
 



 

 

 

 

 

 ( فرعی2( اصلی            1اعداد  : 

 * اعداد اصلی  

  11تا  11. مرکب : 2                                             1111 – 111 -   11تا      1اعداد  . مفرد : 1

 11تا  21. معطوف : 0                                                              11.......  01 – 31 – 21. عقود : 3

 * اعداد مفرد 

     ی / ثـمانـ/ هشت :  سـبع/ هفت :  سـت/ شش :  خـمس/ پنج :  أربـع/ چهار :  ثـالث/ سه :  اثـنانیک : واحد / دو : 

 الـف/ هزار :  مائـه/ صد :  عـشر/ ده :  تسـعنه : 

 اعداد مفرد نیقوان* 

  2و  1اعداد  : 1قانون 

با )مفرد ، مثنی و جمع(  تعداد  و )مذکر ، مونث(  جنسبعد از معدود می آید ) برخالف فارسی( و از لحاظ  2و  1اعداد 

 می پذیرند( صفتنقش  2و  1معدود مطابقت دارند. ) اعداد 

 نِیاثنت نِیذتیتلم/              نِیاثن نِیذیتلم/             اثنتانِ ذتانِیتلم /           اثنانِ ذانِیتلم       /       واحدهتلمیذه       /       واحداً ذاًیتلم

 صفت                    صفت                                                          صفت               صفت                                                      صفت              صفت                                

 ( 19) سراسری  :العدد صفه. عیِّن 1

 وفاء بالعهد!: الصِّدق و النیإثن هیّومیاعمالک ال ی( اُذکر ف1

 و اِختار منها واحداً فدخله! نی( قد مرّ بثالثه دکاک2

 الواحده! دیالمجتمعه أکثر بقاء من ال یادی( إنَّ أثر األ3

 العاشره من عمره! یف عی( إنّه قد بلغ مقامه الرّف0

 

متفاوت با سبکی مشاور تحصیلیکور عمومی و درصد کن 05تنها مدرس  استاد اکبری

 

 حرفه ای 

 مبحث عدد و ساعت

(کف  –اُذن  –عین  –رِجل  –اعضاء زوج بدن در عربی مونث محسوب می شوند ) ید                     



  11تا    3اعداد  : 2قانون                       

 شود. یخالف عدد ذکر م بر(مونثاز لحاظ جنس)مذکر وو  دیآ یمعدود به صورت جمع و مجرور م 11تا  3در اعداد 

 جمع و مجرور     امٍیا   ثالثهجمع  و مجرور                                         رکعاتٍ    ثالث

 مذکر مونث                    مذکر     مونث                                                     

 ( 1311 یقلم چ ) :الخطاء. عیِّنِ 2

 الصّف بعد رابع دقائق! یاألستاذ ف حضری( س1

 !اتٍیاضیعشر مسابقاتٍ ر ی( قد إشترک هذا الالعب ف2

 !حیأربع نوافذ  و ثالثة مصاب تنای( لغرف ب3

 !حیأربع نوافذ  و ثالثة مصاب تنای( لغرف ب3

 

 

 

 

  1111و   111اعداد  : 3قانون 

 و معدود آن ها مفرد و مجرور است. ندیآ یصورت م کیبه  شهیهم 1111و  111اعداد 

 امرأهٍالف       /         رجلٍالف                                                          تلمیذهٍ مائه     /     ذٍیتلممائه 

 مفرد             مفرد                                                مفرد                                              مفرد                       

 11دو   نهی: گز تحسب العبار نیکم عدد المسافر! «  ةیفیالعطالت الص یأصفهان ف ینذهب إل یو أختا یو أخوا یاأنا و والد. » 3

 ( أربعه0                                خمسه (3                              سبعه( 2                             هیثمان (1

 ثالث سه

 أربع چهار

 خمس پنج

 ست شش

 سبع هفت 

 ثمانی هشت

 تسع نه

 عشر ده

 اعداد اصلی

 

