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راسيُّالْعاُمیَبَْتِدُئ ُبیَْذهَُبالَْجدیُد.الدِّ بَِفَرٍح؛الَْمدَرَسِةِإلَیالطاّالِباُتَوالطُّلاّ
باخوشحالیمدرسهبهدانشآموزان]دختر[ودانشآموزان]پسر[میرود]میروند[جدیدتحصیلیسالشروعمیشود

سالتحصیلیجدیدشروعمیشود.دانشآموزانپسرودخترباخوشحالیبهمدرسهمیروند؛

صیِفَعلَییَْمشوَنَوَحقائَِبُهم؛یَحِْملوَنُهْم واِرُعاْلِمِن؛لِلُْعبوِرالُْمشاِةمََمرَّیَعُْبروَنَوالرَّ الَْبناِت.َوبِالَْبنیَنَمَْملوَءٌةاَلشَّ
حملمیکنندآنها

)میبرند(
راهوکیفهایشان

میروند
برایعبورپیادهروگذرگاهعبورمیکنندوپیادهروبر

ومرور
دخترانوپسرانپرازخیابانهاایمن

]است[
[باخود]حملمیکنندودرپیادهروراهمیروندوبرایعبورومرورایمنازگذرگاهپیادهردمیشوند)عبورمیکنند(؛ آنهاکیفهایشانرا

خیابانهاپرازپسرانودختراناست.

راَسِةَفْصُلیَبَْتِدُئ داَقِةَفْصُلَوالِْکتابَِةَوالِْقراَءِةَوالدِّ التَّلمیِذ.بَیَنالصَّ
دانشآموزانمیاندوستیفصل)زمان(ونوشتنوخواندنوتحصیلفصل)زمان(شروعمیشود

فصلتحصیل،خواندنونوشتنوفصلدوستیمیاندانشآموزانآغازمیشود.

حْٰمِناِهللابِْسِم حیِمالرَّ الرَّ
مهربانبسیاربخشندءهخداوندبهنام

بانامخداوندبسیاربخشندءهمهربان[تحصیلمراشروعمیکنم.]

قیاميِعنَْدَرباّيَأْذکُُرکَلمياِهللابِاْسِمَأبَْدُأ
برخاستنمهنگامپروردگارم]را[یادمیکنمسخنم]را[خداوندبهنامشروعمیکنم

هنگامبرخاستنمپروردگارمرایادمیکنم.سخنمرابانامخداوندشروعمیکنم.

ُجلوسيِعنَْدَرباّيَأْذکُُرُدروسياِهللابِاْسِمَأبَْدُأ
نشستنمهنگامپروردگارم]را[یادمیکنمدرسهایم]را[خدابهنامشروعمیکنم

هنگامنشستنمپروردگارمرایادمیکنم.درسهایمرابانامخداشروعمیکنم.
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ِصعابيَحلََّرباّيَأْسأَُلکِتابياِهللابِاْسِمَأقَْرُأ
سختیهایمحل]از[پروردگارمدرخواستمیکنمکتابم]را[خدابهناممیخوانم

)برطرفساختن(سختیهایمراازپروردگارمدرخواستمیکنم.کتابمرابانامخدامیخوانم. حلاّ

َصلُةفیِهُدعاٌء،فیِهَحیاُةَونوٌرمَکَْتُبنا
نماز]است[درآندعا]است[درآنزندگی]است[وروشناییآیینما

درآندعااست،درآننمازاست.آیین)دین(ما[سراسر]روشناییوزندگیاست.

َجماُلفیِهکُنوٌز،فیِهکَماُلفیِهُعلوٌم،فیِه
زیبایی]است[درآنگنجها]است[درآنکمال]است[درآندانشها]است[درآن

درآنگنجهااست،درآنزیباییاست.درآندانشهااست،درآنرشدوکمالاست.

ُج ُسَوالُْعلَماُءِمنُهیََتَخرَّ الُْحکَماُءفیِهیَُدرِّ
دانایاندرآندرسمیدهدواندیشمندانازآندانشآموختهمیشود

ودانایاندرآندرس[داناییوزندگی]میدهند.اندیشمندانازآن)آیین(دانشآموختهمیشوند.

کََدوائيکَنٌْز،مَْرَحَمٌة،َسمائيَأنواُرکُُتبيها
ماننددارویم]هستند[گنجمهربانیآسمانم]هستند[روشناییهایکتابهایمهان

[آری]مهربانیوگنج[هستند]وماننددارویم[هستند].هان[آگاهباشکه]،کتابهایمروشناییهایآسمان[زندگیام]هستند.

ُسروريزاَدِإلٰهي،َفاْسُمُأمورياِهللابِاْسِمَأبَْدُأ
خوشحالیام]را[افزودخدایمبنابراین،نامکارهایم]را[خدابهنامشروعمیکنم

چراکه[درآغازهرکاری]نامخدایمخوشحالیامراافزایشمیدهد.کارهایمرابانامخداوندآغازمیکنم.

واژگانجدید1وبررسیآنها

ِاْبَتَدَأ:شروعشد)ماضی(/یَبَْتِدُئ)مضارع( آِمن:ایمن	
موصوف اَْلُعبوُر	اْلِمُن:عبورومرورایمن)ترکیبوصفی2 َأتََمنّٰی:آرزومیکنم)مضارع(	

+صفت/اسم+اسم( َبنیَن:پسران)اسم،	جمع،	مذکّر(
تاَلمیذ:دانشآموزان)اسم،	مذّکر،	مفرد	آن:	تِْلمیذ( ُج)مضارع(	 َج:دانشآموختهشد)ماضی(/یََتَخرَّ تََخرَّ

ِدراَسة:تحصیل،درسخواندن)اسم،	مؤّنث،	مصدر( ُخْذ:بگیر،بردار،ببر/أََخَذ)ماضی(/یَأُْخُذ)مضارع(	
ُس)مضارع( َس:درسداد)ماضی(/یَُدرِّ َدرَّ ِدراسّي:تحصیلی)اسم،	مذّکر(	

