






مقدمـه

به نام خداوند جان و خرد   
کزین برتر اندیشه برنگذرد   

  والدین گرامی، دانش آموزان عزیز
ــه   ــت از مجموع ــی اس ــم« کتاب ــمان نه ــای آس ــرآن و پیام ه ــی، ق ــابقات عرب ــاب »مس   کت
مرشــد. ایــن کتــاب مجموعــه ای جامــع از ســه کتــاب عربــی، آمــوزش قــرآن و پیام هــای 
آســمان پایــة ســوم دورة اّول متوســطه اســت. در ایــن مجموعــه، موضوع هــای درســی بــا 
ــور  ــر درس، به ط ــة ه ــا مطالع ــوز، ب ــا دانش آم ــده ت ــوزش داده ش ــی آم ــک روال منطق ی
کامــل مطالــب آن را فــرا گیــرد. در درس عربــی، متــن درس به صــورت لغــت بــه لغــت 
و ترجمــة روان بیــان شــده و مباحــث اســم و فعــل، به صــورت مبســوط یــادآوری شــده 

اســت.
ــای  ــمان در آزمون ه ــای آس ــرآن و پیام ه ــوزش ق ــاب آم ــت دو کت ــه اهّمیّ ــه ب ــا توّج   ب
تیزهوشــان و مــدارس برتــر، تــاش شــده اســت پرســش ها طــوری طراحــی شــوند کــه 

ــد. ــش دهن ــا را پوش ــة درس ه هم
ــا پاســخ تشــریحی و  ــه ای ب ــامل 25 پرســش چهارگزین ــر درس، ش ــه، ه ــن مجموع   در ای
ــی و  ــای قرآن ــة عبارت ه ــت. ترجم ــری اس ــرای یادگی ــه ب ــل توّج ــم و قاب ــای مه نکته ه
ــز در پاســخ ها  ــوده، ترجمــة روان نی ــه الزم ب ــه لغــت اســت و هرجــا ک ــی، لغــت ب عرب
آورده شــده اســت. امیــدوارم مطالعــة ایــن کتــاب، بــرای همــة دانش آمــوزان عزیــز، مفیــد 

باشــد.
  در پایان الزم می دانم از مدیر عامل محترم شرکت وزین مبتکران، جناب آقای یحیی دهقانی که 
امکان چاپ کتاب را فراهم کردند و از جناب آقای هادی عزیززاده دبیر محترم مجموعه تشّکر 
 کنم. هم چنین، از خانم  ها: ملیحه محّمدی آندرس )حروف چین( ، سمیرا عاشورلو )صفحه آرا(، 

بهاره خدامی )گرافیست( و مینا هرمزی )طراح جلد(، سپاسگزارم.
  از شما عزیزان خواهشمندم نظرها و پیشنهادهای خود را دربارة کتاب با ما در میان بگذارید تا 

انشاءاهلل در چاپ های بعدی، پربارتر شود.
                                                                                       در پناه حق باشید

                                                                                          بنفشه فاضلی
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حرکــت: حــرکات در زبــان عربــی، عبارت انــد از: فتحــه، ضّمــه، کســره، ســکون. هــر یــک از حــروف عربــی، یکــی از ایــن ســه نشــانه 
را بــا خــود دارد.

ــوح، مکســور و مضمــوم  ــب، مفت ــه به ترتی ــد  ک ــای کلمــه، اعــراب می گوین ٍـــٌــ ( در انته ِـــُــ( و )ـًــ ــه حــرکات )ــَـ اعــراب: ب
ــوند. ــده می ش خوان

اسم های حروف الفبا در عربی
ــم، حــاء، خــاء، دال، ذال، راء،  ــاء، جی ــاء، ث ــاء، ت ــف )همــزه(، ب ال
ــاء،  ــن، ف ــن، َغیْ ــاء، َعیْ ــاء، ظ ــاد، ط ــاد، ض ــین، ص ــین، ش زاء، س

ــاء ــاء، واو، ی ــون، ه ــم، ن ــاف، کاف، الم، می ق

اســم: اســم کلمــه ای اســت کــه معنــی مســتقل دارد ولــی زمــان 
نــدارد. اســم در زبــان عربــی، از نظــر جنــس، بــه مذّکــر و مؤنـّـث تقســیم می شــود و هــر کــدام از ایــن دو نیــز بــه مفــرد و مثنّــی 

ــود. ــیم می ش ــع، تقس و جم
اســم مذّکــر: نشــانه و عالمتــی نــدارد. بــر جنــس نــر داللــت می کنــد کــه ممکــن اســت انســان یــا حیــوان یــا شــیء باشــد؛ ماننــد: 

َرُجــل، َجبـَـل، َعمــود، ُفنـْـُدق، عالـِـم، َکْلــب، ... 
اســم مؤّنــث: عالمــت اصلــی اســم مؤنّــث، حــرف )ۀ( در انتهــای کلمــه اســت. اســم مؤنّــث، بــر جنــس مــاده داللــت می کنــد 

کــه ممکــن اســت انســان یــا حیــوان یــا شــیء باشــد؛ ماننــد: َمْدَرَســۀ، بِنْــت، َوْرَدۀ، َصداقَــۀ، َدجاَجــۀ، ...
اسم، از نظر عدد، به مفرد و مثنّی و جمع، تقسیم می شود.

مفرد: اسمی است که بر یک فرد یا یک حیوان یا یک چیز داللت می کند؛ خواه مذّکر باشد خواه مؤنّث.
 مانند: تِْلمیَذۀ، شارِع، َفَرس، َزّرافَۀ، ِعْلم، ...

مثّنــی )تثنیــه(: اســمی اســت کــه بــر دو فــرد یــا دو چیــز داللــت می کنــد؛ خــواه مذّکــر باشــد یــا مؤنـّـث. ماننــد: کِتابــاِن، کِتابَیـْـِن، 
نِْعَمتــاِن، نِْعَمتَیـْـِن ...

ــا بیشــتر از آن، داللــت می کنــد؛ نحــوۀ جمــع بســتن در  ــز ی ــا ســه چی ــا ســه حیــوان ی ــر ســه فــرد ی جمــع: اســمی اســت کــه ب
ــر و مؤنّــث، متفــاوت اســت: اســامی مذّک

ــالم  ــر س ــع مذّک ــای جم ــا عالمت ه ــه آنه ــه ب ــت ک ــَن« اس ــر، »وَن« و »ی ــامی مذّک ــع، در اس ــت جم ــر ســالم: عالم جمــع مذّک
ــد:  ــد. مانن ــالم می گوین ــر س ــع مذّک ــم جم ــت، اس ــده اس ــته ش ــع بس ــا جم ــن عالمت ه ــا ای ــه ب ــری ک ــم مذّک ــه اس ــد. ب می گوین

ــَن، ... ــَن، عاقِلی ــوَن، فائِزی ــزوَن، عاقِل ِ فائ
جمــع مؤّنــث ســالم: اســم مؤنّــث، بــا »ات« جمــع بســته می شــود کــه بــه آن عالمــت جمــع مؤنّــث ســالم می گوینــد. بــه اســم 
مؤنّثــی کــه بــا ایــن عالمــت جمــع بســته شــده باشــد، اســم جمــع مؤنـّـث ســالم می گوینــد. ماننــد: َســیّارات، عالِمــات، ُمجاِهــدات، 

صابـِـرات ...

آن  به  )که  نوشتاری  عربی  در  1نکته

عربی فصیح می گویند(، حروف »گ،چ، پ، 
ژ« وجود ندارد.
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جمــع مکّســر یــا جمــع َتکســیر: در ایــن جمــع، شــکل مفــرد کلمــه تغییــر می کنــد، گاهــی حروفــی بــه آن اضافــه و گاهــی حروفــی 
از آن کــم می شــود. ماننــد: َحدیَقــۀ: َحدائـِـق، مِْفتــاح: َمفاتیــح، ِطْفــل: أْطفــال، ِعبـْـَرۀ: ِعبـَـر، َقَلــم: أقْــالم، کِتــاب: ُکتـُـب، َوقـْـت: أْوقــات، 

ــوت ... بَیْت: بُی
ســاختن جمــع مکّســر، قاعــدۀ خاصــی نــدارد و راه یــاد گرفتــن آن، شــنیدنی اســت؛ یعنــی بــا شــنیدن و تمریــن، جمع هــای مکّســر 

ــیم. را می شناس

اســم اشــاره: اســمی اســت کــه کســی یــا چیــزی را مــورد اشــاره 
قــرار می دهــد. بــه کســی یــا چیــزی کــه مــورد اشــاره قــرار گرفتــه 

