






 به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

»َتَعلَّموا اْلَعَربیَّة َفاِنَّها َکالُم الّلِه الَّذی ُیَکلُِّم ِبِه َخْلَقُه«

عربی را یاد بگیرید پس به درستی که آن سخن خداست که به وسیله ی آن با خلقش سخن می گوید. امام صادق )ع(
)بحاراالنوار / ج 1 / ص 212(

مقدمه
کتاب »عربی نهم برای دانش آموزان تیزهوش« کتابی است از مجموعه ی »رشادت« که مّدرس و مؤلف محترم آقای 

مهدی وحدانی آن را زیر نظر دبیر محترم مجموعه رشادت تألیف نموده اند.
در این کتاب قواعد هر درس در قالب درسنامه به طور خالصه و همراه با مثال ها و تمرین های متنوع بیان شده و 
سپس تمرین های هدفداری برای تسّلط بیش تر بر ترجمه ی دروس و یادگیری عمیق تر قواعد در اختیار دانش آموزان 

قرار داده شده است. 
دانش آموزان عزیز برای استفاده بهتر از این کتاب، باید پس از مطالعه ی درسنامه، تمرین های مربوطه به آن درس را با 
دقّت حل کنند و با مراجعه به پاسخ نامه ی پایان کتاب به رفع اشکال بپردازند و در پایان هر درس با پاسخ به آزمون های 

تشریحی و چندگزینه ای میزان یادگیری خود را ارزیابی کنند.
از ویژگی های این کتاب می توان به طراحی تمرین های متعدد و هدفدار مربوط به صرف اسم ها و فعل ها )در قالب 
جدول صرف( و یادآوری مطالب آموخته شده ی درس های قبلی و نشان دادن پیوستگی  درس ها به یک دیگر اشاره 
کرد. دانش آموزان عزیز باید توجه داشته باشند که هر درس هرچند هم که ساده باشد با درس های بعدی در ارتباط 

است و الزم است دائمًا تمرین، تکرار و یادآوری شوند. 
امید است این کتاب به پیشرفت دانش آموزان عزیز در یادگیری هر چه بهتر زبان عربی که زبان قرآن است کمک کند.  
در پایان الزم می دانیم از مؤلف و دبیر محترم مجموعه و از خانم ها زینب شریفی و فرزانه فتاحی )حروف نگار و 
صفحه آرا(، خانم رضیه صفریان )گرافیست( و خانم طوبی عینی پور )نمونه خوان( که در به ثمر رساندن این مجموعه 

زحمات زیادی متحّمل شده اند، تشکر و قدردانی کنیم. 
خوانندگان محترم می توانند نظرات و پیشنهادهای خود را در رابطه با این کتاب از طریق email با مؤلف محترم در 

Mahdi.vahdani@mobtakeran.com .میان بگذارند

انتشارات مبتکران   
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فِّ الّساِبعِ َو الّثاِمِن( رُس اْلوَّل ُ)ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ الدَّ

کلمه

ü

ý

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï

þ

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï

فعل
ماضی )گذشته(: َذَهَب )رفت( 

مضارع )حال(: َیْذَهُب )می رود( 

مستقبل )آینده(: َسوَف َیْذَهُب )خواهد رفت(  








حرف







)ُمَعلٌِّم ـ ُمَعلِّّمٌة( )ُمَعلِّامِن ـ ُمَعلَِّمتاِن( )ُمَعلِّموَن ـ ُمَعلِّامٌت( 
)معلم ها( )2 معلم(   )معلم(    

اسم اشاره

 نزدیک: هذا ـ هِذِه ـ هذاِن ـ هاتاِن ـ هؤالء 

  دور: ذلک ـ تلک ـ اولئک

 مکان: ُهنا ـ ُهناک 
آن جا این جا    

اسم استفهام: ما    ـ    َمْن    ـ    أیَن   ـ   َکم   ـ   َکیَف   ـ   أیُّ ...
)چه چیز( ـ  )چه کسی( ـ   )کجا(   ـ   )چند(   ـ  )چگونه(  ـ  )کدام(  

اسم

ü

ý

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï

þ

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï








ضمیر
منفصل: هَو ـ ُهام ـ ُهم ...

مّتصل: ـه ـ ـها ـ ـهم ...








عنَد ـ َتحَت ـ جنَب ـ َخلَف ـ أماَم ـ وراَء  ... )در جواب أیَن( 
     )کجا( 

اْلیوم ـ أمِس ـ َغداً ـ َصباح ـ َمساء ـ لَیل ـ َنهار ... )در جواب َمتی( 
)چه وقت(  

استفهام: َهْل ـ أَ 

 َو ـ َفـ ـ ُثمَّ ـ اَْم ـ َبْل ـ لکْن ... 