هاَب:میخواهیدبروید تُریدوَن	الذَّ َذهاب:رفتن)مصدر(	

1-واژگانجدید)فعل،اسموحرف(بهترتیبالفبایی)از»الف«تا»ی،یـ«(مرتبشدهاست.
2-درترکیبوصفی)موصوفوصفت(هردوکلمه،اسمهستندوفعلوحرفنیستند؛مانند:العبور)اسم(+اآلمن)اسم(.
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زاَد:زیادکرد،زیادشد)ماضی(/یَزیُد)مضارع( َرصیف:پیادهرو)اسم،	مذّکر(	
ساَعَدَك	اللُّه:خداقوت/ساَعَد)ماضی(/یُساعُد)مضارع( زاَر:زیارتکرد)ماضی(/یَزوُر)مضارع(	

ِصعاب:سختیها)اسم،	مذّکر،	مفرد	آن:	َصْعب( َسَأَل:درخواستکرد،پرسید)ماضی(/یَْسَأُل)مضارع(	
:سالتحصیلی)ترکیب	وصفی( عاٌم	ِدراسيٌّ عام:سال)اسم،	مذّکر(	

ُمْستشفٰی:بیمارستان)اسم	مکان( قیام:برخاستن)اسم،	مذّکر،	مصدر(	
	مضاف	+	مضاف	الیه( 	الُْمشاةِ:گذرگاهپیاده)ترکیب	اضافی	 َمَمرُّ َمماة:مرگ)اسم،	مؤّنث(	

ِمنَْطَقُة	تَعلیمِ	المرور:پارکآموزشترافیک ُمشاة:پیادگان/مفردآن:ماشي	
َنبقٰی:میمانیم/بَِقَي)ماضی( َمْوقِف:ایستگاه)اسم	مکان(	

َر)ماضی( ُر:هشدارمیدهد/حَذَّ یَُحذِّ ها:هان)حرف	تنبیه	و	آگاهی	دادن(	
َیْمشوَن:راهمیروند/َمشٰی)ماضی(

توضیحواژههابهزبانعربی

راَسِةفيالجامَِعِةَوالُخروُجمِنها.)به	پایان	رساندن	دوران	تحصیل	در	دانشگاه	و	بیرون	آمدن	از	آن	است.( ِإتماُمأَیّامِالدِّ ُج اَلتََّخرُّ

هَُوالَّذيیَْذهَُبإلَیالَمْدَرَسِةَویَْدُرُسفیها.)او	کسی	است	که	به	مدرسه	می	رود	و	در	آن	]جا[	درس	می	خواند.( اَلتِّلمیُذ

َشيٌءیَحِْمُلالتَّالمیُذَمَعُهْمفيالَمْدَرَسِةَوفیهاُکُتبُُهمَوَدفاتُِرهُمَوأَقاْلُمُهم.)چیزی	است	که	دانش	آموزان	با	خودشان	به	مدرسه	می	برند	و	در	آن	 اَلَْحقیَبُة

کتاب	ها،	دفترها	و	قلم	هایشان	است.(

جانٌِبمَِنالّشاِرِعلُِمروِرالّناِس.)سمتی	از	خیابان	برای	عبور	مردم( صیُف اَلرَّ

َمکاٌنیَْدُرُسفیِهالتَّالمیُذَوالطُّاّلُب.)مکانی	است	که	در	آن	دانش	آموزان	و	دانشجویان	درس	می	خوانند.(  ُفاّ اَلصَّ

هَُوالَّذيیَْدُخُلالْبَیَْتبَِدعَْوٍةأَْوبَِغیْرَِدعَْوٍة.)او	کسی	است	که	با	دعوت	یا	بدون	دعوت	وارد	خانه	می	شود.( یُْف اَلضَّ

فيالَْمْدَرَسِةَوالجامَِعِةمِنَشهرِمهرإلَیَشهرِخرداد.)روزهای	درس	خواندن	و	تحصیل	علمی	در	مدرسه	و	 راَسِةَوالتَّحْصیِلالِْعلْميِّ أَیّاُمالدِّ  راسيُّ اَلعاُمالدِّ

دانشگاه	از	ماه	مهر	تا	ماه	خرداد	است.(

أَْرٌضواِسَعٌةفیهاأَْشجاٌرَکثیَرٌة.)زمینی	پهناور	که	در	آن	درختان	فراوانی	است.( اَلْغابَُة

طائٌرأَْسَوُداللَّْوِن.)پرنده	ای	سیاه	رنگ	است.( اَلُْغراُب

ثََمرُةاْلَشجاِرَعلَیالُْغُصوِن.)میوءه	درختان	بر	روی	شاخه	هاست.( اَلْفاکَِهُة

راَعِة.)کسی	که	کار	کشاورزی	انجام	می	دهد.( هَُوالَّذيیَْعَمُلالزِّ ُح اَلَْفلاّ

ِریاَضٌةیَلَْعُبفیهاإثْناِنَوِعشروَنالِعباً.)ورزشی	است	که	در	آن	بیست	و	دو	بازیکن	بازی	می	کنند.( کَُرُةالَقَدِم

َُّهمِصباٌح.)جرم	آسمانی	است	که	با	نورش	آسمان	را	روشن	می	کند،	گویی	که	چراغ	است.( ماَءبِنوِرِهَکَأن یُنیُرالسَّ ِجْرٌمَسماويٌّ اَلْکَْوکَُب

َمْجموَعٌةمَِنالُمُدِنفيباِلٍد.)مجموعه	ای	از	شهرها	در	کشوری	است.( اَلُْمحاَفظَُة

ُسفيالَمْدَرَسِةَوالجامَِعِة.)او	کسی	است	که	در	مدرسه	و	دانشگاه	درس	می	دهد.( هَُوالَّذيیَُدرِّ ُس اَلُْمَدرِّ

هاِرَوبِدایَِةاللَّیِْل.)زمان	پایان	روز	و	آغاز	شب	است.( َوقُْتنِهایَِةالنَّ اَلَْمساُء

