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خالصه درس عربی هشتم

الدرس األول 

اهم مطالب سال  هفتم 

 نَصب : ) ً- (

رفع :  ) ٌ- (

َجر : ) ٍ- ( 








                                                                تنوین :  








)  -َ  ( : فتحه 

کسره : ) ِ- (
ضّمه : ) ُ- (

سکون : ) ْ- (

عالمت : 

1- مذکر  :   مثال : َرُجل  - ُغراب  -  قلم

2- مونث  :   مثال : طیبة ، حقیبة ، مسلمة 








1- اسم ها از نظر جنس : 

مذکر : اسمی که عالمت » ة « نداشته باشد .
مونث : اسمی است که معموال عالمت » ة « داشته باشد .

توجه : ممکن است اسمی » ة «  نداشته باشد ولی مونث باشد مانند : مریم : بنت ) دختر (








 مفرد

مثنی
جمع

2- اسم ها از نظر تعداد : 

الف(  اسم مفرد : اسمی است که بر یک چیز و یا یک شخص داللت کند .
مثال : 1- مفرد مذکر :   تلمیذ - طبیب - قلم                  2- مفرد مونث :  طبیبة - حقیبة - بنت

ب( اسم مثنی : اسمی است که بر دو چیز یا دو شخص داللت می کند و در انتهای اسم دو عالمت » اِن - یِن « گذاشته می شود .
مثال : 1- مثنای مذکر : طبیباِن - تلمیذاِن - قلمان ِ       2- مثنای مونث : طبیبتاِن - حقیبتاِن - شجرتاِن 

ج( اسم جمع : اسمی است که بر بیش از دو چیز یا دو شخص داللت کند و بر دو نوع است :  1- جمع سالم     2- جمع مکسر
1- جمع سالم : جمعی است که شکل مفرد آن ، با اضافه کردن عالمت های جمع تغییر نکند و سالم بماند . جمع سالم به دو شکل است : 

الف( جمع مذکر سالم               ب( جمع مونث سالم
الف( جمع مذکر سالم : با اضافه کردن دو عالمت » وَن - یَن «  به آخر اسم مفرد مذکر ، درست می شود . مثال :  ُمَعّلم : ُمَعّلموَن - ُمَعّلمیَن
ب( جمع مونث سالم : » ة « از آخر کلمه حذف می شود و به انتهای آن » ات « افزوده می شود .          مثال :  + » ات « طبیبات

2- جمع مکسر : جمعی است که شکل مفرد آن هنگام تبدیل شدن به جمع تغییر می کند و این نوع جمع ، عالمت و قاعده خاصی 
ندارد ، بلکه سماعی هستند یعنی با شنیدن و تکرار می توان آن را آموخت. مثال :  َرُجل : ِرجال ، درس : دروس ، خندق : خنادق

3- اسم های اشاره به دو نوع تقسیم می شود : دور ، نزدیک










مفرد

مثنی

جمع

 مذکر : هذا     هذا ُمَعّلٌم

مونث : هذه    هذه ُمَعّلمٌة

مذکر : هذاِن - هذیِن    هذاِن قلماِن - هذیِن َقَلمیِن

مونث : هاتاِن - هاتیِن   هاتاِن معلمتاِن - هاتیِن ُمعّلمَتیِن




























مذکر و مونث : هوالء    هوالء معلموَن )مذکر ( 

                                             هوالء معلمات ) مونث (

الف( اسم های اشاره نزدیک : 
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مفرد

جمع

مذکر : ذلک       ذلک َرُجل

مونث : تلک      تلک ُمَعّلَمٌة




























مذکر و مونث : اولئک   اولئک ُمَعّلموَن ) مذکر ( 

                                              اولئک ُمعّلمات ) مونث (

ب( اسم های اشاره دور : 

اعداد : 1- اصلی ، 2- ترتیبی
اعداد اصلی از 1 تا 12 : 1- واحد ، 2- إثنان ، 3- ثالثة ، 4- أربعة ، 5- خمسة ، 6- ستة ، 7- َسبَعة ، 8- َثمانیة ، 9- َتسَعة ، 10- َعَشرة، 

11- أَحَد َعَشَر ، 12- إثنا َعَشَر
اَلوان ) رنگ ها ( : أحمر : قرمز  -  أزرق : آبی -  أبیض : سفید  -  أصفر : زرد -  أسود :  سیاه -  أخَفر : سبز

َنة ) فصل های سال ( : ربیع : بهار  -  صیف : تابستان  -  َخریف : پاییز -  شتاء : زمستان ُفصول السَّ
بت : روز شنبه - اأَلَحد : یکشنبه - اإَلثنین : دوشنبه - اَلّثالثاء : سه شنبه - اأَلربِعاء : چهارشنبه-  أیّام ااُلسبوع ) روزهای هفته ( : یوم السَّ

اَلَخمس : پنج شنبه - اَلُجُمعه : جمعه
کلمه های پرسشی ) استفهامی ( : این کلمه ها برای سوال از موضوع خاصی ، مثل مکان ، تعداد ، زمان و ... استفاده می شود .