ــد. ــه« می گوین اســت، »ُمشــاٌر إِلَیْ

دورنزدیکاسم اشاره

ذلَِک )مذّکر(، تِْلَک )مؤنّث(هذا )مذّکر(، هِذهِ )مؤنّث(مفرد

هذاِن، هَذیِْن )مذّکر(مثنّی
هاتاِن، هاتَیِْن )مؤنّث(

ــ

اُولئَِک )مذّکر و مؤنّث(هؤالءِ )مذّکر و مؤنّث(جمع

ُهناَکُهنامکان

إِلَیْه  ُمشاٌر  برای  اشاره،  اسم  الفاظ  2نکته

برای  ولی  است،  یکسان  غیرانسان،  و  انسان 
ُمشاٌر إِلَیْه مذّکر و مؤنّث، همچنین برای ُمشاٌر 
إِلَیْه مفرد، تثنیه )مثنّی( و جمع، متفاوت است.
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1- کدام یک از حروف زیر، در عربی فصیح )عربی نوشتاری( وجود ندارد؟

4 ط، ظ، پ، چ 3 گ ، ک ، چ، هاء  2 گ، چ، پ، ژ  1 ع، غ، فـ ، ژ   
2- به ترتیب، برای جاهای خالی، کدام اسم اشاره مناسب است؟

َجَرۀُ باِل ثََمرٍ. َجَرِۀ الَْکبیَرِۀ، لَذیٌذ و ........................... الشَّ ثََمُر .................... الشَّ  
4 هذا، ذلَِک 2 هذا، هذاِن   2 هِذِه، تِْلَک   1 هِذِه، هذاِن    

3- به ترتیب، جاهای خالی، با کدام کلمه ها کامل می شوند؟

ِل. فِّ اْلَوَّ .................... الَْولَُد فی .................... الَْمْدَرَسِۀ و .................... الّطالُِب النّاِجُح فِی الصَّ  
4 تِْلَک، ذلَِک، هِذِه 3 تِْلَک، هِذِه، ذلَِک  2 هَذا، ذلَِک، ذلَِک  1 هَذا، تِْلَک، ذلَِک   

4- اسم اشارۀ  مناسب برای عبارت های زیر، کدام است؟

...................... الُْمجاهِدوَن صابِرونَ و ................. الّلِعَبُۀ فائَِزۀٌ.  
4 تِْلَک، هؤالِء 3 اُولئَِک، هِذهِ  2 تِْلَک، هِذهِ  1 هؤالِء، اُولئَِک    

5- اسم مثنّای مناسب برای جملة زیر، کدام است؟

ُۀ َو اْلماُن. حَّ نِْعَمتاِن ......................... : الصِّ  
4 َمْجهولَتَْیِن 3 َمْجهولَتانِ  2 َمْجهولَْینِ  1 َمْجهوالنِ   

6- برای اسم    های اشارۀ زیر، کدام کلمه    ها مناسب است؟ 

هذاِن ..................... ، َخَشبِیّاِن َو هاتاِن .............. ، نَظیَفتاِن.  
4 الُْکْرِسیّانِ ، الْبِْنتاِن 3 الِْمْنَضَدتانِ ، الَْولَدانِ  ّفانِ ، الّطالِبانِ  2 الصَّ 1 النّافَِذتانِ ، الّطالِبَتانِ   

7- برای جای خالی عبارت زیر، کدام کلمه مناسب است؟ 

هؤالءِ .................... فائِزوَن في ُمسابََقتَیِْن.   
4 الّلِعبَْیِن 3 الّلِعبینَ  2 الّلِعباُت  1 الّلِعبونَ   

8- َزهراُء َو َزیْنَُب َو فاِطَمُۀ، .................... فی ُمسابََقِۀ ِحْفِظ الُْقْرآِن.

4 ناِجحوَن 3 ناِجحٌ  2 ناِجحاتٌ  1 ناِجَحۀٌ   
9- کدام یک از جمع    های زیر، جمع مؤنّث سالم است؟ 

4 اَْصوات 3 ساعات  2 اَْموات  1 اَْوقات   
10- در کدام عبارت، اسم جمع مؤنّث سالم وجود دارد؟

2 اَلِْعْلُم َخیٌِر ِمَن الْماِل 1 إِنّی َرأیُْت أَحَد َعَشَر َکْوَکبًا    
4 أْذُکُر َربّی ِعْنَد ُجُلوسی 3 إِنَّ الَْحَسَد یَأُکُل الَْحَسناِت    

11- در کدام عبارت، اسم جمع مذّکر سالم وجود دارد؟

داقَِۀ بَْیَن التَّلمیِذ 2 فَْصُل الصَّ ّلُب َو الّطالِباُت إِلَی الَْمْدَرَسۀِ  1 یَْذَهُب الطُّ  
واِرُع َمْملوَءٌۀ بِالْبَنیَن َو الْبَناِت 4 اَلشَّ لُم َعَلْیُکنَّ    3 أیَّتَُها الّطالِباُت اَلسَّ  

12-  در کدام عبارت، جمع مکّسر وجود ندارد؟

2 َو لِکنَّ النّاَس أنُْفَسُهْم یَْظلِموَن 1 إِنَّ َحوائَِج النّاِس إِلَْیُکْم نِْعَمٌۀ ِمَن اهللِ   
ماواِت َو ما فِی ااْلَْرِض 4 یَْسُجُد هلِل ما فِی السَّ 3 أْسَأُل َربّی َحلَّ ِصعابی    
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13- کدام کلمه، جمع مکّسر است؟ 

واء 4 الدَّ 3 الَْخطایا  2 الَْحَطب  1 الَْکلم   
14- به ترتیب، اسم اشارۀ مناسب برای جمع    های زیر، کدام است؟ 

..................... اْلْوالُد ُمْمتازوَن َو فی ..................... الُْکتُِب قَِصٌص.  
4 هذاِن، هِذِه 3 اُولئَِک ، هِذهِ  2 هذاِن، هذا  1 اُولئَِک، هذا   

15- پاسخ سؤال »َهْل هذا َزمیُلَک« در کدام گزینه آمده است؟ 

4 ال ، هذا َزمیلی 3 نََعمْ ، هذا َزمیُلَک  2 ال ، هِذِه َزمیُلها  1 نََعمْ ، هذا َزمیلی   
16- در پاسخ کدام یک از پرسش    های زیر، »نََعم« یا »ال« می    آید؟ 

4 ماذا َعَلی الِْمْنَضَدِۀ؟ 3 َمْن هَذا الْعالُِم؟  2 َهْل هِذِه َشَجَرُۀ الِْعنَِب؟  1 لَِمْن هِذِه الَْحقیبَُۀ؟   
17- کدام پاسخ برای پرسش »أ ُهنا َمْکَتَبٌۀ؟« مناسب است؟ 

4 ال، هِذِه َمْکتَبَتُنا 3 نََعْم، ُهناَک َمْکتَبَۀٌ  2 ال، ُهنا َمدینَۀٌ  1 نََعمْ ، هذا َمْکتَبَۀٌ   
18- برای پرسش »َمْن هَِی؟« کدام پاسخ مناسب است؟ 

4 ُهَو عالٌِم َذِکیٌّ 3 ِهَی عالٌِم َذِکیٌّ  2 ُهَو عالَِمٌۀ إیرانیَّۀٌ  1 ِهَی عالَِمٌۀ إیرانیَّۀٌ   
ُجُل؟« کدام گزینه مناسب است؟  19- در پاسخ به پرسش »َمْن هَذا الرَّ

یاَرِۀ 4 ِهَی سائَِقُۀ السَّ 3 ُهَو ُجْنِدیٌّ ُشجاعٌ  2 ِهَی الِعٌب قَِویٌّ  1 ُهَو شاِعَرٌۀ إیرانِیٌّ   
20- پاسخ عبارت »َمْن فِی الُْغْرَفِۀ؟« در کدام گزینه آمده است؟

فِّ 4 لُِمَعلِِّم الصَّ 3 الُغْرفَُۀ َکبیَرٌۀ َو نَظیَفۀٌ  2 لِتِْلَک الّطالِبَۀِ  یوُف فِی الُْغْرفَۀِ  1 الضُّ  
یّاَرِۀ؟ 21- پاسخ مناسب را انتخاب کنید.   لَِمْن هِذهِ السَّ

یّاَرِۀ 4 ِهَی سائُِق هِذِه السَّ 3 لَْونُها اَْحَمرُ  2 هِذِه َسیّاَرٌۀ َجمیَلۀٌ  1 لَِصدیِقنا اَْحَمد   
22- عبارت »لِتِْلَک الّطالَِبِۀ« پاسخ کدام پرسش است؟

4 لَِمْن هَذا الَْقَلُم 3 َمْن ِهَی؟  دیَقُۀ؟  2 َمْن ذلَِک الصَّ 1 َمْن أنِْت یا بِْنُت؟   

