
 

 

عربی ھفتم  دوره اول متوسطھ

١درس



 

 

.کوه زیبایی است این. عکس زیبایی است این



 

 

قیمت علم

عالم بدون عمل ،ماننددرخت بدون میوه است- ١

.خوب پرسیدن ، نیمی از دانش است - ٢

.ھمنشینی با دانشمندان،عبادت است - ٣
.دینی استطلب علم ،واجب - ۴

.آفت علم ،فراموشی است - ۵



 

 

.این مرد ، دکتراست
.این دکتر،موفق است

.این زن،دکتراست

.این خانم دکتر،موفق است

.این درخت،عجیب است

.آن تابلو،زیبااست .آن کوه، بلنداست

.این کالس، بزرگ است

شاعراست،آن مرد
سعدی است،آن شاعر 

.شاعراست،آن زن

پروین است،آن شاعر



 

 

.دراین مدرسھ است،  این پسر
.درآن مدرسھ است،این دختر

.درکالس اول است،دانش آموزموفق آن
.دانش آموزموفق ،درکالس اول است، این

.میوه این درخت بزرگ، خوشمزه است



 

 

نتٌ  ِ َشَجَرةب

َصفّ َجَبل

.استواجب دینی خواستن علم  -۴

.رحمت ونوراست کوهدانشمند مؤمن مانند  -٢

سعید،اسم پسروسعیده،اسم  -ا
استدختر

.میوه است بدونآن درخت  -٣



 

 

نورسخن

دونعمت ناشناختھ اند، سالمتی وامنیت-١

.رضایت خداوند ،دررضایت پدر ومادراست -٢

.ازیک نظربھتراست،دونظر -۵
.روزاست،روزی بھ سودتو وروزی بھ زیان تو٢روزگار -۴

.ادب انسان ،بھترازطالی اوست -٣



 

 

.دختر،تمیز ھستند٢این 

پسر٢اینھا
ھستند

پسر٢این
دخترھستند٢اینھاتمیزھستند

صندلی ٢اینھا
ھستند

صندلی ٢این
چوبی 
ھستند

گل ھستند٢اینھا
گل زیباھستند٢این



 

 

نتٌ  ِ ا نِ بنتب

َوَلدٌ انِ َوَلد



 

 

.افتخاری برای پدرومادراست، فرزند صالح

.پنجره زیبااست٢،برای این کالس

.بھ علم وایمان است ،ارزش انسان

.کالس بزرگ ھستند٢این

.درخت بدون میوه ھستند٢این

قرائت درس



 

 

گنج گنجھا

.سال است٧٠یک ساعت فکرکردن،بھترازعبادت 

.دشمنی عاقل،بھترازدوستی نادان است

.دانش درکودکی،مانندکنده کاری درسنگ است

.نادانی،مرگ زندگان است

.بھترین کارھا،میانھ ترین آنھا است



 

 

.برنده ھستند،) زن(این بازیکنان .برنده ھستند،) مرد(این بازیکنان 

آنھااینھا

)مؤنث.(اینھا ایرانی ھستند)مذکر.(اینھا ایرانی ھستند

.ھستند) مرد(رزمندگان  ،آنھا
.صبورھستند،) مرد(آن رزمندگان 

.ھستند) زن(رزمندگان  ،آنھا
.صبورھستند،) زن(آن رزمندگان 



 

 

.مسابقھ برنده ھستند٢این بازیکنھا ،در

.عبرتھایی برای بچھ ھا است ،درکتابھای قصھ 

این دانش آموزان،درمسابقھ حفظ قرآن موفق ھستند
دانشمند نشستھ اند٢آن مردھا،نزد

الِعَبة َورَدةَکنزَمکَتَبة



 

 

بسیار مھم 



 

 