 ِمْن ـ إلَی ـ َعلی ـ ِبـ ـ لـِ ـ فی

دورۀ )قواعد( درس های سال هفتم و هشتم 

 مکّس: ُکُتب ـ أبواب ـ رِجال ـ ُحّفاظ ـ أصِدقاء ... 

اسم

)عدد ـ جنس(

مفرد
 مذکر: ×        ُمَدرٌِّس: معّلم 

 مؤّنث: ة ـ ـة  ُمدرَِّسٌة: معّلم )زن( 








مثّنی
 مذکر: اِن ـ ینِ  ُمَدرِّساِن، ُمَدرَِّسْیِن: دو معّلم )مرد( 

 مؤّنث: تــاِن ـ َتــْینِ  ُمدرَِّستاِن، ُمَدرَِّسَتْیِن: دو معّلم )زن(








جمع
 مذکر: وَن ـ یَن  ُمَدرِّسوَن، َمَدرِّسیَن: معّلم ها  )مرد( 

 مؤّنث: ات        ُمَدرِّساٌت: معلم ها )زن(
 سالـم








ü

ý

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï

þ

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï
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کلامت پرسشی )ادوات استفهام( 

مثالمعنی کلمه ی پرسشی 

آیاأ
 . ـ َنَعم، هذا ُجندیٌّ ؟    أ هذا ُجندیٌّ

ـ بله این رسباز است.  آیا این رسباز است؟   

آیاَهل
ـ َنَعم، هِذه َشَجرَُة الرُّّماِن.  َهْل هِذِه َشَجرَُة الرُّّماِن؟  

ـ بله این درخت انار است.  آیا این درخت انار است؟  

َمْن
چه کسی، کیست، 

)چه کسانی( 
ـ أنا ُمدیُر اْلَمْکَتَبِة. َمن أنَت؟     

ـ من مدیر کتاب خانه هستم.  تو کیستی؟     

ماِل چه کسی ِلَمْن
ـ ِلُمدیِر اْلَمْدرََسِة.  ّیارُة؟    ِلَمن هِذِه السَّ

ـ برای مدیر مدرسه است.  این ماشین مال چه کسی است؟  

چه کسی، کیست َمن هَو ...؟ 
یِّد اکربی. ـ السَّ َغِة اْلفارسیَِّة؟   َمْن هَو ُاستاَذُة اللُّ

ـ آقای اکربی  چه کسی استاد زبان فارسی است؟  

چه کسی، کیستَمْن هَی ...؟
یِّدُة َشفیعّی. ـ السَّ َمْن هی ُاستاذَة اللُّغِة اْلَعَربیَِّة؟  

ـ خانم شفیعی.  چه کسی استاد زبان عربی است؟  

ـ ذلَک َقَلٌم. چیست، چه چیزیما  ما ذلک؟     
ـ آن قلم است.  آن چیست؟     

ـ اْلُکرسیُّ َو اْلِمْنَضَدُة. چیست، چه چیزی ماذا  ماذا فی تلَک اْلُغرَفِة؟  
ـ صندلی و میز.  چه چیز در آن اتاق هست؟  

مشکل چیست؟ چیست، چه چیزی ما هَو ...؟  ما هَو اْلُمشِکُل؟   

حقیقت چیست؟چیست، چه چیزی ما هَی ...؟ ما هَی اْلَحقیَقُة؟   

کجا أیَن 
ـ َخْلَف اْلُفْنُدِق.  أیَن اْلَحدیَقُة؟   

ـ پشت هتل.  باغ کجاست؟     

اهل کجاِمْن أیَن
ـ أنا ایرانٌی. ِمن أیَن أنَت؟   

ـ من ایرانی هستم. اهل کجا هستی؟   

چندَکْم
ـ َعَشَُة ُطّلٍب. ؟   فِّ َکْم طالباً ِفی الصَّ

ـ ده دانش آموز.  چند دانش آموز در کالس هست؟  

َکیَف حالَُک؟      ـ أنا ِبَخیٍر.چه طورَکیَف
ـ من خوب هستم.  حالت چه طور است؟   
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رصف 14 صیغۀ فعل ماضی

عدد 
جمعمثّنی مفرد جنس

غایب 

مذکر
1- هَو َفَعَل.

او انجام داد.
)مرد(

2- ُهام َفَعلــا.

ایشان انجام دادند. 
)دو مرد( 

3- ُهم َفَعلــوا.

ایشان انجام دادند.
)مردها(

مؤّنث
4- هَی َفَعَلــْت.

او انجام داد
)زن(

5- ُهام َفَعَلــتا.
ایشان انجام دادند.

)دو زن( 

6- ُهنَّ َفَعْلــَن. 
ایشان انجام دادند. 

)زن ها( 

عدد 
جمعمثّنی مفرد جنس

مخاطب 

مذکر
7- أنَت َفَعْلــَت. 
تو انجام دادی. 

)مرد(

8- أنُتام َفَعْلــُتام. 
شام انجام دادید. 

)دو مرد( 

9- أنُتم َفَعْلــُتم. 
شام انجام دادید. 