 اعداد شمارشی

 اوّل اوّل واحـد یـک

 ثانی دوم اثـنان دو

 ثالث سوم ثـالث سـه

 رابع چهارم أربـع چـهار

 خامس پنجم خـمس پـنج

 سادس ششم سـت شـش

 سابع هفتم سبـع هـفت

 . میرو یمذکر و مونث بودن آن سراغ مفردش م صیتشخ یجمع باشد برا یهرگاه کلمه اتذکر : 

 مذکر               ) مفرد ( مصباح                  حیمصاب               مذکر                                     ) مفرد (  ملک                      مالئکه

 مونث                 ) مفرد ( قةیدق                    دقائق                                   مونث                ) مفرد (   نافذة                       نوافذ



 

 (19 یسراسر)     ...قرأتُ « !کتاب را در روز دوازدهم ماه دوبار خواندم نیهفت صفحه از سوم . »0

 !نیعشر من الشهر مرّت نیاالثن  ومیال ی( السابع الصفحات من ثالثه کتب ف1

 !نیعشره من الشهر مرّت هیالثان ومی ی( سبع صفحات من ثالث کتب ف2

 عشرمن الشهر! یالثّان ومیال یسبع صفحات من الکتاب ثالث ف نی( مرّت3

 عشره من الشهر! نیاثنت  ومی یسابع صفحات من ثالثه کتب ف نی( مرّت0

 

 ( 19 یسراسر)  :حیالصح نِیِّ. ع5

 است! افتهیاختصاص  یدر مدرسه ما چهار زنگ به آموزش زبان عرب  :ةیاللّغة العربّ میمدرستنا تختصّ الحصّة الرابعة بتعل یف ( 1

نفر  نیشش دانش آموز شرکت کننده در مسابقه حفظ قرآن دوم انیاز م  :مسابقة حفظ القرآن یستّة طالّب ف نیإثنان من ب ذانیفاز تلم ( 2

 برنده شد!

در مدرسه مان برگزار  گریکه سه روز د یحضور در جشن بزرگ یبرا  :امیّمدرستنا بعد ثالثة أ یستنعقد ف مةیحفلة عظ یللحضور ف تیدُع ( 3

 خواهد شد دعوت شدم.

از  یکی دنیهفت دانش آموز در ساعت هشت صبح منتظر د   :یأحد أصدقائ ارةیالساعة الثامنه صباحاً ز یف نتظرونیکان تسعة طالب  (0

 دوستان خود بودند!

 

 19 یسراسر« برای رساله ی خود مقدّمه ای در هشت صفحه نوشتم و دو هفته قبل سه صفحه ی آخر آن را تصحیح کرده ام!. » 6

 صحّحتها ثالثة صفحات من آخرها! نیو قبل أسبو ع یصفحات لمقدّمة رسالت ین( ألفت ثما1

 !نیالرسالة و صحّحت ثالث صفحات منها قبل أسبو ع یف یصفحات لمقدّمت ی( ألفت ثمان2

 !نیصفحات و صحّحت ثالث صفحات من آخرها قبل أسبو ع یثمان یمقدّمة ف ی( کتبت لرسالت3

 ثالث صفحات منها! نیاثن نیثامن صفحات و صحّحتها قبل أسبو ع یکتبت مقدّمة ف ی( لرسالت0

 

 

 ثامن هشتم ثـمانـی هـشت

 تاسع نهم تسـع نـه

 عاشر دهم عـشر ده



 کنند  می مطابقت خود معدود با(  مونث –از لحاظ جنس ) مذکر  یعنیحکم صفت دارند  یاعداد شمارش:  ژهیتذکر و 

 الثالثةُ    ذةُیالتلم                                                            الثالثُ    ذُیالتلم

 مونث       مونث                                                                             مذکر       مذکر  

 موصوف     صفت                                                                           موصوف     صفت

 