بسیار مھم 

قرائت درس



عربی ھفتم  دوره اول متوسطھ

٢درس



.این درخت اناراست؛ نھاین درخت انگوراست؟  آیا



؟است جزنیکی نیکی پاداشآیا 
.وپرکاراست سخن مؤمن،کم

.است انسان زبان،سالمتی سکوت
.است سکوت جوابش کھ بساسخنی چھ
.استوقت طال 

نھ -بلھ آیا؟ آیا؟

مدرسھ است؟کیف ، این  آیا
.کیف سفراست،این  نھ؛

درخت اناراست؟،اینآیا
.درخت اناراست،این  بلھ؛

دوراست؟،ھتلآیا
.ھتل ،نزدیک است نھ؛



؟سربازاستاین آیا
.سربازاستاین ؛بلھ

شھراست؟،آیااینجا
.روستااست،اینجا؛نھ

الَنَعم



الَنَعم

واناراست؟نھانگور آیااینجادرختھای 
است؟ بلھشھر،ھتل آیادراین 

.کتابخانھ دورومدرسھ نزدیک است



قرائت درس

ناسل
بالط ةحص مالک

ةالص دومعةفرغ موی
ئلوا دیعب نایسن ةسلاجم ةوادع بیرق انه

ُ َعموُد الِدین الة اَلصَّ

ك





گنجھای حکمت

گنجھای حکمت

.تنھایی،ازھمنشین بد بھتر است -١

.قطعاً خوش پیمانی،ازایمان است -٢

.دوست داشتن وطن،ازایمان است -٣

.عجلھ،ازشیطان است -۴

.چھ بسا سخنی، مانند شمشیرباشد -۵



اوکیست؟

.اوزکریای رازی است
اوکیست؟

این د انشمند کیست؟
.اوابوریحان بیرونی است

این زن کیست؟
.است) زن(اورزمنده 

.ایرانی است)زن(اودانشمند

این کیف،مال کیست؟
.مال مریم است

آن ماشین ،مال کیست؟
.مال مدیرمدرسھ است

تو چھ کسی ھستی؟
.من مدیرکتابخانھ ھستم

توچھ کسی ھستی؟
.من مدیرکتابخانھ ھستم



کسی پروردگارآسمانھا وزمین است؟چھ 
.تلفن ھمراه زیبا مال کیست؟مال آقای اخالقی استآن 

.کیست؟اوخواھرسینااستدخترکوچک این 

.ھستنددراتاق مھمانھا کسی دراتاق است؟ چھ 



د القوی یِّ السَّ

َنَعم

أنا علیٌ 

هللا

د الحسینی یِّ السَّ

قرائت درس





گنج نصیحت
.بھترین مردم،سودمندترین آنھابرای مردم است

.خوبی بسیاروانجام دھنده آن کم است
انسان بنده ی نیکی کردن است

.بالی انسان درزبانش است
.سالمت زندگی درمداراکردن است

چھ،چھ چیز،چیست؟

این چیست؟
.این،کلید خانھ است

این چیست؟

معنی این عالمت چیست؟.این،ھدیھ ای برای مادرم است
چرخیدن بھ راست ممنوع

معنی این عالمت چیست؟
.چرخیدن بھ چپ ممنوع



فارسیزبان رسمی درایران چیست؟
روی میز چیست؟تلفن مادرم

اطراف خانھ چیست؟ستون بزرگ

ٌ َعمودٌ  َشَجَرة

ِمنَضَدةِعَنب



.ھدیھ گران ھستند٢تا،٢ینتاچھ چیزی ھستند؟ا٢این  -١
.این جایزه طالیی برای برنده اول استاین چیست؟  -٢

چمدانھای مسافرھادرآن ماشین بزرگ چیست؟  -٣

جماعةکثیربعید
َرخیَصةُحسنجالِس

َلَمرأة َلبنتا َلنِّساءا َلَبناتا نتِ ا َ أ
ھیَ االُختھاتانِ تِلکَ ھِذه

٠

 سودمندترینبھترین مردم، -١
.مردم است

.است زیادتعدادمسافرھادرھتل، -٢
نیکی کردن بنده ی انسان،  -٣

.است
.است عقلشارزش انسان،بھ  -۴

نشانھ ھای ایمان  ازخوش قولی، -۵
قرائت درس.است
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درمدرسھکجاھستند؟دانش آموزھا 



