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نگويىد كه لغت عربی هم از ما نىست؛ لغت عربی از ماست؛
لغت عربی لغت اسالم است و اسالم از همه است.

امام خمىنی)ره(



فراگىری عربی به قصد فهمىدن متون عربی رايج يعنی قرآن، نهج البالغه، 
دعا، دعای كمىل، دعای ندبه، دعای ابوحمزۀ ثمالی و صحىفۀ سجادّيه 

است. همۀ مردم بايد عربی را با اين قصد ياد بگىرند.
مقام معظم رهبری



مرور ماضی و مضارع                                 ارادُة اإلنسان  ُل   ْرُس ااْلوَّ َالدَّ

مثنی و مستقبل جزاء الظالم  ْرُس الثَّانِي  َالدَّ

الصديق الحمىم  امر و نهی )١( مفرد مذكر               ْرُس الثَّالُِث  َالدَّ

امر و نهی )٢( مفرد مؤنث و تّذكر مثنی حّب الوطن  ابِعُ  ْرُس الرَّ َالدَّ

امر و نهی )٣( جمع الجزيرة  ْرُس اْلَخاِمُس  َالدَّ

جمله اسمّىه                               ِاحَذر العدوَّ  اِدُس  ْرُس السَّ َالدَّ

جمله فعلىه )١( فعل و فاعل باب علم النبي  ابِعُ  ْرُس السَّ َالدَّ

جمله فعلىه )٢( مفعول و جار و مجرور اداُء األمانة  ْرُس الّثاِمنُ  َالدَّ

آشنايی با فعل ثالثی مزيد              االنصاف في التقسىم  ْرُس الّتاِسعُ  َالدَّ

روس في درٍس الدُّ سّر االختالف  ْرُس العاِشرُ  َالدَّ
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