َمکاٌنیَأُْکُلفیِهالّناُسالَْفطوَرَوالَْغداَءَوالَْعشاَء.)مکانی	که	مردم	در	آن	صبحانه،	ناهار	و	شام	می	خورند.( اَلَْمطَْعُم

مکاُنتََوقُِّفالِْقطاِرأَوالحافِلَِة.)مکان	ایستادن	قطار	یا	اتوبوس( اَلَْموِقُف
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واژگانمترادف

آتٰی)آورد(  جَلَبَ حَدیث)نو(  جَدید
َصدیق)دوست(  حَبیب ُقعود)نشستن(  ُجلوس

أَفَْضل)بهتر،	بهترین(  َخیْر مِحَْفظات)کیف	ها(  حَقائب
أعاَن)کمک	کرد(  ساَعدَ أَضاَف)افزود(  زادَ

تِلمیذات)دانش	آموزان	دختر(  طالِبات َمصائب،َمشاکل)سختی	ها(  ِصعاب
تاَلمیذ)دانش	آموزان	پسر(  طاُّلب َسبیل)راه(  طَریق

َستْر،َخفاء)پنهان(  َغیْب َسَنة)سال(  عام
ثََمرات)میوه	ها(  فَواکِه ُسرور)شادی(  فََرح

حَدیث،قَْول)سخن(  َکالم َسَتَر،أَْخَفی)پنهان	کرد(  َکَتمَ
َمْقبََرة)آرامگاه(  َمْرقَد ی)ستم	نمی	کند( الیََتَعدَّ  الیَظْلِمُ
ضیاء)روشنایی(  نور َکواکِب)ستارگان(  نُجوم

یََتناَوُل)می	خورد(  یَأُْکُل أاَل)هان(  ها
یَْعُفو)می	آمرزد(  یَغِْفر یَحَْفُظ)حفظ	می	کند(  یَحُْرُس

واژگانمتضاد

أَنَْسی)فراموش	می	کنم(  أَْذُکُر)به	یاد	می	آورم( اِنَْتَهی)تمام	شد(  اِبَْتَدأَ)شروع	شد(

أَقَّل)کم	تر،	کم	ترین(  أَْکثَر)بیشتر،	بیشترین( اُجیُب)پاسخ	می	دهم(  أَْسَأُل)می	پرسم(

نِهایَة)پایان(  بِدایَة)آغاز( حاّر)گرم(  باِرد)سرد(

ِشراء)خرید(  بَیْع)فروش( قَریب)نزدیک(  بَعید)دور(

قَدیم)کهنه(  جَدید)نو( عالِم،عاقِل)دانا(  جاِهل)نادان(

قیام)برخاستن(  ُجلوس)نشستن( ئات)بدی	ها( یِّ اَلسَّ  اَلَْحَسنات)نیکی	ها(

َممات)مرگ(  حَیاة)زندگی( باِطل)باطل(  حَّق)حق(

غالَیة)گران(  َرخیَصة)ارزان( َشّر)بدتر،	بدترین(  َخیْر)بهتر،	بهترین(

َعداَوة)دشمنی(  َصداقَة)دوستی( نََقَص)کم	شد(  زاَد)زیاد	شد(

کِبَر)بزرگسالی(  ِصَغر)کودکی( َکَذَب)دروغ	گفت(  َصَدَق)راست	گفت(

جَمیل)زیبا(  قَبیح)زشت( ُحزن)ناراحتی(  فََرح)شادی(

أَعْلََن،أَظَْهَر)آشکار	کرد(  َکَتَم)پوشاند( َکثیر)زیاد(  قَلیل)اندک(

نَهار)روز(  لَیْل)شب( َعلَیَك)به	زیان	تو(  لََك)به	سود	تو(

راکبون،ُرّکاب)سواره	ها(  ُمشاة)پیادگان( َمعروفَتاِن،َمْعلوَمتاِن)شناخته	شده	ها(  َمْجهولَتاِن)ناشناخته	ها(

َمْجهول)ناشناخته(  َمْعروف)شناخته	شده( حیاة)زندگی(  َمماة)مرگ(

ظُلَْمة)تاریکی(  نور)روشنایی( خالَیة)خالی(  َمملوَءة)پر(

یَمین)راست(  یَسار)چپ( یَفَرحوَن،یَُسّروَن)شاد	می	شوند(  یَحَزنوَن)ناراحت	می	شوند(
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جمعهایمکّسرومفردآنها

ترجمهمفردکلمه	)جمع(ترجمهمفردکلمه	)جمع(

اشتباه،گناهَخطیئَةَخطایادرختَشَجرَأْشجار

درسَدْرسُدروسمثل،ضربالمثلَمثَلَأمْثال

گناهَذنْبُذنوبکارأَْمرُأمور

خیابانشاِرعَشواِرعنفس،خودنَْفسَأنُْفس

سختیَصْعبِصعابروشنایینورَأنْوار

ببرگَوَرقَأْوراق دانشآموزطالِبطُلاّ

دانشمندَعلیم،عالِمُعلَماءدوست،یار،سرپرستَولّيَأْولیاء

دانشِعلْمُعلومدانشآموزتِلْمیذتَلمیذ

میوهفاکَِهةَفواکِهکوهجَبَلِجبال

گنجَکْنزکُنوزکیفحَقیبَةَحقائِب

پیادهماشيُمشاةدانشمند،داناحَکیمُحکَماء

ستارهنَجمنُجومنیازحاجَةَحوائِج

کلماتیکهممکناستباهماشتباهشوند

بت:شنبه/الثَّبت:ثبتکردن السَّ ُأْسَرة:خانواده/ُأْسَوة:نمونه،الگو/َأْسَود:سیاه
َجنَّة:بهشت،باغ/ِجنَّة:جّن َج:دانشآموختهشد/تَْخُرُج:خارجمیشوی/تُْخِرُج:خارجمیکنی تََخرَّ

َذهََب:رفت/َذهَب:طال َس:درسداد َدَرَس:درسخواند/َدرَّ
َسبْع:هفت/ُأْسبوع:هفته َسأََل:پرسید،درخواستکرد/ساَل:روانشد،سیلآمد

