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واژگان درس دوازدهم
أخَض: سبز

نار: آتش

أبیض: سفید  متضاد: أسَود

اإلثَنین: دوشنبه

األَحد: یکشنبه

أحَمر: رسخ، قرمز

األرِبعاء: چهارشنبه

أزَرق: آبی

أْسَود: سیاه  متضاد: أبیَض

أصَفر: زرد

أْمس: دیروز

أوراق: برگ ها  مفرد: َوَرق

أّي: کدام، چه

الُثالثاء: سه شنبه

حاّر: گرم  متضاد: بارِد

َحیاة: زندگی

َخریف: پاییز

الَخمیس: پنج شنبه

َربیع: بهار

ْبت: شنبه السَّ

َسحاب: ابر
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اکنون فرهنگی آموزش

ِشتاء: زمستان

َصیف: تابستان

َغداً: فردا

ُغراب: کالغ

فاِکَهة: میوه  جمع: فواکِه  مرتادف: َثَرة

لَون: رنگ  جمع: ألوان

الَیوم: امروز

الفصول: فصل ها  مفرد: فَصل

الـُمَدرِّس: معلّم

االُسبوع: هفته 

َنة: سال السَّ

املَوز: موز

واژگان درس دوازدهم واژگان درس دوازدهم
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»خالصة قواعد عربی هفتم«
جدول ضمیرها و فعل ها

ضمیر 
فارسی

ضمیر
عربی

جنس و عدد
فعل

ما ضی

ضمیر 

متصل

يَفَعلُْتمفرد مذکر و مؤنثأنامن

تو
ـَکَفَعلَْتمفرد مذکرأنَْت

ـِکَفَعلِْتمفرد مؤنثأنِْت

او
ـُهَفَعَلمفرد مذکرُهو

ـهاَفَعلَْتمفرد مؤنثِهي

ـناَفَعلْنا مثنی و جمع مذکر و مؤنثنَْحُنما

شام

ـکُامَفَعلُْتاممثنی مذکرأنُتام

ـکُامَفَعلُْتاممثنی مؤنثأنُتام

ـکْمَفَعلُْتمجمع مذکرأنُتم

ـکُنََّفَعلُْتَّجمع مؤنثأنُتـّن

ایشان

ـهامَفَعالمثنی مذکرُهام

ـهامَفَعلتامثنی مؤنثُهام

ـهمَفَعلواجمع مذکرُهم

ـُهنََّفَعلَْنجمع مؤنثُهّن
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اکنون فرهنگی آموزش

جدول جمع های مکّسر

معنیمفردجمع مکّس

پروردگارإلهآلِهة

فصلَفصلُفصول

دربابأبواب

پاَقَدمأقدام

خانهبیتبُیوت

داستانقّصةِقَصص

کوهَجبلِجبال

کتابکتابکُتب

سنگَحجرأحجار

گنجکنزکُنوز

باغَحدیقةَحدائِق

رنگلَونألوان

چمدانَحقیبةَحقائِب

کلیدِمفتاحَمفاتیح

زندهَحّيأحیاء

پندَموِعظةمواِعظ

چوبَخشبأخشاب

برگَوَرقأوراق

مردَرُجلِرجال

پسولدأوالد
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معنیمفردجمع مکّس

روزیومأیّام

ماهیَسَمکأسامک

ماهَشْهرُشهور

سالَسَنةَسنوات

لباسلِباسَمالِبس

درختَشَجرأشجار

زننِسوةنِساء

دوستَصدیقأصِدقاء

کالسَصّفُصفوف

صداصوتأصوات

مهامنَضیفُضیوف

دانشجوطالِبطُاّلب

عبتِعب رَةِعَب

کارَعملأعامل

اتاقُغرَفةُغرَف

میوهفاِکَهةَفواِکه
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اکنون فرهنگی آموزش

جدول متضادها

معنیمتضادمعنیلغت

سیاهأسَودسفیدأبَیض

شایستگانأفاِضلفرومایگانأراِذل

پشتَخلف، َوراءروبروأمام

گرمحاّررسدبارِد

پایاننهایةرشوعبدایة

نزدیکَقریبدوربَعید

پرسَولَددخرتِبنت

باالفوقزیرتَحت

رفتذهَبآمدجاَء

ایستادهواِقفنشستهجالِس

داناعاِقل، عالِمنادانجاِهل

تنهاییَوحدةگروهیَجامَعة

شاد شدَفِرَحناراحت شدَحزَِن

داخل شدَدَخَلخارج شدَخَرَج

بدیرّشنیکیَخیر

زنانهنِسائّیةمردانهِرجالّیة

زنَمرأةمردَرُجل

گرانغالیةارزانَرخیصة

دشمنیُعدوان، َعداوةدوستیَصداَقة

بزرگکبیرکوچکَصغیر
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جدول متضادها

زیادکثیرکمقلیل

بلهنََعمخیرال

روزنَهارشبلیل

راستیَمینچپیَسار

بدیسوءخوبیُحْسن

پایین آمدنََزَلباال رفتَصَعَد

جواب دادأجاَبسؤال کردسأَل

کوچکرتأْصَغربزرگرتأکَْب

زیباَجمیلزشتَقبیح

نشستَجلََسایستادَوَقَف

اولینأّولآخرینآِخر

باطنباِطنظاهرظاِهر
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اکنون فرهنگی آموزش

جدول مترادف ها

     معنی   مرتادفلغت

آیاَهلأ

بهرتأْحَسن، َخیرأفَضل

روزگارَدْهرأیّام 

میوهفاِکهةَثرَة 

پشت َوراءَخلف

ةَسالَمة سالمتیِصحَّ

دشمنیُعدوانَعداَوة

باغحدیقةبُستان

بدیرَشُّسوء

خوبیَخیرُحْسن

مادروالِدةاُّم

پدروالِدأب

پروردگارإلهَرّب

چهماماذا

قرآنقرآنُمْصَحف

هنگامی که، آنگاهملّاإذا

واجبفریضةواِجب

خوبجّیدَمرغوب

زندگیَعیشحیاة