)مردها(

مؤّنث
10- أنَت َفَعْلــِت. 

تو انجام دادی. 

)زن(

11- أنُتام َفَعْلــُتام. 

شام انجام دادید. 
)دو زن( 

 . 12- أنُتّ َفَعْلــُتـنَّ

شام انجام دادید. 
)زن ها( 

متکّلم 

مع الغیر وحده

13- أنا َفَعْلــُت. 

من انجام دادم. 
14- َنحُن َفَعْلــنا. 

ما انجام دادیم. 

رصف 14 صیغۀ فعل مضارع

عدد 
جمعمثّنی مفرد جنس

غایب 

مذکر
1- هَو َیْفَعُل.

او انجام می دهد. 
)مرد(

2- ُهام َیْفَعلن.ِ 
ایشان انجام می دهند. 

)دو مرد( 

3- ُهم َیْفَعلوَن. 
ایشان انجام می دهند. 

)مردها(

مؤّنث
4- هَی َتْفَعُل. 

او انجام می دهد. 
)زن( 

5- ُهام َتْفَعلِن. 
ایشان انجام می دهند. 

)دو زن( 

6- ُهنَّ َیْفَعْلَن. 
ایشان انجام می دهند. 

)زن ها( 

عدد 
جمع مثّنیمفرد جنس

مخاطب 

مذکر
7- أنَت َتْفَعُل. 

تو انجام می دهی. 
)مرد(

8- أنُتام َتْفَعلِن. 
شام انجام می دهید. 

)دو مرد( 

9- أنُتم َتْفَعلوَن. 
شام انجام می دهید. 

)مردها(

مؤّنث
10- أنِت َتْفَعلیَن .

تو انجام می دهی. 
)زن(

11- أنُتام َتْفَعلِن. 

شام انجام می دهید. 
)دو زن( 

12- أنُتَّ َتْفَعْلَن.

شام انجام می دهید. 
)زن ها( 
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متکّلم 

مع الغیر وحده

13- أنا اَْفَعُل. 

من انجام می دهم. 

14- نحُن َنْفَعُل. 

ما انجام می دهیم. 

ضامیر منفصل و متّصل: 

)مّتصل()منفصل( 

غایب 
3. ُهم 2. ُهام 1. هَو

غایب 
3. ـُهم 2. ـُهام 1. ه ـ ـه 

6. ـُهّن 5. ـُهام 4. ـها 6. ُهن5َّ. ُهام 4. هَی

مخاطب 
9. أنُتم 8. أنُتام 7. أنَت 

مخاطب 
9. ـُکم 8. ـُکام 7. ـَک

12. ـُکّن 11. ـُکام 10. ـِک12. أنُتَّ 11. أنُتام 010 أنِت 

14. نا 13. ی متکّلم 14. َنحُن 13. أنا متکّلم 
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رصف 14 صیغۀ فعل ماضی با اسم )ضامیر، اسم های اشاره( 

غایب

عدد
جمع مثّنی مفرد جنس

مذکر
1. هذا الّطالُِب ناِجٌح.

    هَو َکَتَب واِجَبُه.

2. هذاِن الّطالِباِن ناِجحاِن.

    ُهام َکَتبا واِجَبُهام.

اّلُب ناِجحوَن. 3. هؤالء الطُّ

    ُهم َکَتبوا واِجَبُهم.

مؤّنث
4. هِذِه الّطالبُة ناِجَحٌة.

   هَی َکَتَبْت واِجَبها.

5. هاتان الّطالَِبتاِن ناِجَحـتاِن.

   ُهام َکـَتَبتا واِجَبُهام.

6. هؤالء الّطالِباُت ناِجحاٌت.

.     ُهنَّ َکَتْبَ واِجَبُهنَّ

مخاطب

عدد
جمع مثّنی مفرد جنس

مذکر
7. أنَت طالٌِب ناِجٌح.

    َکَتْبَت واِجبََک.

8 . أنُتام طالباِن ناِجحاِن.

     َکَتْبُتام واجَبُکام.

9. أنُتم طاّلٌب ناِجحوَن.

     کَتْبُتم واِجَبُکم. 

مؤّنث
10. أنِت طالَِبٌة ناِجَحٌة. 

     َکَتْبِت واِجبَِک.

11. أنُتام طالَِبتاِن ناِجَحتاِن.

     َکَتْبُتام واِجَبُکام. 

12. أنُتَّ طالباٌت ناِجحاٌت. 

 .      َکَتْبُتَّ واِجَبُکنَّ

متکّلم

مع الغیر وحده 

13. أنا طالٌِب ناِجٌح. َکَتْبُت واِجبی. 
14. َنحُن طالباِن ناِجحاِن. َکَتْبنا واِجَبنا. 

     َنحُن طالَِبتاِن ناِجَحتاِن َکَتْبنا واِجَبنا. 