َسنَة:سال/ُسنَّة:روش،سّنت َسِمَع:شنید/َسَمَح:اجازهداد
ظُهْر:ظهر،نیمروز/ظَهْر:پشت َصیْف:تابستان/َضیْف:مهمان/َسیْف:شمشیر
َم:یادگرفت َم:یادداد/تََعلَّ َعلَّ عاِمل:کارگر/آِمل:امیدوار

غابَة:جنگل/غایَة:پایان،هدف َعیْن:چشم،چشمه/َأیَْن:کجا
َغریب:غریب،بیگانه/َقریب:نزدیک َغداء:ناهار/ِغذاء:غذاخوردن

مَثَل:ضربالمثل/ِمثْل:مانند :گویاکه،انگار/کاَن:بود کَأَنَّ
مَساء:غروب،شب/َسماء:آسمان َسة:خانممعّلم مَْدَرَسة:مدرسه/ُمَدرِّ

یَحُْرُس:نگهمیدارد/یَحِْرُص:حرصمیورزد نَهار:روز/نَهْر:رودخانه/َأنْهار:رودخانهها
یَعْلَُم:میداند/یَعَْمُل:کارمیکند
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توجه:مطالبیکهبهعنواندرسنامهدرایندرسذکرشده،یادآوریوخالصءهقواعدکتابهایهفتموهشتماستکهبایدبهعنواندانستههایقبلی
وسنگزیربنا،خوِبخوببدانیدتابتوانیددردرسهایبعدینیزساختمانذهنواندیشهتانرابهدرستیبسازید!

یکمتنازتعدادیعبارتتشکیلشدهویکعبارتازتعدادیکلمهساختهشدهاستوکلمه،خوداقسامیدارد:اسم،فعلوحرف.

انواع	کلمه

	اسم:اسم،براینامیدناشیاوموجوداتبهکارمیرود؛مانند:لِسان)زبان(ـَسماء)آسمان(ـُمحافَظَة)استان(ـلَْوحَة)تابلو(ـ
)آنزنان(ـُمجالََسة)همنشینی(ـهُؤالِء)اینها،اینان(ـکِتابَة)نوشتن(ـَمْن)چهکسی،هرکس،کسیکه( هُنَّ

فعل:	فعل،انجامدادنکاریوداشتنحالتیرادریکیاززمانهانشانمیدهد؛مانند:َکتَبُْتْم)نوشتید(ـماَذهَبَْن)نرفتند(ـ
نَأُْخُذ)میگیریم(ـالیَْدُرسوَن)درسنمیخوانند(ـَسْوَفأَنُْصُر)یاریخواهمکرد(

حرف:حرف،نقشارتباطیمیاناسموفعلیااسمواسمیافعلوفعلرادرجملهاجرامیکند؛مانند:إّن)قطعاً(ـأّن)که(ـ
َو)و(ـیا)ای(ـإاّل)مگر،بهجز(ـأال)هان(ـلکْن)ولی(ـهَْل)آیا(ـأ)آیا(ـأْم)یا(ـإلی)به(

نکته:اگربخواهیمآماربگیریمکهچهتعدادکلمهدرذهنوزبانداریم،بایدبگوییمبهتعدادهرموجود،اسموجوددارد؛یعنی
بینهایتاسمداریموفعل،کاِرهماناسمهاستوحروف،تعدادشانبسیاراندکاست)حدود50حرفداریم(.

انواع	اسم

بررسیاسمازنظرتعداد

مفرد
مثّنی

جمع
مذّکرسالم
مؤّنثسالم

مکّسر)بیقاعده(

بررسیاسمازنظرجنسیت
مذّکر
مؤّنث

اسم	مفرد:اسمیاستکهبریکموجودداللتمیکندوعالمتخاصیندارد؛مانند:یَد،کِتاب،أَْرض،نِْعَمة،شاِرع،َعباَءة.

اسم	مثنّی:اسمیاستکهبردوموجودداللتمیکندوراهساختنآناینگونهاستکه»اِن«یا»یِْن«بهآخراسممفردافزودهشدهاست.

)مفرد+اِن/یِْن(؛مانند:کِتاباِن،یََدیِْن،مِْنَضدتاِن،ُمَوظََّفیِْن،َمْدَرَستاِن.

جمع	مذّکر	سالم:اسمیاستمذّکرکهبربیشازدوموجودداللتمیکندوبهآخراسممفردمذّکر،»وَن«یا»یَن«افزودهشود.

)مفرد+وَن/یَن(؛مانند:اَلُْمْسلِموَن،اَلُْمْؤمِنیَن،اَلَْمظْلومیَن،اَلُْمَعلِّموَن،اَلَْمحْبوبیَن،اَلَْفاّلحیَن.

جمع	مؤّنث	سالم:اسمیاستمؤّنثکهبربیشازدوموجودمؤّنثداللتمیکندوبهآخراسممفردمؤّنث،»ات«افزودهمیشود.

نات. )مفردمؤّنث+ات(؛مانند:آیات،ُمْسلِمات،ُمْؤمِنات،خاالت،حََسنات،بَیِّ

جمع	مکّسر:اسمیاستکهبربیشازدوموجودداللتمیکندوبرایساختنآنقاعدءهخاصیوجودنداردوبایدآنهاراحفظکرد؛مانند:َمالِعب

)َملَْعب(،ُکُتب)کِتاب(،اَلْوان)لَْون(،َمصابیح)مِْصباح(،ُسَور)سوَرة(،أَْشجار)َشَجر(،ُذنوب)َذنْب(،حَوائِج)حاجَة(،باِلد)بَلَد(،أَْولیاء)َولّي(.

اسم	مذّکر:برانسانیاحیواننریااشیائیکهدرانتهایاسمآنها»ـة«وجودندارد،داللتمیکندوعالمتخاصیدرآخرآنندارد؛مانند:میثم،

بهزاد،عالِم،َمظْلوم،ِذئْب،َکلْب،کِتاب،قَلَم.