 ( 11گاج  ) حسب قَواعد العدد:  حیالصّح نیِّ. ع9

 بعد الشّهر الخمسة مِن السفر! یأب رجعی( س1

 !یالعام الثّان ی( کتبت هذه المقالة ف2

 !امیّالمدرسة سابع أ یإل ذهبیبمرضٍ فَلم  بی( أص3

 !ةیالثّان نی( عملنا مِن الکتاب التّمر0

 یاعداد مرکب اصل 

اعداد 

 مرکب

 نوزده هجده هفده شانزده پانزده چهارده سیزده دوازده یازده

 احد عشر

 

 عشره یاحد

 اثنا عشر

 اثنتا عشره

 

 عشر یاثن

 عشره یاثنت

 ثالث عشر

 

 ثالثة عشره

 اربع عشر

 

 اربعة عشره

 خمس عشر

 

 خمسة عشره

 ست عشر

 

 ستة عشره

 سبع عشر

 

 سبعة عشره

 عشر یثمان

 

 عشره ةیثمان

 تسع عشر

 

 تسعة عشره

 بعد از اعداد مرکب اصلی معدود ، مفرد و منصوب می آید . :  ژهیتذکر و 

 معلمةًخمسه عشرة                                                            کوکباًاحد عشرَ    

 منصوب –مفرد                                                                                 منصوب –مفرد                 

 

 ( 11 یقلم چ )   ؟«ثاَلثَة عَشَرَ»عددَ  ناسِبُیُفراغٍ ال  یُّ. أ9

 !قاعَة مَدرَسَتنا .......... صفوفٍ، واحِدة منها کانت فارِغَة یف تُیرَأ ( 1

 !نَیمَدرِستِنا إهتِمامُهُم بِالدُّروسِ أکثَرُ من السَّائر یف ذاًیهناک ........... تلم ( 2

 !لِساَلمَة اإلنسانِ اتیمَجال مَضرّات اِنتشار النُّقا یأکثَرَ مِن .......... کتاباً فقَرَأتُ  ( 3

 !ارَةیمحطَّة السَّ ی( قَبلَ عَشر دقائقَ خَرَجَ .......... طالباً مِن المَدرسة و ذَهَبُوا إِل0



 یاعداد عقود اصل 

 اعداد عقود

 نود هشتاد هفتاد شصت پنجاه چهل یس بیست

 عشرون

 نیعشر

 ثالثون

 نیثالث

 اربعون

 نیاربع

 خمسون

 نیخمس

 ستون

 نیست

 سبعون

 نیسبع

 ونیثمان

 نییثمان

 تسعون

 نیتسع

 

 یمُسابقه کرة القدم و ثالثه طالبٍ منهم فازوا ف یالمسابقاتِ . فأربعه عشر طالباً منهم فازوا ف یثالثون طالباً . هم اشترکوا ف قنایفر یف. » 1

 ( 11) سراسری  ؟ قیالفر یف یفکم طالباً ما فازَ و بق« مسابقة الشطرنج . 

 أربعه عشر( 0                         سادسة عشر( 3                           ثالثة عشر (2                          سِتة عشر ( 1

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « میدار ژهیبرنامه و»  بیتعر –. ترجمه 1

 نکته ترجمه 12 یریادگی -

 دو و سنجش نهی، گاج ، گز یقلم چ یو آزمون ها 11و  1011 یسراسر یتست کنکور ها حل -

 

 للفراغات -والواقع  قةالحقی –. واژگان 2

 ( ی، انسان یو تجرب یاضری)  دوازدهم – ازدهمی –حفظ لغات دهم  -

 یجامع استاد اکبر یواژگان کتاب عرب نیسنگ اریبس یتست ها حل -

 میریبگ یلغت پرس را جد مامان -

 مامان لغت پرس در صفحه مشق شب ذکر شده است ( هی) مراحل ته -

 مشاوره

 08عربی باالی %  استاد اکبری قول

 قبل ینظرات دانش آموزان سالها اثبات قول

 قول نیشرط تحقق ا



 مترادف -. متضاد 3

 مامان لغت پرستسلط بر قسمت متضاد و مترادف  -

 یجامع استاد اکبر عربی کتاب مترادف –متضاد  یحل تست ها -

 