مثالنحوه پاسخمعناکلمه پرسشی

ما فی الغرَفِة ؟ اَلمنضدةِ .          اسم اشیاءچیست ؟ چه چیزی ؟ما /  ماذا
چه چیزی در اتاق است ؟ میز

هل ) أ ( أنِت طالبٌة ؟            نعم / ال                آیا        هل / أ 
نعم ، أنا طالبٌة  -    ال ، أنا طالٌب

        برای چه / چرا   لماذا ) لَِم (
ـِ ) برای پاسخ کوتاه ( ل
أِلّن ) برای پاسخ بلند ( 

لماذا ) لَِم ( تَذَهُب إلی المکتبة ؟ لِلمطالَِعِة
لماذا أنُتنَّ مسروراٌت ؟ أِلنَّنا نََجحنا فی الُمسابََقِة .

ـِ       با چه چیزی   بماذا ) بَِم (                 ب
َفِر ؟ بِماذا ) بَِم ( تَذَهبَن إلی السَّ

ّیارِة ) بِالحاِفَلِة (  -  با اتومبیل ) با اتوبوس ( بالسَّ

         َمن
چه کسی ؟ چه کسانی؟ 

َمن هی ؟ هی معلمُة المدرسِة        اسم اشخاصکیست ؟
َمن هو ؟ هو معلم المدرسِة

ـِچطور - چگونه        کیف کیف حالُِک ؟ أنا بَِخیٍر                 ب

 
       لَِمن ؟ 

برای چه کسی؟ 
مال چه کسی ؟

ـِ لَِمن هذه الّسّیارة ؟ لَِمریم                 ل

-          اهل کجا ؟     ِمن أیَن ؟ کشور   - شهر  اسم 
استان

ِمن أیَن أنِت ؟ أنا طهرانیٌّ
أنا ِمن طهران

عدد گذاشته     چقدر - چندتا        َکم ؟
) واحد - إثنان - ...(

َنة ؟  أربع - أربَعة َکم َعَدُد ُفصول السَّ
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1 1- نام تصویرهای زیر را به عربی بنویسید: )یک کلمه اضافی است( 

کرسی   -   فرخ   -   بقرة   -   معجون اسنان   -   طّباخ

ب( ................  ألف( ................   

د( ................  ج( ................   

0/5 2- کلمه های متضاد و مترادف را در جای مناسب خود قرار دهید: )یک کلمه اضافی است( 

حزَن   -   َمنزل   -   یَسار

ب( بَیت = ................ ألف( یَمین ≠ ................  

1 3- ترجمه های ناقص را کامل کنید:

سکوت ................ و سخن ................ است. ٌة.  ألف( اَلّسکوت َذَهٌب و الکالُم ِفضَّ

آیا ................ داری یا ................؟ ِر؟  کَّ ِم ِعندِک أم َمرُض السُّ ب( أ َضغُط الدَّ

0/5 4- کدام کلمه با سایر کلمه ها ناهماهنگ است:

 سبعة    إثنان    َوَجعَ    ألف( خمسة 

 ُرّمان    َخلف    فوق    ب( تَحت 

6/5 5- جمله های زیر را ترجمه کنید:

ب( اَلغریُب َمن لَیَس لَُه َحبیٌب. ألف( ُمجالَسُة الُعَلماِء ِعباَدٌة.  

د( أنا أشُعر بِالّصداِع؛ َسأذَهُب إلی الُمسَتوَصِف. ج( إنَّ اهلل َجمیٌل و یُِحبُّ الَجماَل. 

و( َتهیَئة َمنِشِفة و ُفرشاٍة و َمعجوِن أسناٍن. هـ( المومنوَن یَصدقوَن و الیَکِذبوَن فی الحیاِة. 

ها فی مزَرِعٍة َکبیرٍة. ز( تَخرُج ُعصفورٌة ِمن َعشِّ

0/5 6- در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید:

ب( ................ أذَهُب. )نحن - أنا( ألف( ................ َجَمعوا. )ُهم - أنُتم( 

تاریخ امتحان : 97/3/9

زمان امتحان : 70 دقیقه 3دبیرستان مکتب الزهرا )س( )خرداد 97(
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0/5 7- ترجمه درست را انتخاب کنید:

ُر ساعٍة َخیٌر ِمن ِعباَدِة َسبعیَن سنة. ألف( تَفکُّ

2( ساعتی فکر کردن بهتر از هفت سال عبادت است. 1( ساعتی فکر کردن بهتر از هفتاد سال عبادت است. 