23- در جملة »َمْن ُهَو ُمدیُر الَْمْکَتَبِۀ« کدام کلمه معنی نمی    شود؟

4 ُمدیُر 3 الَْمْکتَبَۀِ  2 َمنْ  1 ُهوَ   

24- در کدام یک از جمله های زیر، »هَِی« ترجمه نمی شود؟

2 ِهَی تِْلمیَذٌۀ ِمثالِیٌَّۀ فِی الَْمْدَرَسِۀ 1 أ ِهَی ُمجاِهَدٌۀ فِی الَْحْرِب؟     
4 َهْل ِهَی بائَِعُۀ الَْحقائِِب؟ َسُۀ اللَُّغِۀ الَْعَربِیَِّۀ؟   3 َمْن ِهَی ُمَدرِّ  

غیرَُۀ؟ 25- پاسخ مناسب را انتخاب کنید.      َمْن هِذهِ الْبِنُْت الصَّ

4 ِهَی بائَِعٌۀ فِی الْمْکتَبَِۀ غیَرُۀ اِلُّمی  3 هِذِه البِْنُت الصَّ 2 ِهَی اُْخُت سینا  1 ُهَو تِْلمیَذٌۀ فِی الَْمْدَرَسۀِ   
26- برای سؤال »َمْن اَنِْت؟« کدام پاسخ مناسب است؟

4 ِهَی ُمدیَرٌۀ 3 ُهَو ُمدیرٌ  2 أنَا تِْلمیَذۀٌ  1 أنَا تِْلمیذٌ   
27- عبارت »أنَا َصدیُق حامٍِد« پاسخ به کدام سؤال است؟

4 َمْن أنَْت؟ 3 لَِمْن أنَْت؟  2 َمْن أنِْت؟  1 َمْن أنَا؟   
28- پاسخ مناسب، کدام است؟       ما تِْلَک َعَلی الَْجبَِل؟

َجَرُۀ َعَلی الَْجبَِل 2 الشَّ 1 تِْلَک الَْجبَِل ُمْرتَِفٌع    
4 اَلَْجبَُل فی أْطراِف الَْمدینَِۀ 3 ذلَِک تَْحَت الَْجبَِل    
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29- برای پرسش و پاسخ زیر، کدام کلمة پرسشی، مناسب است؟

................... هذا؟     هذا مِْفتاُح الْبَیِْت.  
4 َمْن 3 ما  2 أ  1 َهل   

30- جاهای خالی، با کدام کلمه ها کامل می شود؟

....................... تِْلَک َعَلی الّطاوِلَۀِ؟   ........................... َهِدیٌَّۀ.  
4 َمن، هِذِه 3 َمْن، تِْلَک  2 ما، تِْلَک  1 ما، هذا   

31- برای پرسش »ما هِذهِ؟« کدام پاسخ درست است؟

یّاَرِۀ 2 تِْلَک َحقائُِب الُْمسافِریَن فِی السَّ 1 هاتاِن َهِدیَّتاِن غالِیَتاِن    
ِل 4 هِذِه جائَِزٌۀ َذَهبِیٌَّۀ لِْلفائِِز اْلوَّ 3 ذلَِک فُْنُدٌق فی أْطراِف الَْمدینَۀِ   

32- برای جای خالی، کدام کلمة پرسشی، مناسب است؟        .................... ُهَو الُْمْشِکُل؟

4 ما 3 لَِمنْ  2 ماذا  1 َمنْ   
ْسِمیَُّۀ فی إیراَن« کدام کلمه را می توان ترجمه نکرد و با کدام کلمه، پاسخ داده می شود؟ َغُۀ الرَّ ُـّ 33- در عبارت »ما هَِی الْل

4 اللَُّغُۀ، الْفارِسیَُّۀ 3 ِهَی، الْفارِسیَّۀُ  2 اللَُّغُۀ، الَْعَربِیَّۀُ  1 ِهَی، الَْعَربِیَّۀُ   
بَتاِن« کدام پرسش مناسب است؟ 34- برای عبارت »هاتاِن إِْمَرأتاِن ُمَهذَّ

4 ما ِهَی؟ 3 َمن ِهَی؟  2 ما هاتاِن؟  1 َمْن هاتاِن؟   
35- پاسخ پرسش زیر، کدام است؟     ماذا َعَلی ااْلَْرِض؟

4 ُهَو ُحساٌم 3 ُهناَک أشیاءٌ  2 لَِمْریَمَ  1 ِکتاُب أخی   
َجَرۀِ؟« کدام پاسخ مناسب است؟ 36- برای سؤال »ماذا َعَلی الشَّ

ا  َجَرُۀ َطویَلٌۀ ِجدًّ 2 اَلشَّ َجَرُۀ فِی الْغابَِۀ   1 اَلشَّ  
َجَرِۀ 4 اَلُْعْصُفوُر َعَلی الشَّ َجَرِۀ   3 اَلْبَْیُت َجْنَب الشَّ  

37- کدام گروه از کلمه های زیر، در پاسخ کلمة پرسشی »أیَْن« می آید؟

2 فی، ِمْن، نََعْم، ُهنا، ُهناَک 1 َمْن، ُهَو، ِهَی، أماَم، َخْلَف    
4 َجْنَب، ِعْنَد، فَْوَق، تَْحَت، أماَم 3 َعَلی، بَْیَن، َعَلْیَک، َمَع، َوراَء    

38- پاسخ سؤال »مِْن أیَْن أنَْت« در کدام گزینه آمده است؟

4 أنَا إیرانِیٌّ 3 أنَْت ُهنا  2 أنَْت ِمَن الّسودانِ  1 أنَا فِی الَْمْدَرَسۀِ   
39- برای سؤال »أیَْن الْبُْستاُن« کدام پاسخ مناسب است؟

َجَرِۀ 4 ذلَِک َمْمُلوٌء بِالشَّ 3 َعَلی الْیَمینِ  2 ِمْن ماَزندران فی َشماِل إیران  1 ُهناَک، فِی الْبَْیِت   
ُجُل« کدام است؟ 40- پاسخ مناسب سؤال »أیَْن الرَّ

4 فِی ااْلْرِض فِّ  3 تَْحَت الصَّ یّاَرۀِ  2 َوراَء السَّ 1 فَْوَق الْبابِ   
41- عبارت » أنا مِْصرِیٌَّۀ« پاسخ کدام سؤال است؟

4 أیَْن أنِْت؟ 3 ِمْن أیَن أنِْت؟  2 أیَْن أنَا؟  1 ِمْن أیَْن أنَْت؟   
42- در پاسخ به کدام یک از پرسش های زیر، عدد می آید؟

؟ فِّ 2 َمتَی تَْخُرُج الُْمَعلَِّمُۀ ِمَن الصَّ َمِۀ؟  َۀ الُْمَکرَّ 1 بَِم یُسافُِر الُْحّجاُج إِلَی َمکَّ  
4 ِمْن أیَْن أنَْت أیَُّها التِّْلمیُذ؟ 3 َکْم تِْلمیذاً فی هِذِه الَْمْدَرَسِۀ؟    

43- عبارت »َکْم یَْومًا أیّاُم ااْلُْسبوِع« با کدام کلمه پاسخ داده می شود؟

4 َعَشَرٌۀ 3 َسْبَعۀٌ  2 َشْهرٌ  1 َسنَۀٌ   
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ْهرِ؟ 44- َکْم اُْسبوعًا فِی الشَّ

4 ِستَّۀ 3 ثَمانِیَۀ  2 أْربََعۀ  1 َعَشَرۀ   

45- برای جای خالی، کدام کلمه مناسب است؟

َکْم ........................ َجنَْب الْبَْحرِ؟  
4 أْشخاٌص 3 أْشخاصاً  2 َشْخٌص  1 َشْخصاً   

46- در جملة زیر، جای خالی با کدام کلمه کامل می شود؟

َکْم ........................ َوراَء الُْکْرسیِّ ؟  
4 َعَدُد الَْمفاتیِح 3 َمفاتیحاً  2 َعَدداً الَْمفاتیحِ  1 ِمْفتاحٌ   

47- برای عبارت »َثلَثُۀ أیّامٍ« کدام پرسش را انتخاب می کنید؟

2 بَِم تُسافِروَن؟ 1 أیَْن سافَْرَن هؤالِء الّطالِباِت    
َفِر؟ 4 َکْم یَْومًا أنْتُْم فِی السَّ 3 َکْم یَْومًا فِی ااْلُْسبوِع؟    

48- َکیَْف حالَُک؟

لُم َو َرْحَمُۀ اهللِ 2 َو َعَلْیَک السَّ 1 أنَا بَِخْیٍر َو َکْیَف أنَْت؟    
4 أنا ِمْن َطْهران َو ِمْن أیَْن أنَْت؟ 3 أنَا بَِخْیٍر َو أنَا ِمْن إیران    

49- أیَْن اُْسَرتَُک؟

2 هذا أخی و هِذِه اُْختی 1 إِْسمی َسمیٌر َو َما اْسُمَک؟    
4 ُهْم جالِسوَن ُهناَک 3 ُهْم یَْذَهْبَن إِلَی الّسوِق    

50- کدام یک از عبارت های زیر، در پایان گفتگو بیان می شود؟

4 َصباَح الَْخْیِر 3 إِلَی اللِّقاءِ  2 أنَا بَِخْیرٍ  1 َکْیَف أنَْت؟   

51- در جملة زیر، جای خالی با کدام کلمه کامل می شود؟

............................ حالُُکنَّ یا تِْلمیذاُت؟
4 بَِم 3 َمتَی  2 َهلْ  1 َکْیَف   

52- در پاسخ به کلمة پرسشی »َمتَی«، کلمه هایی می آیند که بر .................... داللت دارند؛ مانند ........................... .