أنا طالِبٌة ناِجَحٌة. َکَتْبُت واِجبی. 
     َنحُن طاّلٌب ناِجحوَن َکَتْبنا واِجَبنا. 

     َنحُن طالِباٌت ناِجحاٌت َکَتْبنا واِجَبنا. 



12

رصف 14 صیغۀ فعل مضارع همراه با اسم )ضامیر، اسم های اشاره( 

غایب

عدد
جنس

جمع مثّنی مفرد 

مذکر
1. هذا الّطالُب ناِجٌح. 

   هَو َیْکُتُب واِجَبُه. 

2. هذاِن الّطالِباِن ناِجحاِن. 

   ُهام َیْکُتباِن واِجَبُهام. 

اّلُب ناِجحوَن.  3. هؤالء الطُّ

   ُهم َیْکُتبوَن واِجَبُهم. 

مؤّنث
4. هِذِه الّطالبُة ناِجَحٌة. 

   هَی َتْکُتُب واِجَبها. 

5. هاتان الّطالِبتاِن ناِجَحـتاِن. 

   ُهام َتْکُتباِن واِجَبُهام. 

6. هؤالء الّطالباُت ناِجحاٌت. 

 .    ُهنَّ َیْکُتْبَ واِجَبُهنَّ

مخاطب

عدد
جنس

جمع مثّنی مفرد 

مذکر
7. أنَت طالٌِب ناِجٌح.

   َتْکُتُب واِجبََک.

8. أْنُتام طالِباِن ناِجحاِن. 

   َتْکُتباِن واِجَبُکام. 

9. أْنُتم ُطاّلٌب ناِجحوَن.

   َتْکُتبوَن واِجَبکم.

مؤّنث
10. أنِت طالَِبٌة ناِجَحٌة.

    َتْکُتبیَن واِجبَِک.

11. أْنُتام طالَِبتاِن ناِجَحتاِن.

   َتْکُتباِن واِجَبُکام.

12. أْنُتَّ طالِباٌت ناِجحاٌت. 

.    َتْکُتَب واِجَبُکنَّ

متکّلم

مع الغیر وحده 

13. أنا طالٌِب ناِجٌح. أْکُتُب واِجبی. 

   أنا طالَِبٌة ناِجَحٌة. أْکُتُب واِجبی. 

14. َنحُن طالِباِن ناِجحاِن. َنْکُتُب واِجَبنا. 

    َنحُن طالَِبتاِن ناِجَحتاِن َنْکُتُب واِجَبنا. 

    َنحُن طاّلٌب ناِجحوَن َنْکُتُب واِجَبنا. 

     َنحُن طالِباٌت ناِجحاٌت َنْکُتُب واِجَبنا. 

یادآوری )مهم(: 

1. جمله با فعل آغاز شده است  فعل جمله در صیغه های غایب، مفرد می آید. )هرچند فاعِل جمله مثّنی و جمع باشد( 

غایب 

عدد

جنس
جمع مثّنی مفرد 

مذکر
1. َیْکُتُب الّطالُِب واِجَبه.

فاعل  فعل   

)مفرد مذکر(  )مفرد مذکر(

2. َیْکُتُب   الّطالِباِن واِجَبُهام. 
فاعل  فعل    

)مفرد مذکر(  )مثّنی مذکر(

اّلُب واِجَبُهم. 3. َیْکُتُب الطُّ
فاعل  فعل   

)مفرد مذکر(   )جمع(

مؤّنث
4.  َتْکُتُب الّطالِبُة واِجَبها.

فاعل  فعل   

)مفرد مؤّنث(  )مفرد مؤّنث(

5. َتْکُتُب  الّطالَِبتاِن واِجَبُهام.
فاعل  فعل   

)مفرد مؤّنث(  )مثّنی مؤّنث(

. 6. َتْکُتُب الّطالِباُت واِجَبُهنَّ
فاعل فعل   

)مفرد مؤّنث( )جمع مؤّنث(
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 جمله با اسم آغاز شده است  فعل را مطابق اسم می آوریم. 

غایب

عدد

جنس
جمع مثّنی مفرد 

مذکر 
1. الّطاِلُب َیْکُتُب واِجَبهُ.

فعل  اسم   
)مفرد مذکر( )مفرد مذکر(

2. الّطاِلباِن َیْکُتباِن واِجَبُهام. 
فعل  اسم   

  )مثّنی مذکر(  )مثّنی مذکر(

ّلُب   َیْکُتبوَن واِجَبُهم.  3. الطُّ
فعل  اسم   

    )جمع مذکر( )جمع مذکر( 

مؤّنث 
4. الّطاِلَبُة    َتْکُتُب واِجَبها. 