حکمتھای سودآور

.کارھا،بھ نیت ھااست
بایدبامردم ُمداراکنی

.خوش اخالقی نیمی ازدین است
.بھشت زیرپاھای مادران است

.دست خداباجماعت است

کجا؟

پسرکجاست؟
.پشت در

کشتی کجاست

.درخلیج فارس

مردکجاست؟
.زیرماشین



مردکجاست؟
جلوی درخانھ

خانھ کجاست؟
.باالی درخت

مرد کجاست؟
.ماشین٢میان 

کوه بیستون کجاست؟
درمغرب ایران

بچھ کجاست؟

پیش مادرش
زرافھ کجاست؟
پشت درخت



)اناایرانیٌّ (أناِمن ایران

. برتوالزم است کھ شکرکنی
.توبایدصبرکنی

.الجَبالنِ بیَن  َجَرةِ  َتحتَ  .الشَّ



مامَ  َ َجَرةِ  أ .الشَّ
َجَرةِ  َجنبَ  َلشَّ .ا
ّیاَرةِ فی  .السِّ
نتِ  ِعندَ  ِ .الب

َلَحقیَبة ا

طرف راستکتابخانھ کجاست؟
طرف چپباغ کجاست؟

نزدیک ایالمشھربدره کجاست؟
آنجا؛روی درکلیدکجاست؟
.من یمنی ھستمتواھل کجایی؟

قرائت درس





.»نگاه کردن دردریا«و» نگاه کردن درچھره پدر و مادر«و » نگاه کردن در قرآن«:چیزعبادت است٣کردن درنگاه 

.»فقرودرد و دشمنی وآتش«:زیاداست شچیزکم۴

».وصبروحیاءعلم،عدل،بخشندگی «: درمردم استچیز،خوبی ۵



چند،چقدر؟

ُل«چند درشروع این سوره ھا  ˚» ق
است؟

تعدادروزھای ھفتھ چنداست؟

تلفن ھمراه اینجا است؟چند 
۴٧٣

۵تعدادکلیدھا چندتااست؟

چند کتاب اینجا است؟

٨
چندبازیکن درعکس است؟

۶

شخص١٠چندشخص کناردریا است؟



ِاثنانِ 
ة ِستَّ

ِاثناَعَشرَ تِسَعة

ً چندروزتودرسفرھستی؟ روز٩تقریبا

.روزآفرید ۶اوکسی است کھ آسمانھا وزمین رادر

.ماه است١٢ھمانا تعداد ماه ھا نزد خداوند 



)این سربازاست؟آیا(ین سربازاست؟آیا
. این سربازاستبلھ 

.او،مدیرمدرسھ است
؟کسیتاو

است؟مال چھ کسی کیف این 
.است مدوستکیف،مال این 



؟چیستاین  

.آن قلم است

توکجایی ھستی؟

.ھمدانی

دانش آموزدرکالس است؟چند 

 ١٠

قرائت درس



www.dldars.ir
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حالت چطوره؟
من خوبم وتوچطوری؟



صبح بھ خیرصبح بھ خیر

چطوراست؟توحال 

پسر٢گفتگوبین 

چطوری؟توخوبم و من



کجایی ھستی؟تو.خوبم من
کجایی ھستی؟توایرانی ھستم و من مشھدی ھستی؟ توآیا.عراقی ھستممن 