2 زمان، َصباح 1 زمان، ُهنا    
4 مکان، َصباح 3 مکان، ُهنا    

53- برای پرسش » َمتَی َرَجْعَت مَِن الَْمْدَرَسِۀ«، کدام پاسخ مناسب است؟

2 أْرِجُع ِمَن الَْمْدَرسِۀ بَْعَد ساَعٍۀ 1 َرَجْعُت ِمَن الَْمْدَرَسِۀ بَْعَد ساَعۀٍ   
4 أْرِجُع ِمَن الَْمْدَرَسِۀ قَْبَل َدقیَقٍۀ 3 َرَجْعُت ِمَن المْدَرَسِۀ قَْبَل َدقیَقۀٍ   

54- کدام یک از جمله های زیر، معنای مالکیت می دهد؟

2 َرَجْعُت ِمَن الّسوِق ِعْنَد الُْغروِب 1 َذَهبَْت َمْریَُم إِلَی الَْمْعَهِد لِِدراَسِۀ اللَُّغِۀ الَْعَربِیَّۀِ   
4 ِعْنَدُکْم بَْیٌت َکبیٌر ِِّهْم یُْرَزقوَن   3 بَْل اَْحیاٌء ِعْنَد َرب  

55- متضاد کلمه های »َذَهَب، تِْلَک، یَْصُدُق، أب، َفرَِح، َقریب« در کدام گزینه آمده است؟

2 َرَجَع، اُولئَِک، یَکِذُب، اُّم، َشِرَح، بَعید 1 َدفََع، اُولئَِک، یَْشَرُح، والَِدۀ، َشِرَح، َغریب   
4 َرَجَع، ذلَِک، یَْکِذُب، اُّم، َحِزَن، بَعید 3 َدفََع، ذلَِک، َکِذَب، والَِدۀ، َحِزَن، َغریب   
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56- در هر گزینه، متضاد کدام یک از مجموعة کلمه ها، درست آمده است؟

≠ هواء( ≠ َوقیح(، حاّر ) ≠ بِدایَۀ(، َجمیل) ≠ َرخیَصۀ(، أّول ) 1 غالِیَۀ )  
≠ سوء( ≠ بِدایَۀ(، ُحْسن ) ≠ تَحت(، نِهایَۀ ) ≠ َکثیر(، فَْوق ) 2 قَلیل )  

≠ َوراء( ≠ َغد(، َخْلف ) ل(، أْمس ) ≠أوَّ ≠ یَسیر(، آِخر ) 3 یَمین )  
≠ َوسیع( ≠ َمْنِزل(، َکبیر ) ≠اُْخت(، بَْیت ) ≠ َعُدّو(، اِبْن ) 4 َصدیق )  

57- کدام یک، کلمة پرسشی است؟

4 هؤالِء 3 هذا  2 ِمنْ  1 َهلْ   
جال، اْلخ، ذلَِک« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ ُجل، الَْولَد، الرِّ 58- معادل مؤنّث کلمه های »الرَّ

2 الَْمْرأۀ، الْبِْنت، النِّساء، ااْلُْخت، تِْلَک 1 النِّساء، الْبِْنت، ااْلُْخت، النِّساء، تِْلَک   
4 الَْمْرأۀ، الْبَنات، النِّساء، ااْلُْخت، أنَْت 3 النِّساء، الْبَنات، ااْلُْخت، النِّساء، أنَْت   

59- متضاد کدام کلمه، درست بیان شده است؟

≠ واقَِفۀ 4 غالِیَۀ ≠ قَریب  3 ُحْسن ≠ َجماَعۀ  2 َوْحَدۀ ≠ بَعید  1 قَلیل  
60- مترادف ها در کدام گزینه، همگی درست است؟

جال )النّساء(، اَلْوالد )الْبَنات(، ُهَو )ه( 2 الرِّ 1 أب )والِد(، بُسْتان )َحدیَقۀ(، الّطالِبات )التِّلمیذات(   
4 بَْیت )َمْنِزل(، َوْحَدۀ )َجماَعۀ(، نََظَر )شاَهَد( 3 قیَمۀ )ثََمن(، َسحاب )ُمْزن(، أخ )اُخت(   
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-1

حــروف »گ، چ، پ، ژ« در عربــی نوشــتاری )عربــی فصیــح( 
ــدارد. وجود ن

-2

ــَجَرۀ« اســم مؤنّــث اســت. اســم اشــارۀ نزدیــک و دور  »الشَّ
ــَک« می باشــد. ــرای اســامی مؤنّــث، »هــِذهِ« و »تِْل ب

 -3

»الَْولـَـد« اســم مذّکــر اســت و اســم اشــارۀ مناســب آن، »هــذا« 
ــۀ«  ــت، »الَْمْدَرَس ــرای دور، اس ــَک« ب ِ ــک و »ذل ــرای نزدی ب
اســم مؤنـّـث اســت؛ اســم اشــارۀ مناســب آن، »هــِذهِ« بــرای 
نزدیــک و »تِْلــَک« بــرای دور، اســت. »الّطالـِـُب« اســم مذّکــر 
ــذا«  ــارۀ مناســب آن، »ه ــم اش ــد« اس َ ــد »الَْول اســت و همانن

ــرای دور اســت. ـِـَک« ب ــرای نزدیــک و »ذل ب
-4

ــر ســالم و اســم اشــارۀ آن،  »الُْمجاِهــدوَن« اســم جمــع مذّک
»هــؤالءِ« بــرای نزدیــک و »اُولئِــَک« بــرای دور اســت. 
ــارۀ آن،  ــم اش ــت و اس ــث اس ــرد مؤنّ ــم مف ــُۀ« اس »الّلِعبَ

»هذِهِ« برای نزدیک و »تِلْکَ« برای دور است.

-5

»نِْعَمتاِن« مثنّای مؤنّث است، لذا »َمْجهولَتاِن« درست است. 
-6

»هذاِن« اسم اشاره به مثنّای مذّکر است و »هاتاِن« اسم اشاره 
به مثنای مؤنّث است؛ لذا »الْکُرْسِیّان« و »الْبِنْتانِ« درست است.

-7

ــع  ــرای جم ــون ب ــت و چ ــع اس ــارۀ جم ــم اش ــؤالءِ« اس »ه
مذّکــر ســالم و جمــع مؤنـّـث ســالم یکســان بــه کار مــی رود، 
ــی  ــۀ 2، یعن ــم گزین ــوَن« و ه ــی »الاّلِعبُ ــۀ 1، یعن ــم گزین ه
ــزای  ــه اج ــذا، ب ــد؛ ل ــت باش ــد درس ــاِت« می توان »الاّلِعب
دیگــر جملــه توّجــه می کنیــم: »فائـِـزوَن« جمــع مذّکــر ســالم 
اســت؛ بنابرایــن »الاّلِعبــوَن« بــرای جای خالــی مناســب 

اســت.
-8

ــث  ــؤال، مؤنّ ــورت س ــه در ص ــه کار رفت ــم ب ــه اس ــر س ه
هســتند؛ بنابرایــن، بــرای جای خالــی بــه کلمــۀ جمــع 
ــت. ــت اس ــاٌت« درس ــذا، »ناِجح ــم؛ ل ــاز داری ــالم نی ــث س مؤنّ

-9

ساَعۀ   ساعات؛ سه کلمۀ دیگر، جمع مکّسر هستند چون 
شکل مفرد آنها تغییر کرده است: أْوقات   َوقْت

أمْوات   مَوْت، أصْوات   صَوْت

-10

در ایــن گزینــه، کلمــۀ »الَْحَســنات« اســم جمــع مؤنّــث ســالم 
اســت و مفــرد آن »الَْحَســنَۀ« می باشــد کــه بــا اضافــه شــدن »ات« 

بــه ایــن شــکل درآمــده اســت.
-11

گفتیـم کـه نشـانۀ جمع مذّکـر سـالم، »وَن« و »یَن« اسـت. در 
ایـن عبـارت، »الْبَنیـَن« جمع »بِن« پسـر اسـت.