فعل  اسم    

)مفرد مؤّنث( )مفرد مؤّنث(  

5. اَلّطاِلَبتاِن َتْکُتباِن واِجَبُهام. 
فعل  اسم    

)مثّنی مؤّنث(  )مثّنی مؤّنث(

 . 6. اَلّطالباُت  َیْکُتنَب واِجَبُهنَّ
فعل  اسم    

)جمع مؤّنث( )جمع مؤّنث(   

اعداد ترتیبیاعداد اصلی

مؤّنثمذکرعددمؤّنثمذکرعدد

اْلولَیاْلّولاولواِحَدةواِحد1

الّثانیةالّثانیدومإثَنتاِنإثناِن2

الّثالثةالّثالِثسومَثالَثةَثالث3

الّرابعةالّراِبعچهارمأْرَبَعةأْرَبع4

اْلخاِمَسةاْلخاِمسپنجمَخْمَسةَخْمس5

الّساِدَسةالّساِدسششمِسّتةِسّت6

الّساِبَعةالّساِبعهفتمَسْبَعةَسْبع7

الّثاِمَنةالّثاِمنهشتمَثـامنَیةَثـامنی8

الّتاِسَعةالّتاِسعنهمِتْسَعةِتْسع9

اْلعاِشَةاْلعاِشدهمَعَشَةَعَش10

اْلحادَیَة َعْشََةاْلحادی َعَشَیازدهمإحَدی َعْشَةأَحَد َعَش11َ

الّثانیَة َعْشَةالّثانی َعَشَدوازدهمإْثَنتا َعْشََةإْثنا َعَش12َ
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 جاهای خالی را با اسم اشارۀ )نزدیک( مناسب پر کنید و سپس ترجمه کنید. 

 .............................................................   ................... اْلَجَبالِن ُمرَتِفعاِن.  

............................................................. َجرَتاِن، َعجیَبتاِن.     ................ الشَّ

.............................................................   .............. اْلُمؤمنوَن، شاِکروَن.  

.............................................................   ................ الّرجاُل، جالِسوَن.  

 گزینۀ مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید. 
 □ اْلِبْنُت   □ اْلـَمرأةُ   □ الّرجُل     .   ذلک .................. الِعٌب ایرانیٌّ

 □ َمرسورونَ   □ َمرسوراٌت    □ َمرسوراِن     علیٌّ َو امیٌر َو سعیٌد ............... . 

 □ اْلَبناُت   □ اْلوالدُ   □ الرَُّجالنِ     أولئک ................. جالِسوَن.  

 □ اّلُب   الطُّ  □ الّطالبُة    □ الّطالُب     تِلک ............... ِفی اْلَمْکَتَبِة.  

 □ الِعبونَ   □ الِعباٌت   □ الِعَبةٌ    هؤالء الوالُد، ................... . 

 اسم های داده شده را در جدول زیر قرار دهید. 

)ُعَلامء / فائزوَن / شاکراِن / َکنز / صالحات / َمْکَتَبة / عالـَِمتاِن(

جمع مکّسجمع مؤّنث سالـمجمع مذکر سالـممثّنای مؤّنثمثّنای مذکرمفرد مؤّنثمفرد مذکر

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

 معادل مؤنّث هر کلمه را بنویسید. 

 .................... ....................   ُطاّلب:     َولَداِن:  

 .................... ....................   فاِئز:     أْنُتم:  

 .................... ....................   الّرجال:     ناِجحوَن:  

 .................... ....................   اْلخ:     ذلَک:  

 جاهای خالی را با کلمه ی پرسشی )هل، ما، ...( مناسب کامل کنید. 

ـ ال، ُهنا َمدیَنٌة.    ............... ُهنا َقْرَیٌة؟   

ـ لُِمدیِر اْلَمْدرََسِة.  ّیارُة؟     .............. هِذِه السَّ

ـ َمالِبسی.    .............. َغَسْلِت؟    

ـ َجّواُل َصدیقی.    ............... َعَلی اْلِمْنَضَدِة؟ 

ـ َثـامنیة.    ............. کتاباً ُهنا؟    
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جدول زیر را کامل کنید. 

عدد

جنس
جمع مثّنیمفرد 

................................ ................................. .هَذا الرَُّجُل واِقٌف. مذکر 

................................ ................................. ................................. .مؤّنث

 با استفاده از ضمیر و فعل به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

  َهِل الّطفَلُة لَِعَبْت َمَع َصدیَقِتها؟      َنَعم، ................... .

َنَعم، .................. .    َهل َتْذُکُر )تذکریَن( أمّک؟  

َنَعم، .................. .    أ َذَهْبَت إلَی َکرَبالء؟  

....................... ُتّفاَحْیِن.    َکم ُتّفاَحًة أَکْلَت؟  

..................... ُفْستاناً َو َعباَءًة.    ماذا اْشَتَْیِت؟   

 با توجه به ضمایر، فعل مناسب را در جای خالی بنویسید. 