.اھل مازندران درشمال ایران ھستممن نھ 
چیست؟تواسم .اھل بصره درجنوب عراق ھستم منو

.حمیداست مناسم چیست؟توسمیراست واسم  مناسم 

کجاھستند؟توخانواده 
.آنجانشستھ اند آنھا

.استم وآن مادرم آن پدر
.است موآن مادربزرگ مآن پدربزرگ

جعفراستاواسم .چیستاواسم 
.بھ سالمت.بھ امیددیدارخداحافظ

ھتل شما کجاست
درآخراین خیابان روز٣چندروزشمادرکربالھستید؟

.اوبرادرم استاین پسرکیست؟

.سمیرمصری است
.حمیدمازندرانی است
.جعفربرادرحمیداست



َِخیٍر حالت چطوره؟-١ ناب َ أ
ناِمن َمدیَنِة قدستوکجایی ھستی؟-٢ َ أ

اسم توچیست؟ -٣
ِاسمی َعلی

خانھ ات کجاست؟ -۴
فی شارع انقِالب 

نفر٢گفتگوی بین 
پدر وپدر مادر پدِر 

قیمتش گران است
نگاه بھ چھره شان عبادت است

قرائت درس
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عرتی ُفرن  دّرٍ اّل هرْضطَ

 

5درش



.رفرنتَ تازار ؟رفریکجا 



ای هادرحوید؟ یکجا رفر

.نتَ تازار ًجف رفر ؟یآیاچیسی خرید

.متلَ؛لثاضِای  زًاًَ خرید ؟یتَ ذٌِایی رفرذْآیا 

.نرفر نًَ، تا دّضراً قیود لثاضِا چگًَْ تْد؛ 

ارزاى یا گراى؟
.هثل ایراى؛فرقی ًیطد اها خریدم

؟یپص ترای چَ خرید
.مترای ُدیَ خرید

؟یچَ چیسی خرید
پیراُي زًاًَ ّچادر

.تطیارهرشکرم؛تَ ضالهد.دراهاى خدا. هثارک؛لثاضِای زیثایی اضد

درتازار



ای پدرحوید؟ یکجا رفر

.نتَ تازار ًجف رفر ؟یآیاچیسی خرید

.متلَ؛لثاضِای هرداًَ خرید ؟یتَ ذٌِایی رفرذْآیا 

.نرفر نًَ، تا دّضراً قیود لثاضِا چگًَْ تْد؛ 

.هثل ایراى؛فرقی ًیطد اها خریدمارزاى یا گراى؟

.مترای ُدیَ خرید؟یپص ترای چَ خرید

پیراُي هرداًَ ّشلْار؟یچَ چیسی خرید

زیثایی هثارک؛لثاضِای 

.دراهاى خدا. اضد

.تطیارهرشکرم؛تَ ضالهد

؟یچَ چیسی خْرد

.مضیة خْرد

؟یچَ چیسی خْاًد

.مشعرخْاًد



تطیار هِن

.مهي پرچن ایراى راتاالترد.نهي ًاهَ ای تَ دّضرن ًْشر



.یذْکراب علوی خْاًد.یذْکراب هفیدی ترداشر

.ای هطافرآیا تَ ُرل رفری؟ ًَ؛ تَ تازاررفرن

.چَ چیسی شطری؟لثاضاین ّلثاضِای خاًْادٍ ام راشطرن

.پیراٌُد راازکجاخریدی؟ ازآًجاخریدهش

.چَ چیسی خریدی؟ پیراُي زًاًَ ّچادرخریدم



ُخ َأًا   

َخ َأًَد

ِخ َأًِد

.مضیة خْرد2؟ یذْچٌد ضیة خْرد
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.َطَلُة الِعلن َفریَضح

قرائد درش





عربی ُفتن  دّرٍ اّل هتْضطَ
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.آفریذضتایع هخصْؼ خذایی اضت کَ آضواًِا ّزهیي را 