بِن   پسر ، بَنین    پسران

»هؤالءِ« و »اُولئَِک« در اشاره به جمع  3نکته

مذّکر سالم و جمع مؤنّث سالم، مشترک هستند.
 مانند: هؤالءِ إیرانِیّوَن، هؤالءِ إیرانِیّاٌت ، 

 اُولئَِک ُمَعلِّموَن، اُولئَِک ُمَعلِّماٌت

اسم مثـنّی، دو عالمـت دارد و بـا )اِن(  4نکته

ـَ یِْن( مشّخص می شود. این دو عالمت، به آخر  و )
کلمة مفرد اضافه می شود و اسم مثنّی را می سازد؛ 

ِّماِن     م + اِن  ُمَعل ِـّ  مانند: ُمَعل
َِّمتاِن َمۀ + اِن  ُمَعل ِـّ  ُمَعل

َِّمیِْن ـ یِْن  ُمَعل ـَ م +  ِـّ  ُمَعل
َِّمتَیِْن  ـَ یِْن  ُمَعل َمۀ +  ِـّ  ُمَعل

در جمع مذّکر سالم و جمع مؤنّث سالم،  5نکته

شکل مفرد کلمه تغییر نمی کند. در جمع مذّکر سالم، 
به کلمة مفرد، »وَن« یا »یَن« اضافه می شود.

ِّمیَن ِّم + یَن   ُمَعل ُمَعل ِّمونَ  ِّم + وَن  ُمَعل ُمَعل
در جمع مؤنّث سالم، پس از حذف »ۀ« درکلمة 

مفرد، به آخر آن »ات« اضافه می کنیم.
ِّمات     ُمَعِلَّمۀ + ات  ُمَعل

 تِْلمیَذۀ + ات  تِْلمیذات
اّمـا بعضـی از کمله    هـا، بـا اینکه بـه »ات« ختم 
می    شـوند، جمع مؤنّث نیسـتند؛ ماننـد »أْوقات«. 
در واقـع، در ایـن کلمه هـا، ت جـزء حـروف 

اصلی اسـت: َوْقـت، َصْوت 
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به دو کلمـة »طالِبَیِْن« و »طالِبیَن« دّقت  6نکته

کنیـد. کدام یـک از ایـن دو، مثنّـی و کدام    یـک، 
جمع مذّکر سـالم اسـت؟

پاسـخ: )ن( در کلمـة مثنّـی، همـواره بـا کسـره 
همـراه اسـت و )ن( در جمـع سـالم، بـا فتحـه؛ 
بنابرایـن، »طالِبـاِن« و »طالِبَیْـِن« مثنّـی هسـتند. 
»طالِبـوَن« و »طالِبیـَن« جمـع مذّکـر سـالم هسـتند.

-12

ــۀ  ــس« و در گزین ــۀ 2، »أنُْف ِــج«، در گزین ــۀ 1، »َحوائ در گزین
ــب،  ــا به    ترتی ــرد آنه ــر هســتند. مف 3، »ِصعــاب« جمــع مکّس

»حاَجــت«، »نَفــس« و »َصْعــب«، اســت.
-13

»الَْخطایا«، جمع مکّسر و مفرد آن »الَْخطیئَۀ« است.
-14

کلمــۀ »اْلْوالد« جمــع )مکّســر( اســت و اســم اشــارۀ مطابــق 
آن، »اُولئــَک« اســت. کلمــۀ »»الُْکتـُـب« جمع مکّســر غیرانســان 

است و برای آن از اسم اشارۀ »هِذهِ« استفاده می    شود. 

-15

ــه    کار  ــه همــان صورتــی کــه در ســؤال ب اســم های اشــاره، ب
ــای  ــوند. ضمیره ــرده می ش ــه    کار ب ــخ ب می رونــد، در پاس
متصــل »َک« و »ِک« در پاســخ، بــه ضمیــر »ی« تبدیــل 

می شــوند: َزمیُلــَک  َزمیلــی
-16

جملــۀ پرسشــی کــه بــا »َهــل« یــا »أ« شــروع شــده باشــد، در 
پاســخ آن حتمــًا »نََعــْم« یــا »ال« بــه    کار مــی رود.

-17

اســم های اشــاره در جمله هــای پرسشــی، به    همــان صــورت 
ــه  ــا« ب ــل »ُهن ــذا تبدی ــوند؛ ل ــرده می ش ــه    کار ب ــخ ب در پاس

ــا … در پاســخ، نادرســت اســت. ــاَک« ی »ُهن
-18

ــَی« اســتفاده شــده اســت،  ــر »ِه چــون در پرســش، از ضمی
ــَی« ضمیــری  ــَی« اســتفاده می شــود. »ِه در پاســخ نیــز از »ِه
اســت کــه بــرای اســامی مؤنـّـث بــه کار مــی رود؛ لــذا »عالَِمــٌۀ 

ــٌۀ« مناســب آن اســت. إیرانِیَّ
-19

ُجــُل« از ضمیــر  در گزینه هــای ایــن ســؤال، به جــای »هــَذا الرَّ
ُجــُل« اســم مذّکــر اســت و ضمیــر  اســتفاده شــده اســت. »الرَّ
ــر  ــز، مذّک ــس از آن نی ــَو« جانشــین آن می شــود؛ اســم پ »ُه
ــۀ درســت اســت:  ــجاٌع« گزین ــِدیٌّ ُش ــَو ُجنْ ــذا »ُه ــد؛ ل می آی

ُجــُل )= ُهــَو( ُجنْــِدیٌّ ُشــجاٌع. ُجــُل؟ هــَذا الرَّ َمــْن هــَذا الرَّ
-20

در صــورت ســؤال، پرســیده شــده اســت کــه »چــه کســی در 
اتــاق اســت؟« لذا در پاســخ، اســم شــخص یــا اشــخاص آورده 
ــد.  ــْن« می آین ــه »لَِم ــخ ب ــای 2 و 4 در پاس ــود. گزینه ه می    ش
چــون  بــا »لـِــ : بــرای« شــروع شــده اند. گزینــۀ 3 نیــز نادرســت 

اســت، چــون دربــارۀ صفــات اتــاق توضیــح داده اســت.
-21

ــه کار  ــْن« ب ــی »لَِم ــۀ پرسش ــؤال، کلم ــورت س ــر در ص اگ
رفتــه باشــد، پاســخ، حتمــًا بــا » لـِــ « همــراه اســت. ترجمــه: 
ــتمان  ــرای دوس ــین؟ ب ــن ماش ــت ای ــی اس ــه کس ــرای چ ب

ــد اســت. احم
-22

ــَک  ــارت »لِتِْل ــدای عب ــود »لـِــ « در ابت ــه وج ــه ب ــا توّج ب
الطّالِبَۀِ«، باید در جمله پرسشی »لَِمْن« استفاده شود. 

-23

ــه:  ــۀ جمل ــود. ترجم ــه نمی ش ــَو« ترجم ــه، »ُه ــن جمل در ای
ــه چــه کســی اســت؟ مدیــر کتابخان

اسم های اشاره، برای انسان و غیرانسان  7نکته

)حیوانات و اشیا( یکسان به    کار می روند و فقط از 
نظر عدد )مفرد، مثنّی و جمع بودن( یا جنس )مذّکر 

و مؤنّث بودن(، تفاوت دارند؛ مانند: 
 هذا تِْلمیٌذ                  هذا َعموٌد
 هِذهِ تِْلمیَذۀٌ                هِذهِ َحدیَقٌۀ

)اشیا و  به جمع های مکّسر غیرانسان  اشاره  برای 
حیوانات( از اسم اشارۀ مفرد مؤنّث استفاده می شود؛ 

مانند:    
ضمیرهـای »ُهـَو« و »هِـَی« به ترتیـب  هِذهِ ُکتٌُب                  هِذهِ اَْقالٌم 8نکته

جانشـین اسـم مذّکـر و اسـم مؤنّث می شـوند.
غیَرُۀ؟  َمْن هِذهِ الْبِنُْت الصَّ

غیرُۀ )= هَِی( اُْخُت سینا  هِذهِ الْبِنُت الصَّ
غیُر  غیُر؟ هَذا الَْولَُد الصَّ  َمْن َهذا الَْولَُد الصَّ