 « میدار ژهیبرنامه و»  . درک مطلب0

 حفظ کامل لغات -

 دو و سنجش نهی، گاج ، گز یقلمچ یو متن آزمون ها یجامع استاد اکبر یکتاب عرب یحل درک مطلب ها -

 

 « میدار ژهیبرنامه و» . قواعد 5

 د.(یده یتست را از دست م کی بتیدر کالس ) هر جلسه غ بتیعدم غ -

 یجامع استاد اکبر یکتاب عرب یتست ها حل -

 سنجش -دو  نهگزی – گاج – یقلمچ یآزمون ها یتست ها حل -

  یتحقق قول استاد اکبر  ←  مورد 5اجراء 

 یزندگ نید 088درصد  دنیلذت چش . دیخواهد درخش یزندگ نیو د یدرصد عرب در کارنامه کنکورتان 

.................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 19-19 2گزینه   «قرأتُ کلَّ دروسی ... و ... و صِرتُ ... فی بینِ التاّلمیذِ!» الصّحیح للفراغاتِ: .  عیِّن 13

 أربعه أیامٍ/ثالثه لیالٍ/الطّالب األربع( 2                                         ثالثه أسابیع/ستّه أیامٍ/الطّالبه الثّالثه( 1

 اُسبوعین اثنین/ثالثه أیامٍ/الطّالبین االثنین( 0                                    سادسه أیامٍ/خامسه لیالِ/الطّالبه األربعه( 3

 

 19-19 یقلم چ عباره حذفُ العدد مسموحُ ؟ یّأ ی. ف10

 قطوعٌ.تیّارُ الکهرباء فی أربع حُجُراتٍ م( 2                                                  قمرانِ اثنانِ حولَ کوکب المریخِ( 1

 مشـاوره عَمَلی



 السّاعه االن هی الواحدهُ تماماً.( 0                                 فصلُ الصّیفِ. الفصلُ الثّانی فی السّنه اإلیرانیّه( 3

 

 

 عزمنا أن نُسافر یو جدَّ ت یو جدّ یمع إخوت یأنا و زَوْجت یاألسبوع الماض یفِ .یثالثه إخوه أکبُر مِنّ یأنا مسعود وَلِ»  ن؟یکَمْ عددٌ المُسافر .15

 19-19سنجش  ؟«زوجتُه مَعَنا! هو  ءَ یجیَمِنّا أن  یقیالسّفر طلب صـد هیبـدا ی. فِامٍیّلِمدّه أ«  رازیش»  نهیمد یإل

 تِسعَه( 0                                     ثمانیه( 3                                     سَبعه ( 2                                     خمسه( 1

 

 19-19گزینه دو  قه و الواقع :عیّن الخطا حسب الحقی. 16

 عددُ ساعاتِ کلّ یومٍ ناقصُ عدد رُکعات الصاّله یُساوی عدد أیّام األسبوعِ!( 1

 الیومُ العاشرُ من شهرِ محرّم یومُ العاشوراء و فیه اُستُشهد اإلمام حسین علیه السالم!( 2

 ثالثه عشر یوما! اثنین و  عشرینَ آیهً نختَمها فی لسوره البقرهِ مِئتانِ و ستّ و ثمانونَ آیه إن نقرأ فی کلّ یومٍ( 3

 عاشَ النبّی نوحٌ علیه الساّلم عند قومِه أکثَرَ مِن عشرهِ قرونٍ و أقلّ من ألف سنهٍ!( 0

 

 19-19 یالمفهوم : قلم چ یف حیالصّح نیّع« طلب الحالل یالعباده عَشَرهُ أجزاء تسعه منها ف. »19