ُهم ..................... َربَُّهم.    هَو َشَکَر َربَُّه. )ُهم(    

أنِت ..................... رِسالًة.    أنَت َتکُتُب رِسالًَة. )أنِت(   

هَو ..................... اْلَمحصوَل.    أنا َحَصْدُت اْلَمحصوَل. )هَو(   

أْنُتام ..................... إلَی َبیِتُکام.    َنحُن َنْذَهُب إلَی َبیِتنا. )أْنُتام(   

هَی ..................... َهدیََّتها.    أْنُتام أََخْذُتـام َهدیَّتُکام. )هَی(   

 جاهای خالی را با فعل ماضی مناسب کامل کنید. 

  اْلطفاُل ................. سورََتْیِن ِمَن القرآِن. )َحِفَظ(  

. )َوَقَف(    الّنساُء ................ اِلْسِتْقباِل ُضیوِفِهنَّ

  اْلَخواُت .................. َکالَم اْلُمَعلَِّمِة. )َسِمَع( 

  تِلَک الّطالبُة ................. َیَدها. )رََفَع( 

  اْلِبْنتاِن ................. َمالِبَسُهام. )لَِبَس( 

 جاهای خالی را با فعل مضارع مناسب کامل کنید.  

  ﴿لَُکم فیها َفواِکُه َکثیرٌة َو ِمْنها ................. ﴾ )یأُکُل( 

ْفرَِة اْلِعْلمّیِة. )َیٌاُکُل(    أولئک الّطالباُت ..................... َطعاَم السَّ

  أیُّها اْلُمساِفُر أ ............ إلَی الّسوق؟ )َیْذَهُب( 

  أیَُّتها الّنساُء ماذا ..................... ؟ )َیْفَعُل( 

  هَذا اْلَولَُد ................... َیَدُه. )َیْغِسُل( 
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 با توجه به نـمونه ترجمه کنید. 

.................َتْشَُب:   َشَِب: نوشید .................َفَعلوا:  َفَعَل: انجام داد

:  َکَتَب: نوشت  .................َقُرْبُت:   َقرَُب: نزدیک شد.................َیْکُتْبَ

: یاری کرد .................َتْشُکُر:   َشَکـَر: شکر کرد.................َنَصِْت:  َنَصَ

.................َصَنْعنا:   َصَنَع: ساخت.................َتْعَلموَن:  َعِلَم: دانست 

.................َیذُکراِن:   َذَکَر: یاد کرد.................َسِمَعْت:   َسِمَع: شنید 

 غلط های مشخص شده را اصالح کنید. 

 .............................................   ماذا َعِمْلُتام یا رَُجالِن َبعَد َدقاِئَق؟  

 .............................................   َسأْبَدُأ ِبَجمِع اْلَقْمِح ِبَنْفِسه َغداً.  

 .............................................   َکیَف َتقوُل هَذا اْلَکالَم یا أُّمی؟  

 ............................................. داِع.   ُکم َتْشُعریَن ِبالصُّ   أُمُّ

 .............................................   لکّنُه ما َقِبَلْت َکالمی.  

 موارد خواسته شده را بنویسید. 

 ............................ ............................   مضارع »أَخْذِت«:     ماضی »َتأُکلوَن«:   

 ............................ ............................   جمع »َمریض«:     مثّنی »َعین«:   

 ............................ ............................   مؤّنث »آَخر«:     مفرد »إجابات«:   

 ............................ ............................   نفی »َتْلَعباِن«:     مستقبل »َنَجْحُت«:   

 ............................   عالمت فعل ماضی »جمع مؤّنث غایب«:  

 ............................   حرف مضارع و عالمت فعل مضارع »مفرد مؤّنث مخاطب«:  

 جای خالی اول را با فعل ماضی و جای خالی دوم را با فعل مضارع پر کنید. 

  هَی ............... الّشارَع ِبُسهولٍَة َو أنِت .............. الّشاِرَع ِبُسهولٍَة. )َعبـََر( 

. )َجَلَس(    أنا ............... َعَلی اْلرِض َو والُِدک ............... َعَلی اْلُکرسیِّ

فَّ اْلَن. )َدَخَل(  فَّ َو أنِت ............... الصَّ   ................... اْلُمَدرَِّسُة الصَّ

اَب َمرََّتیِن َو میثٌم ................. أیضاً. )َشََب(    ُثرّیا ............. الشَّ

  ............... هذاِن اْلفاّلحاِن ِفی اْلَمْزرََعِة َو أنُتم ................ ِفی اْلَمْزرََعِة َغداً. )َعِمَل( 

 هر جمله را زیر تصویر مناسب آن بنویسید. 

عاَم. ب. ُهام َیْلَعباِن ِفی اْلَمْلَعِب. ج. َنحُن َنْذَهُب إلَی اْلَمْطَعِم.    د. اْلوالُد َیْصَعدوَن اْلَجَبَل.  الف. هِذِه اْلِبْنُت َتأُکُل الطَّ  

 ..................... ..................... ..................... ..................... 
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 اسم های داده شده را در جدول زیر قرار دهید و سپس مفرد هر کلمه را بنویسید. 

