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 آموزش اعداد

هست اما با یکسری ( کتابی)آموزش اعداد در زبان عربی لهجه عراقی هماند عربی فصیح 

 آموزشی زبان عربی به آن بپردازیم pdfتفاوت ها که قراره در این 

 در ابتداء نکاتی که باید در نظر بگیرید را به سمعتان برسانم

 از مکالمه وجمله بندی استآموزش اعداد فرمول خاصی ندارد یعنی مبحثی متفاوت  .1
 دقیقه زمان بگذارید 1۱یادگیری اعداد در زبان عربی باید روزی برای  .2

 

 یک واحد

 دو اثنین

 سه اثالثه

 چهار اربعه

 پنج خمسه

 شش سته

 هفت سبعه

 هشت اثمانیه

 نه تسعه

 ده عشره
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دعشاح  یازده 

 دوازده اثنعش

 سیزده اثلثطعش

 چهارده اربعطعش

 پانزده خمسطعش

 شانزده ستطعش

 هفده سبعطعش

 هیجده اثمنطعش

 نوزده تسعطعش

 بیست عشرین

 

دتان باشد، شمارش اعداد در عربی فصیح به این صورت نبود وطریقه اگر از زمان مدرسه ویا دانشگاه یا

کتابت وتلفظ آن کامال متفاوت بوده درحالی که در عربی لهجه اینگونه نیست وتفاوت کتابتی وتلفظی 

 .بسیاری دارد

  در زبان فارسی برای شمارش اعداد دهگان ما در ابتداء ده گان را بیان میکنیم : نکته

درحالی که در عربی تنها تفاوت  (12) بیست ویک: رحسب مثال وسپس یکان را ب

واحد : بیانی در اعداد دهگان بوده زیرا که اول یکان بیان میشوند سپس دهگان مثال

 .در ثسمت بعدی کامال متوجه این قسمت خواهید شد( 12)وعشرین 
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 بیست ویک واحد وعشرین

 بیست و دو اثنین وعشرین

 سهبیست و اثالثه وعشرین

 بیست وچهار اربعه وعشرین

 بیست وپنج خمسه وعشرین

 بیست وشش سته وعشرین

 بیست وهفت سبعه وعشرین

 بیست وهشت اثمانیه وعشرین

 بیست ونه تسعه وعشرین

 سی ثالثین

 

  درقسمت فوق متوجه شدید که در بیان اعداد در فارسی وعربی چه تفاوتی دارند، ودر نظر داشته

شمارش اعداد در دهگان به این صورت خواهد بود اما نظم سایر اعداد همانند باشید که همیشه 

 . فارسی هستند

در قسمت بعدی میخواهیم اعداد دهگان را یادبگیرین سپس تمرینی که داده میشود را حل 

کنیم، اگر مشکلی در یادگیری عربی داشتید میتوانید به دوره عربی پالس مراجعه کنید 

 .رتباط بگذاریدوباپشتیبانان در ا
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تااینجا ما اعداد از یک تا صد رایادگرفتیم و برای تثبیت هرچه بهتر این آموزش ها تمرینی 

ه آموزش ها به اعداد تا میلیون را یادخواهیم که خدمتتان ارائه شده را حل کنید ودر ادام

 گرفت

 

 

 تمرین

 ده عشره

 بیست عشرین

 سی ثالثین

 چهل اربعین

 پنجاه خمسین

 شصت ستین

 هفتاد سبعین

 هشتاد اثمانین

 نود تسعین

 صد میه
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 :جدول زیر را کامل کنید

  واحد واثمانین

 هفده 

 چهل وپنج 

  تسعه وتسعین

  تسعه واثمانین

  خمس وثالثین

 بیست ونه 

  سته واربعین

 هشتاد وهفت 

 سی وهفت 

  اثمنطعش

  اثنعش

  سته وسبعین

 پنجاه وپنج 

 شتنود وه 
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 صد میه

 دویست میتین

 سی صد اثالث میه

 چهارصد اربع میه

 پانصد خمس میه

 ششصد ست میه

 هفتصد سبع میه

 هشتصد اثمن میه

 نهصد تسع میه

 هزار الف

 

