما سخنم را با دقت شنیدید-3                  مسابقهشما شروع کردید به -2                     شما از کوه باز گشتید-1  

خانه را جمع کردیدکتاب شما کتاب های -4  

 (  4*ماضی)

                                                           

 .بِالْمُسابَقَةِ بَدَأْتُما أنتُما                                                    .الْجَبَلِ ِمنَ رَجَعْتُمْ أنتُمْ             

 شما از کوه برگشتید.                                                    شما شروع به مسابقه کردید.             

                                             .                              

 الْمَکْتَبَةِ.  کُتُبَ جَمَعْتُما أنتُما                                                 .بِدِقَّةٍ کَالمی سَمِعْتُنَّ أنتُنَّ               

 کردید.  شما سخن من را به دقت گوش کردید.                             شما کتاب های کتابخانه را جمع              

 

 

 با را فعل  بخواهیم گاه هر و داشت اشارهشخص جمع  اول به ام  معنای به نحن ضمیر. شدیم آشنا جمع شخص اول با گذشته درس در

 از بگویید حال. باشد داشته خوانی هم نحن با تا شود وصل میریض یاه شناس نیز فعل به که  است الزم بیاوریم جمع شخص اول ضمیر

 نا – تُ – ک:است فعل به اتصال مناسبهای زیر کدام ضمیر ضمیر میان

 معنی ما می تواند به فعل بعد از ضمیر نحنُ بچسبد مثال: بله درست است »نا« به   

 ( زدیم ما) ضربنا نحن  = نا + ضرب + نحن      (شدیم خارج  ماا )خرجن نحن  = نا+ خرج  + نحن

 در  دارید یاد . به باشد می)شما( و ضمیر آن  جمع شخص دوم فعل  به راجع امروز درس اما

 بدانیم 
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 و، در عربی»شما« گاهی برای دو نفر)مثنی( نیست چنین عربی در امابکار می رفت.  »شما« هم برای دو نفر و هم برای جمع فارسی 

 بکار می رود. زن چه و مرد چه (جمع) چند نفر برای گاهی

 مثنی )مذکر و مؤنث(= نفر دو شما =أنتما

 چند نفر )مذکر( = جمع  شما = أنتم

 چند نفر)مؤنث( =جمع   شما = أنتنّ

 .شود می اضافه فعل به شناسه آنها با مناسب بیاید فعلی ین ضمیرهاا از بعد هرگاه کنید دقت حال

                : مثال

 ا= أنتما دخلتُما             شما داخل شدید تم + دخل + أنتما   

 = أنتُم دَخَلتُم             شما داخل شدید تم + رجع + أنتم  

 شما داخل شدید      أنتُنّ دَخَلتُنّ         = تنّ + ذهب + أنتنّ  

 )مذکر( أنتُم کَتَبتُم                                                  

 دوم شخص جمع                       أنتُنَّ کَتَبتُنَّ )مؤنث(                             شما نوشتید    )دوم شخص جمع(      

 أنتُما کَتَبتُما )مذکر و مؤنث(                                                     

 نکته: أیّها برای مذکر و أیّتُها برای مؤنث بکار می رود.   مانند: أیّها الطالِب ) ای دانش آموز(  

 أیّتُها الطالِبَة )ای دانش آموز(     

 مثنی و جمع أخ و أخت   

 إخوَة                أخوَینِ و أخوانِ      جمع أخ           مثنی أخ          

 مثنی أُخت              أُختانِ و أُختَینِ            جمع أُخت            أخوات

 69صفحه  -پاسخ تمرین اول

 .درست4.درست   3.غلط   2.غلط      1

 70صفحه  -پاسخ تمرین دوم
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خواندید؟  )قَرَأتُما(.ای دو دختر، چطور درستان را 1

ای چه درهای کالس ها را باز کردید؟ )فَتَحتُم(ای دانش آموزان بر -2

ای خانم ها، آیا صدای بچه هایتان را شنیدید؟  )سَمِعتُنَّ(  -3

ای استاد، آیا به من اجازه ی صحبت دادید؟ ) سَمَحتَ(-4

70صفحه -پاسخ تمرین سوم

شما شروع کردید. -4                      او نخواند.                     -1

شما نرسیدید.  - 5شما شنیدید.                                     -2

شما نبریدید.  - 6شما اجازه دادید.                                -3

   ************************************************************

زینَةُ الباطِنِ :زیبایی درون 

قَبیحَةٌ»اسمُها السَّمَکَةُ الحَجَریَّةُ«.در دریایی بزرگ ماهی زشتی بود که اسمش سنگ ماهی بود.  کانَت فی بَحٍر کَبیٍر سَمَکةٌ

 وَ االسماکُ خاِئفاتٌ مِنها. و ماهی ها از او می ترسیدند. )ترسان بودند.(

 ها ترسیدند و فرارکردند.  او به طرف دوماهی رفت و ماهی .هَرَبَتا وَ خافَتا السَّمَکَتَانِ سَمَکَتَینِ؛ إلی هی ذَهَبَتْ

 وَحیدةً داِئماً. او همیشه تنها بود. هیَ کانَت

ها پنج تا ماهیگیر آمدند و تور بزرگی فی یَومٍ ِمنَ األیّامِ، خَمسَةٌ ِمنَ الصَّیّادینَ جاؤوا وَ قَذَفوا شَبَکَةً کَبیرَةً فی البَحِر.در روزی از روز

 را در دریا انداختند. 

الشَّبَکِة. ما جاءَ أحَدٌ لِمُساعَدَة . ماهی ها در تور افتادند.کسی برای کمک نیامد.  األسماکُ وَقعنَ فی

الدّرسُ العاشرة 
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