اسم	مؤّنث:برانسانیاحیوانمادهیااشیائیداللتمیکندکهمعموالًآخرشانحرف»ـة«دارند.)مؤّنث:اسم+ـة(:َمْریَم،اُّم،بََقَرة،حَماَمة،هِذِه،

الَمة. تِلَْك،اُْسَرة،هَِدیَّة،اَلسَّ
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اسم	اشاره:برایاشارهبهیکیاچندموجودداللتمیکندکهنزدیکیادورهستند.اسمهایاشارهعبارتانداز:هذا)این(،هِذِه)این(،ذلَِك)آن(،
تِلْك)آن(،هُؤالِء)اینها(،اُولئَِك)آنها(،هُنا)اینجا(،هُناكَ)آنجا(

هِذِه،تِلَْك برایاسممفردمؤّنث  هذا،ذلَِك برایاسممفردمذّکر
هُنا،هُناَك برایمکان هُؤالِء،اُولئِكَ برایاسمجمعمذّکرومؤّنث

بهاسمهاییمانند:من،تو،او،ما،شما،ایشان)آنها(...درزبانفارسیاصطالحاًضمیرجداگفتهمیشودوبهاسمهاییمانند:..َ.م،..َ.ت،..َ.ش،
..ِ.مان،..ِ.تان،..ِ.شان،ضمیرپیوستهگفتهمیشود.

نکته:درزبانعربیبهدلیلمفرد،مثّنیوجمعونیزمذّکرومؤّنثبودناسمها،ضمیر)اسمیاستکهبهجایاسمظاهرمیآید(
در14شکلوساختارصرفمیشود،همانگونهکهفعلنیزدر14شکلوساختارصرفمیشود.

حال	اگر	بخواهیم	ضمیرهای	فارسی	
را	به	عربی	بگوییم،	این	گونه	است:

ضمیرهایجدا
)منفصل(

من )أنا(
ما)نَحُن(

تو )أنَتـأنِت(
شما)أنتماـأنتمـأنتّن(

او )هُوـِهي(
) آنها)هُماـهُمـهُنَّ

ضمیرهایپیوسته
)مّتصل(

..َ.م )ي(
..ِ.مان)نا(

..َ.ت )َكـِك(
..ِ.تان)کُماـُکمـُکّن(

..َ.ش )ـهـها(
..ِ.شان)هُمـهُماـهُّن(

فعل	و	اقسام	آن

فعلماضیمثبت
فعلماضیمنفی
فعلمضارعمثبت
فعلمضارعمنفی

فعلمستقبل

نکته:درزبانفارسیوانگلیسیصرف6ضمیروفعلبهاینترتیبمیآید:متکّلم،
مخاطبوغایب)رفتم،رفتی،رفت/رفتیم،رفتید،رفتند(

went‚youwent‚he)she‚it(went‚wewent‚youwent‚theywent
ولیدرزبانعربیصرف14ضمیروفعلبهاینترتیبمیآید:غایب،مخاطبومتکّلم.
برایناساسصرفصیغههاراهممیتوانباتوّجهبهزبانفارسیآوردوهمباتوّجه

بهزبانعربی.

صرف14صیغءهفعلعربیباتوّجهبهزبانفارسیازفعلنوشتن)کِتابَة(درزمانماضیاینگونهاست:

(/نوشتند)کََتباـَکَتبَتاـ نوشتم)کََتبُْت(/نوشتی)کََتبَْتـَکَتبِْت(/نوشت)کََتَبـَکَتبَْت(/نوشتیم)کََتبْنا(/نوشتید)کََتبُْتماـَکَتبُْتمـَکَتبُْتنَّ

َکَتبُواـَکَتبَْن(

 فعل	ماضی	مثبت:کاریراکهدرزمانگذشته
اتفاقافتادهاست،بیانمیکندودر14شکل
وساختاردرزبانعربیاینگونهصرفمیشود؛

مانند:

َکَتبواَکَتباَکَتَب)نوشت(مذّکرغایب:
َکَتبَْنَکَتبَتاَکَتبَْتمؤّنثغایب:

َکَتبُْتمَکَتبُْتماَکَتبَْتمذّکرمخاطب:
َکَتبُْتنََّکَتبُْتماَکَتبِْتمؤّنثمخاطب:

َکَتبْناَکَتبُْتمذّکریامؤّنثمتکّلم:

 فعل	ماضی	منفی:کاریرادرزمانگذشته
نفیمیکندوگزارشمیدهدکهاتفاقنیفتاده
حرف عربی زبان در آن ساختن برای است.
میآوریم. ماضی فعل از پیش را نفی »ما«ی

)ما+ ماضی(

ماَکَتبواماَکَتباماَکَتَب)ننوشت(مذّکرغایب:
ماَکَتبَْنماَکَتبَتاماَکَتبَْتمؤّنثغایب:

ماَکَتبُْتمماَکَتبُْتماماَکَتبَْتمذّکرمخاطب:
ماَکَتبُْتنَّماَکَتبُْتماماَکَتبِْتمؤّنثمخاطب:

ماَکَتبْناماَکَتبُْتمذّکریامؤّنثمتکّلم:
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نکته:یک»ما«یدیگریوجودداردبهنام»مایپرسشی«بهمعنی»چهچیز؟«کهبا»ماینفی«تفاوتدارد:ماهذا؟
اینچیست؟/ماَکَتبَت؟چهنوشتی؟

فـعل	مضـارع	مثـبت:کاریراکهدرزمـان
حـالوآیـندهاتفاقمـیافتدبیانمیکندوبرای
ساختنآنحروفمضـارعه)تـ،یـ،نـ،أ(راپیش

ازماضیمیآوریم.)تـ،یـ،نـ،أ+ ماضی(

یَْکُتبُوَنیَْکُتباِنیَْکُتُب)مینویسد(مذّکرغایب:
یَْکُتبَْنتَْکُتباِنتَْکُتُبمؤّنثغایب:

تَْکُتبُوَنتَْکُتباِنتَْکُتُبمذّکرمخاطب:
تَْکُتبَْنتَْکُتباِنتَْکُتبیَنمؤّنثمخاطب:

نَْکُتُبأَْکُتُبمذّکریامؤّنثمتکّلم:

 فـعل	مضـارع	منفی:انجامکاریرادرزمان
حـالوآیندهنفیمیکندوگزارشمیدهدکه
اتفاقنمـیافتدوبرایساختنآندرزبانعربی
حرف»ال«ینفیراپیشازفعلمضارعمیآوریم.