در قسمت های فوق یادگرفتیم که تفاوت اعداد در زبان عربی وهمچنین در زبان فارسی از 

آموزش داده شده  011تا  211همچنین در کادر فوق از لحاظ بیانی در یکان ودهگان است، و

عدد بیان  2111تا  2وبه راحتی میتوانیم باترکیب کردن داسته ها وآموزش هایی که دیدیم از 

 کنیم 

برای درک راحت تر این موضوع به کاری که در قسمت بعی برایتان ارائه داده شده دقت 

 مطالب آموزشی فوق نیستکنید که تماما اعدادی بیان شده که خارج از 
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 هزار وچهارصد وسی الف واربع میه واثالثین

 هشتصد ونود وسه اثمن میه و اثالثه وتسعین

 پانصد وچهل خمس میه واربعین

 ششصد ویازده ست میه واهدعش

 هزار وسیصد هفتاد وشش الف و اثالث میه وسته وسبعین

 و دو هزار وسیصد هشتاد الف واثالث میه واثین واثمانین

 هزار وچهارصد ویک الف واربع میه و واحد

 هزار وپانصد ونود ونه الف و خمس میه وتسعه وسبعین

 سیصد ونود اثالث میه وتسعین

 چهارصد وچهار اربع میه و اربعه

 هزار وهفتصد وهفتاد وهفت الف وسبع میه و سبعه وسبعین

 هزار وششصد وشصت وشش الف و ست میه وسته وستین

 صد ویازده اهدعشمیه و

 سیصد وهشت اثالث میه واثمانیه

 هزار وسیصد وشصت وپنج الف واثالث میه خمسه وستین

 

 

طبق آموزش هایی که تا به االن دیده ایم واضح است که ساختن اعداد در زبان عربی لهجه 
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ا عراقی بسیار ساده وشیوا است وکافیست که اعداد را ترکیب کنیم تا بتوانیم به راحتی ت

میلیارد هم بشماریم چه بسا بیشتر لذا اگر احساس میکنید قسمتی را به خوبی متوجه نشده اید 

به قسمت های فوق مراجعه کنید ویا به پشتیبانی دوره عربی پالس مراجعه کنید تا شما را 

 راهنمایی کنند

 

 هزار  الف

 دوهزار الفین

 سه هزار اثالث تاالف

 چهار هزار اربع تاالف

 پنج هزار االفخمس ت

 شش هزار ست تاالف

 هفت هزار سبع تاالف

 هشت هزار اثمن تاالف

 نه هزار تسع تاالف

 ده هزار عشر تاالف

 

 

 به همین ترتیبی که اعداد بیان شده ما میتوانیم تا میلیون برویم
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 ده هزار عشر تاالف

 بیست هزار عشرین الف

 سی هزار اثالثین الف

 چهل هزار اربعین الف

 پنجاه هزار خمسین الف

 شصت هزار ستین الف

 هفتاد هزار سبعین الف

 هشتاد هزار اثمانین الف

 نود هزار تسعین الف

 صد هزار میه الف

 

به اعداد باال کمی دقت کنین، تنها کاری که انجام شده اعداد دهگان را آورده وبه انتهای آنان 

برای دیگری بر روی آنان اعمال نشده واضافه کردیم وعمال هیچ تغییر ( هزار –الف )

 رسیدن به میلیون در کادر پایین اموزش داده شده

 

 صد هزار میه الف

 دویست هزار میتین الف
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 سیصد هزار اثالث میه الف

 چهارصد هزار اربع میه الف

 پانصد هزار خمس میه الف

 ششصد هزار ست میه الف

 هفتصد هزار سبع میه الف

 تصد هزارهش اثمن میه الف

 نهصد هزار تسع میه الف

 میلیون ملیون

 

 :برای یادگیری بهتر به مثال های زیر دقت کنید

 2811081: ملیون واثمن میه الف وخمس میه اثمانین 

 2011111: ملیون وتسع میه الف 

 081111: خمس میه الف واثمانین 

 