      )= ُهَو( أُخ سینا
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-24

ــه:  ــَی« ترجمــه نمی شــود. ترجمــۀ جمل ــه، »ِه ــن جمل در ای
معّلم زبان عربی چه کسی است؟

-25

که  است  پرسیده شده  غیَرُۀ«  الصَّ »البِنُْت  از  در صورت سؤال، 
به جای آن می توان از ضمیر »ِهَی« در پاسخ استفاده کرد. بنابراین، 

گزینۀ 1 که »ُهَو« در آن به کار رفته است، نادرست است.
« در  لـِ   « نیست.  پاسخ سؤال  معنا،  به  توّجه  با  نیز  گزینۀ 3، 
پاسخ» لَِمْن « می    آید. در سؤال پرسیده شده است »چه کسی 
است این دختر کوچک؟« در گزینۀ 3، پاسخ داده شده است: 
»دختر کوچک برای مادرم است.« لذا پاسخ سؤال نیست. در 
در  است  فروشنده ای  »او  که  است  شده  گفته  نیز   ،4 گزینۀ 

کتابفروشی« که از نظر معنا نادرست است.
-26

ــده  ــِت« آم ــا »أنْ ــَت« ی ــر »أنْ ــؤال ضمی ــورت س ــر در ص اگ
باشــد، در پاســخ، حتمــًا از کلمــۀ »أنَــا« اســتفاده می شــود و 
در صورتــی کــه از »أنْــَت« پرســش شــده باشــد، در پاســخ، 
کلمــۀ پــس از »أنـَـا« مذّکــر می آیــد و اگــر از »أنـْـِت« پرســش 
ــد.  ــا« کلمــۀ مؤنّــث می آی شــده باشــد، در پاســخ، پــس از »أنَ

َمْن أنَْت  أنَا تِْلمیٌذ
َمْن أنِْت  أنَا تِْلمیَذٌۀ

-27

ــده باشــد، حتمــاً در صــورت  ــا« آم ــر »أنَ ــی در پاســخ ضمی وقت
ســؤال، بایــد »أنـْـت« بــوده باشــد، و چــون »َصدیــُق حامـِـد« مذّکر 

اســت، پــس در صــورت ســؤال، ضمیــر »أنـْـَت« بایــد باشــد.
-28

در صورت سؤال پرسیده شده است که »چه چیزی روی کوه 
است؟« در پاسخ می گوییم: »درخت روی کوه است«.

-29

بــا توّجــه بــه پاســخ، در جملــۀ پرسشــی، بایــد از »َمــْن« یــا 
»مــا« اســتفاده شــده باشــد. بــرای پرســش از غیرانســان )اشــیا 
ــرده می شــود. ترجمــه: چیســت  ــه کار ب و حیوانــات( »مــا« ب

ایــن؟ ایــن کلیــد خانــه اســت.

-30

بــا توّجــه بــه توضیــح تمریــن قبــل، »مــا« بــرای جای خالــی 
مناســب اســت. اســم اشــارۀ »تِْلــَک« بــه همــان صــورت در 

پاســخ اســتفاده می شــود.
-31

در  چون  می آید.  یکسان  پاسخ،  و  پرسش  در  اشاره،  اسم 
لذا  می آید.  »هِذهِ«  نیز  پاسخ  در  است،  آمده  »هِذهِ«  سؤال 
این جایزه ای  می دهیم:  پاسخ  این؟«  »چیست  می پرسد:  وقتی 
ارزشمند برای برندۀ اّول است. گزینۀ 1 نادرست است، چون 
با مثنّی پاسخ  »هِذهِ« مفرد است و »هاتاِن« مثنّی است. مفرد، 
داده نمی شود. در گزینۀ 2 و 3 نیز، »تِْلَک« و »ذلَِک« برای اشاره 

به دور و نادرست هستند. 
-32

چــون »ُمْشــِکل«، اســمی اســت کــه مربوط به انســان نیســت، 
ــه کار می رود. »ما« ب

-33

در جمله هایــی کــه پــس از کلمــۀ پرسشــی »مــا«، »ِهــَی« یــا 
»ُهــَو« می آیــد، »ِهــَی« یــا »ُهــَو« ترجمــه نمی شــود. ترجمــۀ 

جملــه: زبــان رســمی در ایــران چیســت؟ فارســی.
-34

»إمَرأتــاِن« به معنــی زنــان )دو زن( اســت و بــرای پرســش از 
انســان، »َمــْن« بــه کار مــی رود.

-35

ترجمــه، چــه چیــزی بــر روی زمیــن اســت؟ کتــاِب 
بــرادرم. عّلــت نادرســتی گزینه    هــای دیگــر ایــن اســت کــه 
ــد. در  ــْن« می    آی ــه »لَِم ــخ ب ــَم« در پاس ــۀ 2، »لَِمْریَ در گزین
گزینــۀ 3، اســم اشــاره بــه    کار رفتــه اســت در صورتــی کــه 
ــۀ  ــدارد، در گزین در صــورت ســؤال، اســم اشــاره وجــود ن
ــه کار رفتــه اســت کــه در پاســخ »مــاذا« ضمیــر  4، ضمیــر ب

ــی    رود.  ــه کار نم ب
-36

بــا ترجمــۀ جملــه، پاســخ آن مشــّخص می    شــود: چیســت بر 
ــای  ــت. کلمه    ه ــت اس ــک روی درخ ــت؟ گنجش روی درخ
ــد،  ــه کار رفته    ان ــای 1 و3 ب ــه در گزینه    ه ــب« ک ــی« و »َجنْ »ف

ــَن« می    آینــد. ــه »أیْ در پاســخ ب
-37

ــود:  ــتفاده می ش ــا، اس ــن کلمه ه ــَن« از ای ــه »أَیْ ــخ ب در پاس
ــْوَل،  ــَد، َح ــَب، ِعنْ ــَف )َوراَء(، َجنْ ــاَم، َخْل ــَت، أَم ــْوَق، تَْح َف

بَیْنَ، فی، عَلَی، عَلَی الْیَمیِن، َعَلی الیَسارِ، ُهنا، ُهناَک

در جمله های پرسشی که با »َمْن« و »ما«  9نکته

شروع می شوند، »ُهَو« و »هَِی« اگر بالفاصله پس از 
»َمْن« یا »ما« آمده باشند، ترجمه نمی شوند.

برای پاسخ دادن به عبارتی که در آن  10نکته

کلمة پرسشی به کار رفته است، به موارد زیر، دّقت 
کنید:

سؤال  »أ«  یا  »َهْل«  پرسشی  کلمه های  با  اگر   -1
شده باشد، در پاسخ آنها حتماً »نََعْم« یا »ال« آورده 

می شود.
2- اسم های اشاره، به همان صورت که در سؤال 
تغییری  و  می شوند  آورده  پاسخ  در  آمده اند، 

نمی کنند.
3- اگر در جملة سؤالی، ضمیر »أنَا« به کار رفته 
باشد، در پاسخ آن، بنابر مذّکر یا مؤنّث بودن آن 
شخص، از ضمیرهای »أنَْت« یا »أنِْت« استفاده می شود.

4- اگر در جملة سؤالی ضمیر »أنَْت« یا »أنِْت« به کار 
رفته باشد، حتماً در پاسخ به »أنَا« تبدیل می شود.

5- ضمیرهای »ُهَو« و »هَِی« هیچ تغییری نمی کنند. 
اگر از »ُهَو« سؤال شده باشد، با »ُهَو« پاسخ داده 
می شود و اگر از »هَِی« سؤال شده باشد، با »هَِی« 

پاسخ داده می شود.
از  برای سؤال  »َمْن: چه کسی«  6- کلمة سؤالی 
انسان به کار می رود و کلمة سؤالی »ما: چیست« 

برای سؤال از اشیا و حیوانات به کار می رود. 
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-38

اصطــالح »مـِـْن أیـْـَن أنـْـَت« یعنــی »اهــل کجــا هســتی؟« کــه 
در پاســخ آن، نــام شــهر یــا کشــور محــّل تولـّـد و زندگــی، 

ــٌۀ( یــا أنَــا مِــْن إیــران. گفتــه می شــود: أنَــا إیرانـِـیٌّ )إیرانِیَّ
-39

ــه  ــخ ب ــت. در پاس ــمت راس ــت؟ س ــاغ کجاس ــه: ب ترجم
»أیْــَن«، جهــت بیــان می شــود.