)ال+مضارع(

الیَْکُتبُوَنالیَْکُتباِنالیَْکُتُب)نمینویسد(مذّکرغایب:
الیَْکُتبَْنالتَْکُتباِنالتَْکُتُبمؤّنثغایب:

التَْکُتبُوَنالتَْکُتباِنالتَْکُتُبمذّکرمخاطب:
التَْکُتبَْنالتَْکُتباِنالتَْکُتبیَنمؤّنثمخاطب:

النَْکُتُبالأَْکُتُبمذّکریامؤّنثمتکّلم:

 فـعل	مسـتقبل:نشاندهندءهکاریاستکهدر
زمانآیـندءهدوریانزدیکاتفاقخـواهدافتاد.برای
ساخـتنآن،حـرف»َسـ«)برایآیـندءهنزدیک(یا
»َسْوَف«)برایآیـندءهدور(راپیشازفـعلمضـارع

مـیآوریم.)َسـ/َسْوَف+مضارع(

َسَیْکُتبُوَنَسَیْکُتباِنَسَیْکُتُب)خواهدنوشت(مذّکرغایب:
َسَیْکُتبَْنَسَتْکُتباِنَسَتْکُتُبمؤّنثغایب:

َسَتْکُتبُوَنَسَتْکُتباِنَسَتْکُتُبمذّکرمخاطب:
َسَتْکُتبَْنَسَتْکُتباِنَسَتْکُتبیَنمؤّنثمخاطب:

َسَنْکُتُبَسَأْکُتُبمذّکریامؤّنثمتکّلم:

اگرفاعل)اسمبعدازفعل(مذّکرباشد،فعلمذّکرمیآیدواگرمؤّنثباشد،فعلمؤّنثمیآید:
َدرَسها.فاطمُةتَکُتُبَدرَسُه./عليٌّیَکُتُبإلیالمدرسِة./الّتلمیذُةَذهَبَتإلیالمدرسِة./الّتلمیُذَذهََب

  فاعل مؤنّثفعل مؤنّث   فاعل مذکّر  فعل مذکّرفاعل مؤنّثفعل مؤنّثفاعل مذکّرفعل مذکّر

توّجه:اگرفاعلمثّنییاجمعباشد،فعلهموارهمفردبهکارمیرود:
إلیالمدرسِة.الّتلمیذاُتَذهَبَتإلیالمدرسِة./الّتلمیذتاِنَذهَبَتإلیالمدرسِة./الّتالمیُذَذهََبإلیالمدرسِة./الّتلمیذاِنَذهََب

فاعل جمعفعل مفردفاعل مثنّیفعل مفردفاعل جمعفعل مفردفاعل مثنّیفعل مفرد

کلماتپرسشیکهبرایسؤالازمکان،زمان،چگونگی،چراییو...درزبانعربیبهکارمیرود،عبارتانداز:

أَ)آیا(،هَْل)آیا(،َکیَْف)چگونه(،َکْم)چند(،أَّي)کدام(،أَیَْن)کجا(،َمتَی)کِی(،َمْن)چهکسی(،ما)چهچیزی(،إلَیأَیَْن)بهکجا(،إلَیَمتَی)تاکی(،لِماذا)چرا(

توّجه:الف(اگرسؤالکنندهواژههای»أَ«یا»هَْل«بهکارببرد،درپاسخاز»نََعم:بله«یا»ال:نه«استفادهمیکنیم.
ب(اگرسؤالکنندهواژءه»أَیَْن«بهکارببرد،درپاسخازواژههای»فوَق،تحَت،أماَم،خلَف،وراَء،جَْنَب،عنَد،حوَل،بیَن،في،َعلَی،هُنا،هُناك،َعلَیالیمین،

َعلَیالَْیساِر...«استفادهمیکنیم.

ج(اگرسؤالکنندهواژءه»َمتَی«بهکارببرد،درپاسخازواژههای»غداً،أمِْس،فيالّصباح،مساًء،الیوَم،عصر،لیل،قبلَسنَتَیِْن،قبلاُسبوعیِن،فيالّشهرالماضي،
فيالّشهرالقادمو...«استفادهمیکنیم.

اعداد
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اصلی
ةَخْمَسةأربََعةثاَلثَةإثْناِنواِحد إثناَعَشَرأحََدَعَشَرَعَشَرةتِسَعةثَمانَِیةَسبَْعةِستَّ

الثّاني
َعَشَر

دوازدهیازدهدهنههشتهفتششپنجچهارسهدویک

ترتیبی

برای
مذّکر

العاِشرالّتاِسعالثّامِنالّسابِعالّساِدسالخامِسالّرابِعالثّالِثالثّانيالّول
الحادي
َعَشَر

دوازدهمیازدهمدهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماّول

برای
مؤّنث

العاِشَرةالّتاِسَعةالثّامَِنةالّسابَِعةالّساِدَسةالخامَِسةالّرابَِعةالثّالِثَةالثّانَِیةاالُولٰی
الحادیَة
َعْشَرَة

الثّانیَة
َعْشَرَة

روزهایهفته:
بت)شنبه(،الحَد)یکشنبه(،اإلثنیِن)دوشنبه(،الثُّالثاء)سهشنبه(،الْربِعاء)چهارشنبه(،الَخمیس)پنجشنبه(،الُجُمَعة)جمعه( السَّ

تاء)زمستان( فصلهایسال:الّربیع)بهار(،الّصیف)تابستان(،الَخریف)پاییز(،الشِّ
رنگها:أَْزَرق)آبی(،أَْخَضر)سبز(،أَحَْمر)قرمز(،أَْسَود)سیاه(،أَبَْیض)سفید(،أَْصَفر)زرد(