 یک میلیون ملیون

 دو میلیون ملیونین

 سه میلیون  اثالث مالین
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 چهار میلیون اربع مالین

 پنج میلیون خمس مالین

 شش میلیون ست مالین

 هفت میلیون سبع مالین

 هشت میلیون اثمن مالین

 نه میلیون تسع مالین

 ده میلیون عشر مالین

 

 ملیارد... وبه همین ترتیب میرویم تا به میلیارد برسیم؛ اهدعش ملیون، اثنعش میلیون و

 برای شما سوال به وجود آمده که چرا درقسمت ویا قسمت های قبل عدد  آیا: نکته (

بیان کردیم؟ ویا در قسمت عدد میلیون ما ( الف ) وگاهی ( تاالف) را گاهی ( هزار 

بیان کردیم؟ اگر پاسخ شما بله هست پس (  مالین)وگاهی این عدد را ( ملیون)گاهی 

مینامیم که در قسمت ( معدود )ی هست که الزم است بگویم این یک قاعده بسیار ساده ا

 مدوم این مقاله کامل به آن میپردازی

 جمالت پرسشی اعداد

 (مذکر)چندسالته : اشگد عمرک 

 (مونث)چندسالته : اشگد عمرچ 

 سی وپنج سالمه: عمری خمس واثالثین  -پاسخ
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 (مذکر)قدت چقدره : اشگد طولک 

 (مونث)قدت چقده : اشگد طولچ 

 صد وهشتاد ونه قدمه: یه وتسعه واثمانین طولی م -پاسخ

 

 (مذکر) شماره موبایلت چنده : رقم موبایلک اشگد 

 (مونث)شماره موبایلت چنده : رقم موبایلچ اشگد 

 ...1880شمارم ... : رقم موبایلی صفر سبعه اثمانیه خمسه و -پاسخ

 

 (مذکر)چند کیلویی : وزنک اشگد 

 (مونث)چند کیلویی : وزنچ اشگد 

 هشتاد کیلو هستم: وزنی اثمانین کیلو  -خپاس

 

 شماره اتاقتون چنده: رقم غرفتکم اشگد 

 اعداد ومعدود

ما دوگونه شمارش در زبان عربی لهجه عراقی داریم، اولی شمارش اعداد هست که در 

قسمت های باال بصورت کامل آموزش دیدیم و دومی شمارش اشیاء هست که این دسته را 

 مت آموزش ببینیممیواهیم در این قس

شمارش اشیاء ویا اعداد در زبان فارسی به تقریبا به یک صورت هست یعنی در اعداد فقط 
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 عدد بیان میشه و در اشیاء نیز به همین صورت اما در انتهای عدد اسم آن شی را بیان میکنیم

 :مثال

 یک ماشین میخوام

 دو کیلو برنج میخوام

 پنج تا خونه میخرم

 ...و

ر زبان عربی لهجه عراقی این موضوع کامال متفاوت بوده یعنی در اعداد درحالی که د

همانند زبان فارسی صرفا عدد را بیان میکنیم ولی در شمارش اشیاء این موضوع کامال 

 متفاوت است

 

 یک ماشین میخوام: ارید سیارة 

 دو کیلو برنج میخوام: ارید کیلوین تمن 

 یخوام بخرمپنج تا خونه م: ارید اشتری خمس بیوت 

 

درجمالتی که بیان شده اگر کمی دقت کنید متوجه میشوید که در جمالت عربی گاه عدد آورده 

شده وگاه آورده نشده وبرای اینکه یادبگیریم ومتوجه بشیم علتش را به آموزش هایی که داده 

 .میشه دقت کنید

 

 

 

مل میکنیم که برای بیان در زبان عربی لهجه عراقی ما برای شمارش اشیاء از به این گونه ع

 :یک عدد شی تنها اسم آن را بیان میکنیم
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 یک کیلو: کیلو 