جولَ ُاي طالیي

1

.بازی کرد درهذرضَیاضر با دّضتاًع  -1
2

.برگػتیاضربعذ از ظِر بَ خاًَ  -2
.زددرهٌسل را اّ 

3
بازکرد ّ در را  رفتضپص  غٌیذهادرظ صذاي دررا -3

.پرضیذّازاّ

.هي خْبن:پطر 

چیطت؟تکالیفت :هادر

حفظ ایي جولَ ُاي طالیي:یاضر 

حالت چطْرٍ؟ : هادر



4
ُالک غایطتگاى  فرهاًرّاغًْذُرگاٍ فرّهایگاى » -4

«.غًْذ
5

«.درّکٌذ؛زیاى بکاردکص کَ دغوٌي » -5

6

«.تجربَ باالترازعلن اضت» -6
7

«.بِتریي هردم، ضْدهٌذتریٌػاى براي هردم اضت» -7

8

دراهاى هطلواى کطي اضت کَ هردم ازدضت ّ زباًع  -8

«.باغٌذ

«.زباى هقِصر،کْتاٍ اضت» -9

9

باالبردایراى رابازیکي پرچن کاغتکػاّرز ریحاى 



≠ ≠
≠ ≠ ≠
==

=



.آفریذضتایع هخصْؼ خذایی اضت کَ آضواًِا ّزهیي را 

.آفریذاّکطی اضت کَ غب ّرّزّخْرغیذّهاٍ را 



رضیذ ظخاًَ اّبَ گػتکتابِا دًبال اّ

ن پرضیذمهي ازهعلوغذمرّضتا  ًسدیکهي 

قرائت درش





عربی هفتم  دوره اول متوسطه

7درس





یافریدیناین راباطل 



گفتگودر خانواده 

چه کسی در رازد؟ -پدر -1

12

.دوستم در را زد -پسر -2

3

آیا با پدرش بود؟ -3

4

.بابرادرش بود.بودننه؛باپدرش  -4

5

اوپرسیدتکلیفهایمان چیست؟ -6ازتوچه چیزی پرسید؟ -5

6
7

برای چه این سؤال راپرسید؟ -7

8

.زیرا اوغایب بود -8

9

.نه؛ به مسابقه رفته بود -10آیامریض بود؟ -9

10

اآلن پشت درهستند؟آیا آنها
نه



چه کسی در رازد؟ -مادر -1

12

.دوستم در را زد -دختر -2

3

آیا با مادرش بود؟ -3

4

.بودبا خواهرش بودننه؛بامادرش  -4

5

اوپرسیدتکلیفهایمان چیست؟ -6ازتوچه چیزی پرسید؟ -5

6
7

برای چه این سؤال راپرسید؟ -7

8

.زیرا اوغایب بود -8

9

.نه؛ به مسابقه رفته بود -10آیامریض بود؟ -9

10

آیا آنها پشت درهستند؟
نه

خواندمنمن این کتاب را.شدمنمن ازکالسم خارج 

شنیدی؟نآیاصدارا دادي؟نآیا تکلیفت را انجام 



.شدمنمن به دریا نزدیک 

رفتی؟نای سعید آیا ازکوه باال 

.رسیدینتوبه مدرسه ات 

.کردناوچوبها را جمع 

بردنآن دانشجو دستش راباال 



.یافریدیناین را باطل 

رفتی؟نای دوستم،آیا به خانه ات 

.کردمنمن چمدا نهای سفر راجمع 

چند مهمان داخل خانه شماشدند؟

آیا تودرباغ راباز کردی؟

.نشستندانش آموز روی صندلی 



گشتمنمن بر

دادینتوانجام 

نوشتناو

نشستینتو

پرسیدناو

کردینتوجمع 

قرائت درس





عربی ُفتن  دّرٍ اّل هتْسطَ

8درش



برای هردم درایي قرآى ازُرهثالی زدین



درهرز