)طفالِن / صالِحاِت / َیوَمیِن / زَُمالء / ِنْعَمتاِن / َفواکه / خاِئفوَن / أصِدقاء / واِقفیَن(

مفرد جمع مکّس مفرد جمع سالـممفرد مثّنی 

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

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

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

 پاسخ  های داده شده را کامل کنید. 

ـ ....................... الّناِس.  غِل؟     ما هَو َهَدفُک ِمن اْنِتخاِب الشُّ

ـ .................... إلَی اْلَبیِت.    أیَن َتْذَهُب )َتذَهبیَن( َبعَد اْلَمْدرََسِة؟  

ـ .................. دروسی.    ماذا َتْفَعُل )َتْفَعلیَن( اْلَن؟  

ـ َنَعم ..................   َهل ُتِحبُّ الّریاَضَة َکثیراً؟  

ـ ....................... اْلُقرآَن.  الِة؟     ماذا َتْقرَئیَن َبعَد الصَّ

 ترجمۀ صحیح افعال را بنویسید. 
  □ راست گفتم       □ راست می گویی    □ راست می گویم     أْصُدُق:  

 □ خوشحال نشدید     □ خوشحال نشدند    □ خوشحال نشدیم     ما َفِرحوا:  

 □ برخواهید گشت    □ □  برخواهیم گشت   برنگشتیم      َسوَف َنرِجُع:   

 □ زندگی می کردیم    □ زندگی می کنیم    □ زندگی کردیم     َنعیُش:  

 □ نپذیرفت    □ نپذیرفتی    □ نپذیرفتم     ما َقِبْلُت:  

 □ برنـمی گردند    □ برنـمی گردید    □ برنـمی گردیم     الَیْرِجعوَن:  

□ ندیدیم    □ ندیدید     □ ندیدند     ما شاَهْدُتم:  

 □ یاری می کنیم    □ یاری می کنند    □ یاری می کنید   َن:     َتْنُصْ

 □ انجام نـمی دهد    □ انجام نـمی دهم     □ انجام دادیم     ال أْفَعُل:  

□ درخواست نکردیم     □ درخواست نکردند   درخواست نکردید  □    :   ما َطَلْبُتّ

 جاهای خالی را با فعل )ماضی ـ مضارع( مناسب پر کنید. 

)َتْطُرقوَن، َطرَْقُتم(    أ أنُتم ............. اْلباَب َقبَل َدقیَقَتْیِن؟  

)َنَظرِْت، َتْنُظریَن(    لِـامذا ................ إلَی اْلَبعیِد یا أُختی أمِس؟  

)َذَهْبُتم، َتْذَهبوَن(    أیَن ................ یا أوالدی َبعَد َیوَمیِن؟  

)َغَسْلُتم، َتْغِسلوَن(    َهل أْنُتم ................ َمالِبَسُکم َغداً؟  

)َتْطُبخاِن، َطَبْخُتام(    أیتها اْلِبنتاِن َهل .............. الّطعاَم اْلَن؟  
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 جدول زیر را )با ترجمه( کامل کنید. 

مستقبلمضارع منفیمضارع ماضی منفیماضی فعل 

َفَعَل ــَــ
)انجام داد(

هَو .............. 

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

أنَت ............. 

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

َنحُن .............. 

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

أْنُتم .............. 

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

أنا .............. 

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

ـُــ َکَتَب ـ
)نوشت(

هَی .............. 

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

ُهام .............. 

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

أنِت .............. 

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

أنتَّ ............. 

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

أْنُتام .............. 

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

َجَعَل ــَــ
)قرار داد(

أنَت .............. 

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

أنا .............. 

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

ُهم .............. 

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

أنِت .............. 

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

أْنُتم .............. 

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

ـُــ َنَصَ ـ
)یاری کرد( 

هَی .............. 

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

ُهم .............. 

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

أْنُتم .............. 

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

هَی .............. 

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

أنا .............. 

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

َرَجَع ـــِـ
)برگشت( 

أنِت .............. 

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

أْنُتام .............. 

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

َنحُن .............. 

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

أنا .............. 

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

ُهام .............. 

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

َذَهَب ــَــ
)رفت( 

أنَت .............. 

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

هَو .............. 

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

أْنُتام .............. 

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

ُهنَّ .............. 

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

َنحُن ............. 

 ...................
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لا
رد
 س
لا
را

 ترجمه های ناقص را کامل کنید. 

سخنم را .................. خدا ................ .    أْبَدُأ ِباْسِم الّلِه َکالمی. 

از پروردگارم، حّل ................. را ..................... .    أسأُل رّبی َحلَّ ِصعابی. 

پس نام خدایم ................. را ..................... .   َفاْسُم إلهی زاَد رُسوری. 

هنگام ............... پروردگارم را ................. .    أذُکُر َرّبی ِعنَد ُجلوسی. 