 یک ماشین: سیارة 

 یک خونه: بیت 

 یک لیوان: اگالص 

 

 یعنی صرفا بیان اسم آن شی برای درخواست ویا شمارش به منزله یکی بودن آن است 

 :مثال

 

 انگور میخوامیک کیلو : عنب کیلو ارید 

 بخرمیک ماشین میخوام : یارة سارید اشتری 

 دارمیک خانه : بیت عندی 

 آب بیار برای منیک لیوان : مای اگالص جیب لی 

 

همانطور که متوجه شدید ما ملزم به آوردن عدد نیستیم اما بصورت خیلی کم شاهد خواهید 

 بود که عدد هم بیان میشود اما مجدد عرض میکنم، ملزم به آوردن عدد نیستیم

 

 ...له بعدی از شمارش اعدادواما مرح

 

 

پس ما یادگرفتیم برای شمارش یک شی اسم آن را بیان میکنیم وحال برای دوتا شدن شی چه 

 کنیم؟

 ؟... دقت کرده اید که ما اصال چرا میگویم؛ کاظمین ویا حرمین و
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 به( ین )جواب در سوال نهفته هست، زمانی که میخواهیم دو چیز را بشماریم با اضافه کردن 

 آخر اسم ویا شی آن را تبدیل به دوتا میکنیم

 :مثال

 

 دارمدوتا ماشین من : سیارتین انی عدی 

 دارهدوتا گوشی مریم : موبایلین مریم عدهه 

 خریدمدوتا خونه من : بیتین انی مشتری 

 ...و

 

پس فرمول دوتایی کردن اسامی واشیاء را یادگرفتیم، تااینجای امر برای یکی و دوتایی کردن 

شیاء را یادگرفتیم وحال از سه تایی به بعد ساده است، ابتدا عدد میاریم وبعد اسم شی را جمع ا

 میکنیم

 : مثال

 

 میخوامسه تا ماشین : اثالث سیارات ارید 

 میخوایچهارتا موبایل چرا : اربع موبایالت لیش اترید 

 برنج میخوامشش کیلو داداش : تمن ست کیلوات خویه ارید 

 

 

یعنی جمع کردن اسم فقط از سه تا بودن شی تا ده تا بودن هست وبعد از آن عدد  واین اتفاق

 بیان میشود ولی اسم مفرد میشود

 

 دارمیازده تا ماشین من : اهدعش سیارة انی عدی 
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 بیست نفریمما : عشرین نفر احنه 

 میارمسیزده تا کامپیوتر برات : اثلثطعش کمبیوتر اجیب لک 

 

 صحبت خودمانی

بسیار عالی هست وگام مهمی رو برای ... م یادگرفتن اعداد اصطالحات لغات ورفیق گل

 رسیدن به مکالمه بااین عمل برمیاری اما برای مالمه کردن روان آیا کافیه ؟

زبان آموز  0011سال سابقه تدریس وترجمه وداشتن بیش  8من محمد کارمی با بیش از 

وبه عنوان برادر کوچیک شما توصیه میکنم وهمچنین آزمون وخطاهای متعدد در این حوزه، 

برای رسیدن به مکالمه در ابتدا باید قواعد مکالمه عربی را یادبگیرین وبعد اقدام به موارد 

 کمک کننده مثل این آموزش را مطالعه کنین

 

دقیقا چیزی که در دوره عربی پالس آموزش میدم، به لطف خدای بزرگ ، تا به االن تونستم 

ی از عالقه مندان کمک کنم تا به مکالمه عربی برسن ودایره ارتباطاتشون رو به خیل عظیم

 به درآمد عالی از مترجمی داشته باشنگسترش بدن و

سوال دارم؟ چند وقته داری اقدام میکنی برای یادگیری مکالمه عربی؟ آیا تو این مدت به 

 مکالمه رسیدین؟

نار بگذارین وبرای یادگیری اقدام وقتشه برای یک بارهم که شده دست دست کردن رو ک

 کنین، من محمد کارمی وتیمم کنارتون هستیم                     ارادمتند شما