تْکیستی؟.علیک السالم:هحسيالْ،سالم علیک ای عسیسم:هادربسرگ

حالت چطْرٍ؟ ًطٌاختنصذایت را ببخطیذ ًطٌاختیچطْرهادربسرگت رّ

.ُوَ ی ها خْبینهي خْبن ّحال ضوا چطْرٍ؟

بَ ضِرهِراى درهرز ایراى رسیذین؟ضواکجا ُستیذاآلى

.آًِا رّی صٌذلی ًطستَ اًذپذر ّهادرکجا ُستٌذ؟

.بلَ؛خذاراضکرآیاآًِا خْبٌذ؟

بسیار هتطکرم بَ اهیذ دیذارخذاضوا راحفظ کٌذ بَ سالهت

.ُْاکوی سردٍآًجا ُْا چطْرٍ؟

چَ چیسی پْضیذی ای عسیسم؟

پذرت چَ چیسی پْضیذٍ؟

هٌاسبی پْضیذینلباسِای ّهادرت چَ چیسی پْضیذٍ؟

.ها درکتابخاًَ ًطستینها تکلیفِایواى راًْضتین



برای هردم درایي قرآى ازُرهثالی زدین

ای ابراُین ها آیا تْاًجام دادی ایي رابا خذایاى 



.رافراهْش کرد صهثالِایی زد ّخلقتهابرای 

.ها ازهرزُا عبْرًکردین

.بچَ گفت هي ًاراحت ًطذم

.زیراتْ ضریف ُستی.یاری کردی تْاّرا 

.تْچادرزیبایی راپْضیذیغوگیي ضذمهي کوی 



بریذینراچْب ها افتاداّ رّی زهیي 

عبْرکردینازکٍْ ها 

.کردفراهْش را اّچیسی 

.کردینافتخار احساشها
ایستادینگرفتي جایسٍ هابرای 

خْضحالینها بسیار
قرائت درش





عربی ُفتن  دّرٍ اّل هتْضطَ

9درش



.درآًِا هیٍْ ّخرها ّاًاراضت



خاًْادٍ هْفك

123

45
.آلاي زارعي کػاّرز ّ ُوػرظ ًیس کػاّرزاضت-1

.آى دّبا فرزًذاًػاى در رّضتازًذگي هي کٌٌذ-2

.خْاُر بسرگتر اضت2برادرّ ضویَ از2عارف از -3

.آًِا خاًْادٍ اي هْفك ُطتٌذ-4

خاًَ غاى تویس ّ باغػاى ُپرازدرختِاي پرتمال  -5

.ّاًگْر ّاًار ّضیب اضت

گفتگْبیي پذرّپطرُا



اي عارف کجارفتي؟:پذر
اي صادق ّاي حاهذ :پذر

چگًَْ برگػتیذ؟

اي پطرُا چرارفتیذ؟:پذر

بَ خاًَ پذربسرگ ّهادربسرگ باصادق ّحاهذ:عارف

بااتْهبیل:دّبرادر

براي کوک بَ پذربسرگواى:برادرُا

اي ضوّیَ کجارفتي؟:هادر
بَ خاًَ پذربسرگ :ِضوّیَ

ّهادربسرگ ُوراٍ غیواًّرگص

اي غیوا ّاي :هادر

ًرگص چگًَْ برگػتیذ؟
بااتْهبیل:دّخْاُر

براي کوک بَ هادربسرگواى:خْاُرُا اي دخترُاچرارفتیذ؟:هادر

گفتگْبیي هادر ّدخترُا



بَ هطابمَغرّع کرديذ غوا برگػتیذغواازکٍْ 

.گْظ کرديذغوا ضخي هرابَ دلت 

جوع کرديذغواکتابِا ی کتابخاًَ را 





؟صحبت دادياي اضتاد،آيابَ هي اجازٍ 

غلط(بْد)تعذاد پطرُا ّدخترُا پٌج تا 

غلط(بْد)آلای زارعی هعلن غیوی 

صحیح.درخت اًار درباغ آلای زارعی اضت

صحیحُذف پطرُا ّدخترُا کوک بَ پذربسرگ ّهادربسرگ بْد

؟خْاًذيذای دّدختر چگًَْ درضتاى را

؟باز کرديذای داًع آهْزُا برای چَ درُای کالضِا را 

ای خاًن ُا آيا صذای بچَ ُايتاى راغٌیذيذ؟