 وگرنه چه آید ز بی مغز پوست             عبادت به اخالص نیت نکوسـت    ( 1

 ستیو سجاده و دلق ن حیبه تسب               ستی( عبادت به جز خدمت خلق ن2

 عبادت هم نگـردانند رو نیز         او          دانیخواهد که نوم ی( حق هم3

 نبرده در کارش یکه لقمه نان حرام ( نماز و روزه آن کس قبول حق باشد          0

 

 19-19سنجش  «عندنا سیّارهّ تتحرّک فِی السّاعه السّابعه صَباح غدٍ: » غیر المناسب عیِّن السوال . 19

 الساعه الثامنه عشاءٌ أو صَباح غدٍ؟! یفِ رُیتس ارهیّ( هل عندکم س1

 السّاعه التاسعه عشاءٌ أو صَباح أمس؟! یفِ ریتس ارهیّ( أال توجَد عندکم س2

 الساعه الثامنه عشاء أو صَباح أمس؟! یأن تتحّرک فِ ارهیّ( هل کُنتم عندکم س3

 !؟یالتّال ومیالعشاء أو صَباح ال یتتحّرک فِ ارهیّ( أال تُوجد لکُم س0

                                                                                  هیچ وقت فکر نکن عربی ات خیلی خوبه که مطمئن باش باعث شکستت میشه.( 1  تذکر: 

 اصلی را می توانیم از جمله حذف کنیم. 2و  1اعداد ( 2

 



 میکن استفـاده سوءی از درس عربـ یدر کنکور سراسر تیموفق یبرا 

 کالس ها( ری)متفاوت با سای دانش آموزان استاد اکبـر تیموفق لیدال 
 در هفته( ادیتا هفته قبل از کنکور( )بدون تلف شدن وقت ز یسال کامل )حت کیکالس  .1

 (سنجش –دو  نهگزی – گاج – ی)قلم چ یشیآزما یهمه آزمون ها یحل تست ها .2

 یو زندگ نیو د یدر دروس عرب تیموفق یمشاوره موثر برا .3

 درس خواندن برای آموزان دانش اجبار و بازخواست –پرسش  .0

 (  on-line تست حل کالس – on-lineروز ) آزمون  یها یاستفاده از هم فن آور .5

 .دینیو بب دیحتماً بخوان نستایو ا تیکنم در سا یم شنهادیباشد. که پ یها و نظرات دانش آموزان سال گذشته م تیما موفق یاثبات ادعاها .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منزلگاه بعدسال دهم :  مدرس پنج

 
سر می دهند ، در کدام عبارت شریفه « رب ارجعون » پس از مرگ ، از خداوند درخواست  علت این که آدمیان. 1

 11 یتجرب یسراسر آموده است ؟

 و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون( 2                                             کال انها کلمه هو قاتلها( 1

 حتی اذا جاء أحدهم الموت( 4                                     لعلی اعمل صالحا فیما ترکت( 3

 11زبان  یسراسر پاسخ خداوند به درخواست بازگشت گناهکاران به دنیا و جبران اعمال چیست  ؟. 2 

 العذابیوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد ( 2                                ینبوا االنسان یومئذ بما قدم و أخر( 1

 کال إنها هو قاءلها و من ورائهم إلی یوم یبعثون( 4                 إنا نحن نحیی الموتی و نکتب ماقدموا و آثارهم( 3

 19هنر  یسراسر کدام مورد ، به آرزوی بدکاران در آغاز حیات برزخی اشاره نموده است ؟. 3 

 رب ارجعون لعلی أعمل صالحا فیما ترکت ( 2                     إنما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا ( 1

 و إن علیکم نحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون( 4                    کال إنها هو قاءلها و من ورائهم إلی یوم یبعثون( 3

 

 

 استاد اکبـری نپیوسته اید پیشنهاد می کنم از جلسه بعد با ما همراه شوید اگر هنوز به جمع بزرگ دانش آموزان 

 مطالبی که در تابستان در درس عربی تدریس شده است برای ثبت نام مهرماه مجدد تدریس خواهد شد.

 