فصل ................... و خواندن و نوشت .................. .   إْبَتَدأَ َفْصُل الّدراَسِة َو اْلِقراَءِة َو اْلِکتاَبِة. 

 فقط ترجمۀ کلمات مشخص شده را بنویسید. 

 .............................   إْبَتَدأَ اْلعاُم الّدراسیُّ اْلَجدیُد.  

 ............................. واِرُع َمْملوَءٌة ِباْلَبنیَن.     الشَّ

.............................   ُهم َیْحِملوَن َحقاِئَبُهم.  

............................. ُج ِمْنه اْلُعَلامُء.      َیَتَخرَّ

............................. اّلُب الّسالُم علیکم، أهًل َو َسهًل ِبُکم.     أیُّها الطُّ

 احادیث زیر را ترجمه کنید.  

 ........................................................................   »أرَبَعٌة َقلیُلها َکثیٌر: اْلَفْقُر َو اْلَوَجُع َو اْلَعداَوُة َو الّناُر.«  

........................................................................   »لُِکّل َشیٍء َطریٌق َو َطریُق اْلَجّنِة اْلِعْلُم.«  

........................................................................   »َمْن َزَرَع اْلُعدواَن َحَصَد اْلُخرساَن.«   

........................................................................ ؤاُل.«     »اْلِعلُم َخزاِئُن َو ِمْفتاُحها السُّ

........................................................................   »أکَثُ َخطایا اْبِن آدَم فی لِساِنِه.«   

 ترجمۀ درست را انتخاب کنید. 

  إذا مَلََک اْلراذُل َهلََک اْلفاِضُل. 

الف. هنگامی که فرومایگان فرمانروا شوند، شایستگان هالک می شوند. □  

ب. اگر فرومایگان به حکومت برسند، شایستگان را هالک می کنند. □  

  َثـَمرَُة اْلَعقِل ُمداراُة الّناِس. 

الف. میوۀ عقل مدارا کردن با مردم است. □   

ب. نتیجۀ عقل مردم داری است. □   

  اْلِعلُم یَْحُرُسَک َو أنَت َتْحرُُس اْلامَل. 

الف. دانش تو را نگهداری می کند و تو از مال نگهداری می کنی. □  

ب. دانش تو را نگهداری کرده است و تو مال را نگهداری کرده  ای. □   

  اْلَوْحَدُة َخیٌر ِمْن َجلیِس الّسوِء. 

ب. تنهایی بهت از همنشین بد است. □ الف. تنهایی از همراهی با بدان بهت است. □    
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 زیر هر تصویر تعداد آن ها را به عربی بنویسید. 

   

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

 به فارسی ترجمه کنید. 

 ...................................................   ﴿اّلذیَن َیْجَعلوَن َمَع الّلِه إلهاً آَخَر َفَسوَف َیْعَلموَن.﴾  

 ...................................................   ﴿ما َظَلْمناُهم َو لکْن َظَلموا أَْنُفَسُهم.﴾  

 ...................................................   ﴿إنَّ الّلَه َیْغِفُر الّذنوَب َجمیعاً.﴾  

 ...................................................   »المانُة َتْحِلُب الّرزَق َو اْلخیاَنُة َتْجِلُب اْلَفقَر.«  

 ...................................................   »الـُمسِلُم َمْن َسِلَم الّناُس ِمْن لِساِنِه َو َیِدِه.«  

 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. )دو کلمه اضافه است( 

بالف 

○ الَفطور   

○ اْلُمْسَتوَصف    

○ اْلَمْکَتب    

○ الَخریف    

 ○ اْلُمداراة    

○ الّدموع    

○ اْلُمْعَجم    

○ ُکرُة الـِمْنَضَدِة    

ô َفصُل سقوِط أوراِق الشجاِر. 

ô ریاَضٌة َیْلَعُب فیها العباِن. 

ô مکاٌن لَِفْحِص الـَمرضی. 

ُح َمعَنی الکلامِت.  ô کتاٌب َیْشَ

ô َسالمُة الَعیش فیها. 

ô فیه علوٌم فیه َکامٌل. 

 کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید.  

 ِمْهَنة ............. ُشغل  َسْهل ............ َصْعب  َحزین ......... َفِرح 

 ُبْستان ......... َحدیَقة  ُمؤمن ............. کاِفر  أْفَضل ........... َخیر 

 کدام کلمه از نظر معنایی با بقّیه ناهماهنگ است؟ 

 □ ِجدار     □ رِسالَة    □ ناِفَذة    □   باب  

 □ ساِئق     □ َحلوانّی     □ ِشاء     □   َفاّلح  

 □ أْسَود     □ أْزَرق     □ أْوَسط     أْحَمر □  

 □ قاِفَلة     □ أْخت     □ والَِدة     □   أخ  

 □ َمَتی     □ َکیَف     □ َحوَل     □   أیَن  
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