اًّخْاًذ

غوا غٌیذيذ

غوا اجازٍ داديذ

غوا غرّع کرديذ

غوا ًرضیذيذ

غوا ًبريذيذ

لرائت درش





عربی ُفحن  دّرٍ اّل هحْضطَ



.درعوق دریا هاُی ُای زیبایی اضث



زیٌث باطي

1

.دردریایی بسرگ هاُی زشحی بْد  -1

2

.اضوش ضٌگ هاُی بْد -2

3

.ّهاُی ُا ازاّهی جرضیذًذ -3

4

اّبَ ضْی هاُیِا رفث -4

5

.هاُیِا جرضیذًذ ّفرارکردًذ -5

6

.اُّویشَ جٌِابْد -6
7

دررّزی از رّزُا  -7 8

.پٌج هاُیگرآهذًذ -8

9

پص جْر بسرگی در دریا اًذاخحٌذ -9



باطي، زیبایی : فرهْدًذ( ع)علی  -20
.ظاُراضثبِحراززیبایی 

123

4567

.ًیاهذکطی برای کوک  -2

8

.صذاُای هاُیِا راشٌیذهاُی  -3

کرد پص خارج شذپص بَ جْرًگاٍ  -94 1011

ّبرای  ًجات هاُی ُا رفث -5 12

ضرعث پارٍ کردجْرهاُیگیرُارابَ -6

13
14

.ُّوگی فرارکردًذ -8
15

ضٌگ هاُی درجْرافحادپص  -9

16

.ّهاُیگیرُا اّراگرفحٌذ -10
17

ُاًاراحث بْدًذّهاُی -11

18

.برای ایٌکَ ضٌگ هاُی برای ًجات آًِا درجْرافحاد -12

19

.هاُی ُا بَ کشحی هاُیگیرُا ًگاٍ کردًذ -13

20
.اًذاخحٌذاهاآًِااّرادرآب -15آًِااّراگرفحٌذ -14

.زشث بْدّاقعًا برای ایٌکَ آى  -16

.پص ازآى جرضیذًذ -17

.هاُی ُا برای ًجات آى خْشحال شذًذ -18

ّبالبخٌذبَ آى ًگاٍ کردًذ ّفِویذًذکَ زیبایی باطي  -19

بِحراززیبایی ظاُراضث

.هاُی ُا درجْرافحادًذ  -1

ّهاُی ُاخارج شذًذ -7

آًِا ًْشحٌذآًِا ایطحادًذآًِا ًگاٍ کردًذآًِا بازی کردًذ





.ضٌگ هاُی جٌِا بْد

ضٌگ هاُی برای ًجات هاُی ُارفث

.ضٌگ هاُی کْچک ّزیبابْد

.هاُی گیرُاازضٌگ هاُی ًحرضیذًذ

صحیح

صحیح

غلط

غلط

الَّصّیادیَيچَ کطی هاُی رادرآب اًذاخث؟

َخوَطٌةچٌذهاُیگیردرکشحی بْد؟

فی َشَبَکِةضٌگ هاُی کجاافحاد؟

الآیازیٌث ظاُربِحراززیٌث باطي اضث؟



قرائث درش

ضْرٍ ازقرآى راحفظ کردًذ 2بچَ ُا 

زًِا برای اضحقبال هِواًِا ایطحادًذ

کشاّرز هحّصْلشاى رادرّکردًذ2

پطرلبطِایشاى راپْشیذًذ2

پطرفرارکردًذ2آًِاپرداخحٌذ

داًش آهْزُا ًذاًطحٌذ
آًِاضالن هاًذًذ

بچَ افحادشوا اًذاخحیذ

هردُا یاری ًکردًذآًِا ًگاٍ ًکردًذ

شوا عبْرکردیذشوا ًبریذیذ

دخحر یادکردًذ2آًِا ًسدًذ



عربی ھفتم  دوره اول متوسطھ

١١درس



.علم گنج است



گفتگودرخانواده

چھ کسي دررازد؟-پدر
.دوستم،دررازد -پسر .نھ باپدرش بودآیابامادرش بود؟

»تکالیفمان چیست؟«:اوپرسیدازتوچھ خواست؟
.زیرااوغایب بودچرااین سؤال راپرسید؟

آیامریض بود؟
.بود ھنھ؛بھ مسابقھ رفت