ب( أ أنِت تَعَملیَن فی الُمخَتبِر؟

2( آیا تو در آزمایشگاه کار می کنی؟ 1( برای چه تو در کارخانه کار می کنی؟ 

1 8- در جاهالی خالی کلمه مناسب بنویسید:

 هذا    هوالء  ألف( ................ ُمَعِلماٌت.  

 َکم    کیف  ؟ ستَُّة.  فِّ ب( ................ طالِبًا فی الصَّ

 هذا    هذه  ج( ................ الفالَحٌة َحَصدت الَمحصوالت. 

 األربعاء    رابع  الثاء - ................  بت - األحد - اإلثنین - الثُّ د( السَّ

1/5 9- فعل مناسب را در جای خالی قرار دهید:

)ما َسِمَع - ما َسِمَعت( ألف( هی ................ الکالَم.  

)تَنُظراِن - تَنُظرَن( وَرِة.  ب( یا بِنتاِن! ................ إلی الصُّ

)َجَمعُت - سوَف نَجَمُع( ج( نَحُن ................ األخشاَب.  

)َذَهبِت - َذَهبُتما( د( هل أنُتما ................ إلی الَمدَرَسِة؟ 

)ال تَجَمُع - تَجَمعوَن( هـ( أیُّها الرِّجال! أ ................ الَفواِکِه لِلَبیِع؟ 

)َفَتحُتنَّ - َفَتحُتم( وف.  و( أنُتنَّ ................ أبواَب الصُّ

1 10- متن زیر را بخوانید و به سواالت پاسخ دهید:

ِم الِبالِد؟ أنا اُِحُب الّزراعَة و سوَف  والُِد محمد موَظٌف و والِدتُُه ُمَمرَضٌة. فی یوم ِمَن األیّاِم، َسأَل محمٌد ِمن والده: أیُّ َعَمل ُمهمٌّ لِتَقدُّ

ة و البالُد حاجة إلی ُکل الِمهن یا ولدی. أصیُر ُمهنِدساً زراعّیاً. أجاَب والَِده: ُکُل ِمهنة ُمهمَّ

محمد: ما هو هدُفنا من إنتخاب الُشغل؟ الوالُد: ِخدَمُة الناِس. قاَل رسوَل اهلل )ص(: خیُر الّناِس أنَفُعُهم لِلّناس.

.................................................................................. ألف( ما هو الهدٌف ِمن إنتخاب الُشغل؟ 

.................................................................................. ب( هل یُِحبُّ محمد طبُّ العیون؟ 

.................................................................................. ج( ما هی مهنة والدُة محمد؟ 

.................................................................................. د( قال رسول اهلل )ص(: 

1 11- به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

ب( کم صفًا فی الَمدرَسِة؟ الف( أین َمدَرَسُتِک؟  

د( ما ِهی لَون الُغراب؟ ج( کم اُسبوعًا فی الّشهِر؟  

20 جمع َوفََّقُکُم اهلل 

تاریخ امتحان : 97/3/9

زمان امتحان : 70 دقیقه 3دبیرستان مکتب الزهرا )س( )خرداد 97(
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  كالس هاي هشتم
دبیرستان مکتب الزهرا )س(   تاریخ امتحان  : 97/3/19

د( ُكرسی ج( َطّباخ  ب( بََقرة  1- ألف( َفرخ 

ب( مترادف: بَیت = َمنِزل 2- ألف( متضاد: یَمین ≠ یسار  

ب( فشار خون - بیماری قند 3- ألف( طال - نقره  

ب( ُرّمان 4- ألف( َوَجَع  

5- ألف( همنشینی با دانشمندان عبادت است.
ب( غریب كسی است كه دوستی ندارد.

ج( قطعًا خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد.
د( من احساس سردرد دارم، پس به درمانگاه خواهم رفت.
هـ( مومنان راست می گویند و در زندگی دروغ نمی گویند.

و( تهیه حوله و مسواک و خمیردندان
ز( گنجشک از النه اش در مزرعه بزرگ خارج می شود.

ب( أنا 6- ألف( ُهم  

7- ألف( )1( ساعتی فکر كردن بهتر از هفتاد سال عبادت است.
ب( )2( آیا تو در آزمایشگاه كار می كنی؟

د( األربِعاء ج( هذه  ب( َكم  8- ألف( هوالء 

ج( سوف نَجَمُع ب( تَنُظرانِ  9- ألف( ماَسِمعْت 

ز( َفَتحُتنَّ و( تَجَمعونَ  هـ( َذَهبُتما 

د( َخیر الّناِس أنَفُعُهم لِلّناِس ج( ُمَمِرَضة  ب( ال  10- ألف( ِخدمُة الّناِس 

د( أسود ج( أربعة  ب( ِتسعة  11- ألف( فی قصرالدشت 

3