ض)پرستار(،ُمَوظَّف)کارمند(، شغلها:حَّداد)آهنگر(،َخّباز)نانوا(،حَلوانّي)شیرینیفروش(،ریاضّي)ورزشکار(،ُشرطّي)پلیس(،طَّباخ)آشپز(،ُمَمرِّ
س)معّلم( فاّلح)کشاورز(،طَبیب)پزشک(،نَّجار)نّجار،درودگر(،کاتِب)نویسنده(،خّیاط)خیاط(،ُمدرِّ

نکاتیدرموردفّنترجمه

اگردرجملهفعلمفرد،ولیفاعلمثّنییاجمعباشد،فعلدرفارسیجمعترجمهمیشود:

مدرسهمیروند.دانشآموزانبهإلَیالَمْدَرَسِة:الطّالبانیَْذهَُبمدرسهمیروند.بهدانشآموزانإلَیالَمْدَرَسِة:الطُّاّلُبیَْذهَُب
جمعجمع فاعل مثنّیفعل مفردجمعجمعفاعل جمعفعل مفرد

اگردرجمله،هیچفعلیوجودنداشتهباشد،درترجمءهفارسیازفعلکمکی)است،هست،هستم...(استفادهمیشود.

واِرُعَمْملُوَءٌةبِالْبَنیَنَوالْبَناِت: است.خیابانهاپرازپسرانودختراناَلشَّ
فعل کمکیهیچ فعلی ندارد.

برخیفعلهادرترجمهبهفارسیبهحرفاضافهنیازدارند:

ِصعابي:منازپروردگارمحّلمشکالتمراأَْساَُل درخواستمیکنم.َربّيحَلَّ
فعلحرف اضافهفعل

برخیفعلهاکهماضیهستندوپسازواژءه»َمْن«بهکارمیروند،بهتراستدرفارسیمضارعترجمهشوند:

سودبرساند.الّناَس:بهترینمردمکسیاستکهبهمردمنََفَعَخیُْرالّناِسَمْن
مضارع ماضی

َُّهجاِهٌل:هرکسدانشیراَکَتَمَمْن پسگوییناداناست.پنهانکند؛ِعلْماًفََکَأن
مضارعماضی

واژههای»لَُه،لََك،لَُهمو...«رامیتواندوگونهترجمهکرد:
الف(برایاوست،برایتوست،برایآنهاست

ب(دارد،داری،دارند
ولیبهتراستبرایترجمهازواژههایمطرحشدهدرردیف)ب(استفادهشود:لََكقَلٌَم:قلمداری.

واگرفعل»لَیَْس«پیشازآنهابیاید،از»ندارد،نداری،ندارند«استفادهمیشود:اَلَْغریُبَمْنلَیَْسلهحَبیٌب:غریبکسیاستکهدوستیندارد.
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برایفهمدرستیکزبانبایدباواژههایپرسشیآنزبانآشناشد:
هَْل)آیا(ـأَ)آیا(ـَمْن)چهکسی(ـما)چهچیزی(ـبَِم)باچه(ـماذا)چه(ـلِماذا)برایچه(ـلَِمْن)برایکه(ـأَیَْن)کجا(ـمِْنأَیَْن)ازکجا(ـ

)درکدام(ـَکْم)چند(ـَکیَْف)چگونه(ـَمَتی)کِی( أَّي)کدام(ـفيأَيِّ
اگربعدازواژءه»َخیْر«و»َشّر«کلمءه»مِْن«بیاید،بهمعنای»بهتر«و»بدتر«است:

أََدُبالَْمْرِءَخیٌْرمِْنَذهَبِِه:ادبآدمیازطالیشبهتراست.
واژههای»لََك«و»َعلَیَْك«معانیمختلفیدارد:

لََك:داری،بهسودتو
َعلَیَْك:توباید،برتوالزماست،بهزیانتو

لََكَصدیٌقُمخلٌِص:تودوستبااخالصیداری.
راَسِة:توبایدتحصیلکنی. َعلَیَْكبِالدِّ

هُْریَْوماِن؛یَْوٌملََكَویَْوٌمعلیك:روزگاردوروزاست؛روزیبهسودتووروزیبهزیانتوست. اَلدَّ

اَألَربَعینیّات)گفتوگویاربعینی(

ـُشکراً.ساَعَدَكاهللاُ!ـَأهلًَوَسهلًبِکُم!

ـتشکر.خداقوت!ـ]بهبه![خوشآمدید!

ـنَبقٰیُأسبوَعیِن.ـکَمیَوماًتَبَقوَنفِيالِْعراِق؟

ـدوهفتهمیمانیم.ـچندروزدرعراقمیمانید؟

هاَب؟ ُمُدٍنتُریدوَنالذَّ اء.ـإلٰیَأيِّ ِةَوسامَراّ ـإلَیالنََّجِفَوکَربَلءَوالْکاِظمیَّ

ـبهنجف،کربال،کاظمینوسامرا.ـبهکدامشهرهامیخواهیدبروید؟

ـنَبقٰییَومَیِن.ـکَمیَوماًتَبَقوَنفِيالنََّجِف؟

ـدوروزمیمانیم.ـچندروزدرنجفمیمانید؟

اءیَومَیِن،َوالْباقيفيکَربَلء.ـَوکَمیَوماًفيباِقيالُْمُدِن؟ ِةَوسامَراّ ـفِيالْکاِظمیَّ

ـدرکاظمینوسامرادوروزوبقیهدرکربال.ـوچندروزدربقیءهشهرها؟

ـَحِفظََكاهللاُ!ـَأتََمناّٰیلَکُمزیاَرًةمَقبولًَة!

ـخداشمارانگهدارد!ـزیارتمقبولیرا]درپیشگاهخدا[برایتانآرزومیکنم!

ـُشکراًَجزیلً.فيَأماِناِهللاَوِحفِظِه!ـُخْذَجواَزَك،فيَأماِناِهللا!

ـسپاسفراوان،بهامانخدا،خدانگهدار.ـگذرنامهاترابگیر،درپناهخدا.