.نھ؛آنھا بھ منزلشان رفتندآیاآنھااآلن پشت درھستند؟



.دوستم،دررازد-دخترچھ کسي دررازد؟ -مادر
.نھ؛بامادرش بودآیاباپدرش بود؟

ازتوچھ خواست؟
»تکالیفمان چیست؟«:اوپرسید

چرااین سؤال راپرسید؟
.زیرااوغایب بود

آیامریض بود؟

.بود ھنھ؛بھ مسابقھ رفت

.نھ؛آنھابھ منزلشان رفتھ اند؟.آیاآنھا اآلن پشت درھستند

.نوشیداوآب 

نوشتندآنھا،درسشان را

.پرسیدندآنھا،ازمعلم 

.بازي کردندآنھا،دوساعت .زداو،دررا 
.نشستندآنھا،درباغ 



سربازبرگشتبرگشت يسرباز

نشست ايفروشنده 
.فروشنده نشست

.رفتنددوتاازدانشجوھا،درکالس مابھ کتابخانھ 
.بازي کردندپنج تاازدوستانم،درمسابقھ 

.برگشتندآن دانشجوھاي برنده نزدخانواده شان 

.،آنھادخترھاي دانایي ھستندشنیدنددانشجوھا سخن مدیررا-١



آنھابچھ ھاي دوست داشتني ھستند.بازي کردند بچھ ھادرمدرسھ شان 

.اوزن مھرباني است نشستمادرنزدبچھ ھایش 
زن داناھستند٢،آنھارفتندمھندس بھ کار٢

.رفتنددوستان بھ دریا 
.جمع کردندزنھاچمدانھارا 

.نوشیدندبچھ آب ٢
.بازکردندمسافرچمدان را ٢

.زدمھمان دررا 
.بازي کردبچھ بادوستانش 

نشستندبرگشتند
.پرسیدند.انجام دادند

جمع کردندنوشتند

قرائت درس



عربی ُفتن  دّرٍ اّل هتْسطَ

12درش



آتشی سبساز درخت 



رّزُا ّفصل ُا ّرًگِا

،شٌبَرّزشٌبَ،یکشٌبَ،دّشٌبَ،سَ :داًش آهْزُارّزُای ُفتَ چیست؟:هعلن

چِارشٌبَ،پٌجشٌبَ،جوعَ
فصل ُای سال چیست؟:هعلن

بِار،تابستاى،پاییس،زهستاى

ali1351.blogfa.com
ali135106.loxblog.com
ali.h_a35@yahoo.com
ali135106@gmail.com
09102060636 ی

یٌ
س

ح
ی 

عل
ید

س



هادرکدام رّزّفصل ُستین؟

.اهرّزرّزچِارشٌبَ ّفصل ّفصل بِاراست
ُْادرُرفصل چگًَْ است؟

.بِارفصل زیبایی ّزًدگی جدیداست.ُْادربِارهعتدل است

.تابستاى گرم ّفصل هیٍْ ُای خْشوسٍ ّپاییس ًَ گرم ًَّ سرداست

.ّفصل افتادى برگِای درختِا ّزهستاى سرداست
رًگِا  کدام ُستٌد؟

.ّزرد آبیّسبس ّ قرهسسیاٍ ّسفیدّ

ًوًَْ برای ایي رًگِا چیست؟

ّهْززرد ّدریا آبی ّدرخت سبس  اًارقرهسّ ابرسفیدّکالغ سیاٍ 

.است 



چیست؟جوِْری اسالهی ایراى رًگِای پرچن 

قرهسّ سفید ّ سبس



.رًگ آسواى،آبی است

.برگِا،سبساسترًگ 
.رًگ هْز،زرداست

.رًگ ابرسفیداست

.رًگ کالغ، سیاٍ است
.رًگ اًار،قرهساست



ali1351.blogfa.com
ali135106.loxblog.com
ali.h_a35@yahoo.com
ali135106@gmail.com
09102060636 ی

یٌ
س

ح
ی 

عل
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قرائت درش