-40

با توّجه به معنی، این گزینه درست است: کجاست َمرد؟ پشت ماشین.
-41

اهــل جایــی بــودن، در پاســخ بــه »مـِـن أیْــَن أنــت« می آیــد 
ــؤال،  ــورد س ــرد م ــس ف ــده اســت، پ ــٌۀ« آم و چــون »ِمْصِریَّ

مؤنّــث اســت. لــذا بایــد بــا »أنــِت« ســؤال شــود.
-42

جملــه ای کــه بــا »َکــْم« پرسشــی شــده باشــد، در پاســخ آن، 
ــد« اســت. ــی »چن ــْم« به معن ــد. »َک ــدد می آی ع

-43

در جملــۀ پرسشــی، از تعــداد روزهــای هفتــه ســؤال شــده 
اســت؛ لــذا »َســْبَعٌۀ: هفــت« درســت اســت.

-44

ــک  ــۀ روان: ی ــت؟ )ترجم ــاه اس ــه در م ــد هفت ــه: چن ترجم
ــار ــه دارد؟( پاســخ: چه ــد هفت ــاه چن م

-45

ــوب  ــرد و منص ــد، مف ــْم« می آی ــس از »َک ــه پ ــه    ای ک کلم
ــد(. ــه می آی ــن فتح ــا تنوی ــت )ب اس

-46

و  مضاف  منصوب،  مفرد  اسم  به جای  می تواند  »َکْم«  از  پس 
»َعَدُد  هم  عبارت،  این  در  بنابراین،  شود.  آورده  مضاٌف إلیه 
در  »مِفتاحًا«  چون  »مِفتاحًا«.  هم  و  است  درست  الَْمفاتیِح« 

گزینه ها وجود ندارد، »َعَدُد الَْمفاتیِح« را انتخاب می کنیم.
-47

ــۀ 2،  ــت. در گزین ــیده اس ــافرت پرس ــّل مس ــۀ 1، از مح گزین
ــیله ای(  ــزی )چــه وس ــا چــه چی ــه ب ــده اســت ک ــیده ش پرس
مســافرت می کنیــد. گزینــۀ 3، از تعــداد روزهــای هفته پرســیده 
اســت و در گزینــۀ 4، کــه پاســخ درســت اســت، ســؤال شــده 

اســت کــه چنــد روز شــما در ســفر هســتید؟ 
-48

در پاســخ بــه ســؤال »َکیـْـَف حالـُـَک: حالــت چطور اســت؟«، 
جملــۀ »أنـَـا بَِخیْــٍر: مــن خوبــم« می آیــد. همچنیــن، می    تــوان 

پــس از آن، عبــارت »اَلَْحْمــُد ِل« را بیــان کــرد. 
-49

ــواده ات کجــا هســتند؟ آنهــا آنجــا نشســته اند.  ترجمــه: خان
ــد  ــه بای ــل جمل ــْم« فع ــر »ُه ــاس ضمی ــر اس ــۀ 3، ب در گزین

ــوَن« باشــد. »یَْذَهب
-50

ایــن اصطــالح، بــه همــراه اصطالح هــای دیگــر، ماننــد »َمــَع 
ــالَمِۀ« و »فــی أمــاِن الِ« در پایــان ِحــوار گفتــه می شــود.  السَّ

ســه گزینــۀ دیگــر، در ابتــدای گفتگــو گفتــه می شــود.
-51

َکیَْف: چطور است؟ چگونه است؟
-52

در پاســخ بــه کلمــۀ پرسشــی »َمتـَـی: چــه وقــت«، کلمه هایــی 
می آینــد کــه بــر زمــان داللــت دارنــد؛ ماننــد: الیَــْوَم، 
أْمــِس، َغــد، َصبــاح، َعصــر، َمســاء، لَیْــل، َقبْــَل َســنَتَیِْن، بَْعــَد 
ــَل  ــادِمِ، َقبْ ــْهِر الق ِــی الشَّ ــْهِر الْماضــی، ف ِــی الشَّ ــبوَعیِْن، ف اُس

ــِن یَْوَمیْ

-30

بــا توّجــه بــه توضیــح تمریــن قبــل، »مــا« بــرای جای خالــی 
مناســب اســت. اســم اشــارۀ »تِْلــَک« بــه همــان صــورت در 

پاســخ اســتفاده می شــود.
-31

در  چون  می آید.  یکسان  پاسخ،  و  پرسش  در  اشاره،  اسم 
لذا  می آید.  »هِذهِ«  نیز  پاسخ  در  است،  آمده  »هِذهِ«  سؤال 
این جایزه ای  می دهیم:  پاسخ  این؟«  »چیست  می پرسد:  وقتی 
ارزشمند برای برندۀ اّول است. گزینۀ 1 نادرست است، چون 
با مثنّی پاسخ  »هِذهِ« مفرد است و »هاتاِن« مثنّی است. مفرد، 
داده نمی شود. در گزینۀ 2 و 3 نیز، »تِْلَک« و »ذلَِک« برای اشاره 

به دور و نادرست هستند. 
-32

چــون »ُمْشــِکل«، اســمی اســت کــه مربوط به انســان نیســت، 
ــه کار می رود. »ما« ب

-33

در جمله هایــی کــه پــس از کلمــۀ پرسشــی »مــا«، »ِهــَی« یــا 
»ُهــَو« می آیــد، »ِهــَی« یــا »ُهــَو« ترجمــه نمی شــود. ترجمــۀ 

جملــه: زبــان رســمی در ایــران چیســت؟ فارســی.
-34

»إمَرأتــاِن« به معنــی زنــان )دو زن( اســت و بــرای پرســش از 
انســان، »َمــْن« بــه کار مــی رود.

-35

ترجمــه، چــه چیــزی بــر روی زمیــن اســت؟ کتــاِب 
بــرادرم. عّلــت نادرســتی گزینه    هــای دیگــر ایــن اســت کــه 
ــد. در  ــْن« می    آی ــه »لَِم ــخ ب ــَم« در پاس ــۀ 2، »لَِمْریَ در گزین
گزینــۀ 3، اســم اشــاره بــه    کار رفتــه اســت در صورتــی کــه 
ــۀ  ــدارد، در گزین در صــورت ســؤال، اســم اشــاره وجــود ن
ــه کار رفتــه اســت کــه در پاســخ »مــاذا« ضمیــر  4، ضمیــر ب

ــی    رود.  ــه کار نم ب
-36

بــا ترجمــۀ جملــه، پاســخ آن مشــّخص می    شــود: چیســت بر 
ــای  ــت. کلمه    ه ــت اس ــک روی درخ ــت؟ گنجش روی درخ
ــد،  ــه کار رفته    ان ــای 1 و3 ب ــه در گزینه    ه ــب« ک ــی« و »َجنْ »ف

ــَن« می    آینــد. ــه »أیْ در پاســخ ب
-37

ــود:  ــتفاده می ش ــا، اس ــن کلمه ه ــَن« از ای ــه »أَیْ ــخ ب در پاس
ــْوَل،  ــَد، َح ــَب، ِعنْ ــَف )َوراَء(، َجنْ ــاَم، َخْل ــَت، أَم ــْوَق، تَْح َف

بَیْنَ، فی، عَلَی، عَلَی الْیَمیِن، َعَلی الیَسارِ، ُهنا، ُهناَک

برای پاسخ دادن به عبارتی که در آن  10نکته

کلمة پرسشی به کار رفته است، به موارد زیر، دّقت 
کنید:

سؤال  »أ«  یا  »َهْل«  پرسشی  کلمه های  با  اگر   -1
شده باشد، در پاسخ آنها حتماً »نََعْم« یا »ال« آورده 

می شود.
2- اسم های اشاره، به همان صورت که در سؤال 
تغییری  و  می شوند  آورده  پاسخ  در  آمده اند، 

نمی کنند.
3- اگر در جملة سؤالی، ضمیر »أنَا« به کار رفته 
باشد، در پاسخ آن، بنابر مذّکر یا مؤنّث بودن آن 
شخص، از ضمیرهای »أنَْت« یا »أنِْت« استفاده می شود.

4- اگر در جملة سؤالی ضمیر »أنَْت« یا »أنِْت« به کار 
رفته باشد، حتماً در پاسخ به »أنَا« تبدیل می شود.

5- ضمیرهای »ُهَو« و »هَِی« هیچ تغییری نمی کنند. 
اگر از »ُهَو« سؤال شده باشد، با »ُهَو« پاسخ داده 
می شود و اگر از »هَِی« سؤال شده باشد، با »هَِی« 

پاسخ داده می شود.
از  برای سؤال  »َمْن: چه کسی«  6- کلمة سؤالی 
انسان به کار می رود و کلمة سؤالی »ما: چیست« 

برای سؤال از اشیا و حیوانات به کار می رود. 
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-53

فعــل جملــه در صــورت ســؤال، ماضــی اســت؛ لذا در پاســخ 
نیــز بایــد فعــل ماضــی بــه کار بــرده شــود و »َت« و »ِت«، در 
پاســخ، بــه »ُت« تبدیــل می شــوند. از نظــر زمانــی و مفهــوم 
ــَل َدقیقــٍۀ« درســت اســت. کــی برگشــتی از  جملــه نیــز، »َقبْ
مدرســه؟ برگشــتم از مدرســه یــک دقیقــۀ پیــش )درســت(؛ 
برگشــتم از مدرســه پــس از یــک ســاعت )نادرســت(؛ 
ــت(  ــاعت )نادرس ــک س ــس از ی ــه پ ــردم از مدرس برمی گ

ــش )نادرســت(.  ــۀ پی ــک دقیق ــردم از مدرســه ی برمی گ
-54

ــای  ــب به معن ــه به ترتی ــَد« و حــرف »لـِــ ، لـَــ « ک کلمــۀ »ِعنْ
ــد: ــت می دهن ــای مالکیّ ــی، معن ــتند، گاه ــرای« هس ــزد« و »ب »ن
ِعنَْدُکــْم بَیـْـٌت َکبیــٌر: نــزد شــما خانــۀ بزرگــی اســت = خانــۀ 

بزرگــی داریــد.
ــو =  ــای نیک ــت نام ه ــرای خداس ــني: ب ــماُء الُْحْس ِلِ اْلْس

خــدا نام هــای نیکــو دارد.
-55

دور  اشارۀ  )ضمیر  تِْلَک  )برگشت(،  ≠َرَجَع  )رفت( َذَهَب 
≠ ذلِکَ )ضمیر اشارۀ دور برای مؤنّث(، یَْصُدُق  برای مؤنّث( 
 ≠ ≠ یَْکِذُب )دروغ می گوید(، أب )پدر(  )راست می گوید( 
شد(،  )اندوهگین  َحِزَن   ≠ شد(  )خوشحال  َفِرَح  )مادر(،  اُّم 

≠ بَعید )دور( قَریب )نزدیک(
-56

 ≠ ــاّر ــۀ، ح ≠ نِهایَ ل ــا: أوَّ ــر گزینه ه ــای دیگ ــاد کلمه ه متض
≠ َصغیــر ≠ أمــام، َکبیــر ≠ یَســار، َخْلــف بــارد، یَمیــن

-57

َهْل )آیا(، مِْن )از(، هذا )این(، هؤالء )این ها(
-58

≠ الْبِنـْـت )دختر(،  ≠ الَْمــْرأۀ )زن(، الَْولـَـد )پســر(  ُجــل )مــرد( الرَّ
≠ ااْلُْخــت  ــرادر( ــان(، اْلخ )ب ــاء )زن ≠ النِّس الِرّجــال )مــردان( 
ــرای  ــَک )آن »ب ≠ تِْل ــر«( ــرای مذّک ـِـَک )آن »ب )خواهــر(، ذل

مؤنـّـث«(
-59

≠ َرخیَصۀ ≠ ُقبْح، غالِیَۀ ≠ َکثیر، ُحْسن َقلیل
-60

ــات =  ــاغ، الّطالِب ــۀ = ب ــتان = َحدیَق ــدر، بُس ِــد = پ أب = وال
التِّلمیــذات = دانش آمــوزان دختــر، الْوالد = الْبَنیــن= پســران، 
ُهــَو = ُه = او، قیَمــۀ = ثََمــٌن = قیمــت، َســحاب = ُمــْزن = ابر، 

بَیـْـت = َمنـْـِزل = خانــه، نََظــَر = شــاَهَد = دیــد، نــگاه کــرد
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یادآوری مبحث ضمیر و فعل

ضمیر: ضمیر، کلمه ای است که جانشین اسم می شود. در زبان عربی، ضمایر، به دو گروه منفصل و متّصل تقسیم می شوند.
ضمیر منفصل، ضمیر مستقّلی است که به هیچ کلمه ای وصل نمی شود و در جمله، کار اسم را انجام می دهد.

ضمیر متّصل، ضمیری است که در جمله به فعل یا اسم، وصل می شود.

ضمیر 
منفصل

ضمیر 
مّتصل

صیغه

اّول شخص مفردیأنا

َکأنَْت
دوم شخص مفرد ِکأنِت

ُهُهَو
سوم شخص مفرد هاِهَی

ضمیر 
منفصل

ضمیر 
مّتصل

صیغه

اّول شخص جمعنانَْحُن

ُکْمأنْتُْم
دوم شخص جمع ُکنَّأنْتُنَّ

ُکماأنْتُما
ُهْمُهْم

سوم شخص جمع ُهنَُّهنَّ
ُهماُهما

فعل: فعل، کلمه ای است که بر انجام  دادن کاری یا روی دادن حالتی در زمان مشّخص، )گذشته یا حال یا آینده( داللت می کند. 
فعل ماضی: فعلی است که بر زمان گذشته داللت می کند.

صرف فعل ماضی

صیغهفعل و ترجمه
اّول شخص مفردَفَعْلُت: انجام دادم

َفَعْلَت: انجام دادی  )تو یک مرد(
دوم شخص مفرد َفَعْلِت: انجام دادی  )تو یک زن(

َفَعَل: انجام داد  )او یک مرد(
سوم شخص مفرد َفَعَلْت: انجام داد  )او یک زن(

صیغهفعل و ترجمه
اّول شخص جمعَفَعْلنا: انجام دادیم

َفَعْلتُْم: انجام دادید )شما چند مرد(

دوم شخص جمع : انجام دادید  )شما چند زن( َفَعْلتُنَّ
َفَعْلتُما: انجام دادید )شما دو مرد(  

)شما دو زن(
َفَعلوا: انجام دادند )چند مرد(

سوم شخص جمع َفَعْلَن: انجام دادند )چند زن(
َفَعال: انجام دادند  )دو مرد(
َفَعَلتا: انجام دادند  )دو زن(
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صرف یک فعل ماضی با ضمیرهای منفصل و مّتصل

صیغهترجمهجمله
اّول شخص مفردمن خواندم کتابم راأنَا َقَرأُت کِتابی 

تو )یک مرد( خواندی کتابت راأنَْت َقَرأَت کِتابََک
دوم شخص مفرد تو )یک زن( خواندی کتابت راأنِْت َقَرأِت کِتابَِک

او )یک مرد( خواند کتابش راُهَو َقَرأ کِتابَه و
سوم شخص مفرد او )یک زن( خواند کتابش راِهَی َقَرأْت کِتابَها

صیغهترجمهجمله
اّول شخص جمعما خواندیم کتابمان رانَْحُن َقَرأنا کِتابَنا

شما )چند مرد( خواندید کتابتان راأنْتُْم َقَرأتُْم کِتابَُکْم

دوم شخص جمع
شما )چند زن( خواندید کتابتان راأنْتُنَّ َقَرأتُنَّ کِتابَُکنَّ

ــا دو زن( خواندیــد أنْتُما َقَرأتُما کِتابَُکما شــما )دو مــرد ی
ــان را کتابت

ایشان )چند مرد( خواندند کتابشان راُهْم َقَرئوا کِتابَُهْم

سوم شخص جمع
ایشان )چند زن( خواندند کتابشان راُهنَّ َقَرأَن کِتابَُهنَّ

ایشان )دو مرد( خواندند کتابشان راُهما َقَرءا کِتابَُهما

ایشان )دو زن( خواندند کتابشان راُهما َقَرأتا کِتابَُهما

فعــل مضــارع: اگــر بــر ســر فعل هــای ماضــی، حــروف »أ تـــ یـــ نـــ« بیایــد، بــه فعــل مضــارع تبدیــل می شــوند. فعــل مضــارع، بــر 
زمــان حــال و آینــده داللــت دارد.

صرف فعل مضارع

صیغهفعل و ترجمه
اّول شخص مفردأفَْعُل: انجام می دهم

تَْفَعُل: انجام می دهی )تو یک مرد(
دوم شخص مفرد

تَْفَعلیَن: انجام می دهی )تو یک زن(
یَْفَعُل: انجام می دهد )او یک مرد(

سوم شخص مفرد
تَْفَعُل: انجام می دهد )او یک زن(

صیغهفعل و ترجمه
اّول شخص جمعنَْفَعُل: انجام می دهیم

تَْفَعلوَن: انجام می دهید )شما چند مرد(

دوم شخص جمع
تَْفَعْلَن: انجام می دهید  )شما چند زن(
تَْفَعالِن: انجام می دهید  )شما دو مرد(
                            )شما دو زن(
یَْفَعلوَن :  انجام می دهند   )چند مرد(

سوم شخص جمع
یَْفَعْلَن  :  انجام می دهند   )چند زن(
یَْفَعالِن :  انجام می دهند   )دو مرد(
تَْفَعالِن :  انجام می دهند   )دو زن(