ائُِر َوالزاّ رطيُّ اَلشُّ
پلیسوزائر

اِدُق⒔ مَنزاَرنافيمَماتِناَفکَأَنَّمازاَرنافيَحیاتِنا.اَْلماُمالصاّ

هرکسدر]بعداز[مرگما،مارازیارتکند،مثلایناستکهدر]زمان[حیاتمان،مارازیارتکردهاست.امامصادق⒔
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	با	توّجه	به	تصویر	پاسخ	دهید.



َجَرِة؟ 4-لَِمْنٰهَذاالِکتاُب؟3-أیَنُمسَتشفٰیبغداد؟2-هَلٰهذاَزمیُلَك؟1-ماذاَعلَیالشَّ

ِعلٍْمٰهَذاالْعالُِممَعروٌف؟ 8-مََتیتَلَْعبَْنکَُرَةالِْمنَْضَدِة؟7-هَلهُناِمنطَقَُةتَعلیِمالُْمروِر؟6-کَْمحافِلًَةفِيالَْموِقِف؟5-فيَأيِّ

؟ اُجإلَیمَکََّة9-یاتِلمیذاُت،کَیَْفحالُکُنَّ 10-بَِمیُسافُِرالُْحجاّ
مَِة؟ الُْمکَرَّ

	در	جای	خالی	کلمءه	مناسب	بنویسید.

1-واِحد/ِاثْناِن/.............../َأربََعة/.............../ِستَّة/.............../ثَمانَیة/.............../َعَشَرة/.............../ِاثْناَعَشَر
ابِع/.............../التاّاِسع/الْعاِشر/.............../الثاّانَيَعَشَر ل/.............../الثاّالِث/.............../الْخاِمس/.............../الساّ 2-اْلوَّ

بْت/اْلَحد/.............../الثُّلثاء/.............../.............../الُْجُمَعة 3-یَوُمالسَّ
بیع/.............../الَْخریف/............... 4-الرَّ

باِح/الَْغداُءفِيالظُّهِْر/...............فِياللَّیِْل 5-الَْفطورفِيالصَّ

	به	پرسش	های	زیر	پاسخ	دهید.	

؟ 3-ِمْنَأیَنَأنَتِ ؟ 2-کَیَْفحالُِكَ ؟ 1-مَْنَأنَتِ
فيإیران؟ راسيُّ 5-مََتییَبَدُأالْعاُمالدِّ ؟ َأنَتِ َصفٍّ 4-فيَأيِّ
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	برای	فعل	های	زیر،	ضمیر	مناسب	انتخاب،	سپس	هر	جمله	را	ترجمه	کنید.

أنُتما(یَنُْصروَن ُهم (-2  نَحُن(نََجحْنا  ُهم ( -1
أنُتم(َوَصلُْتم  ُهناّ (-4  أنُتما(التَکِْذُب أنَت ( -3
أنِت(َقُربَْت هَي ( -6  (یَقِْدْرنَ ُهنَّ أنُتما (-5

	کدام	کلمه	از	نظر	معنایی	با	بقیءه	کلمات	ناهماهنگ	است؟

َحقیَبة طَباّاَخة طَبیَبة ُمَوظََّفة -1
عاِمل مَدینَة َقریَة ُمحاَفظَة -2
ة َجدَّ لَون ُأْخت بِنْت -3
َعیْن یَد َقول َقَدم -4

ِسنْجاب َفَرس َجنَّة بََقَرة -5
َشْمس کَوکَب َقَمر ُأْسَرة -6
َسنَة َشهْر َذهَب ُأْسبوع -7

َسحاب تَْمر ُرماّان تُفاّاح -8

	هر	کلمه	را	به	توضیح	مناسب	آن	وصل	کنید.	»یک	کلمه	اضافه	است.«

1-کَُرُةالَْقَدِم
2-اَلُْمحاَفظَُة
3-اَلَْمطَْعُم
4-اَلَْمساُء
5-اَلْغابَُة
6-اَلُْغراُب
یُْف 7-اَلضَّ

مَکاٌنیَأْکُُلفیِهالناّاُسالَْفطوَرَوالَْغداَءَوالَْعشاَء.

ُرالَْحَیواناِتِمَنالَْخطَِر. یَُحذِّ

ُهَوالَّذيیَْدُخُلالَْبیَتبَِدعَوٍةَأوبَِغیِرَدعَوٍة.

ریاَضٌةیَلَْعُبفیهاَأَحَدَعَشَرالِعباً.

َأرٌضواِسَعٌةفیهاأشجاٌرکَثیَرٌة.

َوقُْتنِهایَِةالنَّهاِرَوبِدایَِةاللَّیِل.

طائٌِرَأسَوُداللَّوِن.

	در	جای	خالی،	یکی	از	کلمه	های	زیر	را	بنویسید.	»دو	کلمه	اضافه	است.«

عاب« »َعلَیَكـَذهَِبِهـالُْجلوسـالَْحَجِرـالْجاِهِلـاْلََماُنـالصِّ

َغِر،کَالنَّقِْشفِي................اْلإماُم َعليٌّ ⒔ 2-اَلِْعلُْمفِيالصِّ 1-َأَدُبالَْمْرِء،َخیٌْرِمْن................َرسوُل اهللاِ ④
هُْریَوماِن؛یَوٌملََكَویَوٌم................اْلإماُم َعليٌّ ⒔ 4-اَلدَّ ُةَو................ َرسوُل اهللاِ ④ حَّ 3-نِعَْمتاِنمَْجهولَتاِن؛الصِّ

5-َعداَوُةالْعاِقِل،َخیٌْرِمْنَصداَقِة................اْلإماُم َعليٌّ ⒔
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	متضاّد	کلمه	های	داخل	جدول	را	در	کلمات	زیر	پیدا	کنید	و	بنویسید.

» »کَثیرـلَیْلـنِهایَةـَقریبـَجمیلـَصداَقةـیَمینـغالَیةـِشراءـَفِرَحـکََذَبـحاراّ

یَسار≠بَعید≠َرخیَصة≠

باِرد≠بِدایَة≠بَیْع≠

َصَدَق≠َقبیح≠َحِزَن≠

نَهار≠َعداَوة≠َقلیل≠

َستاِن« حاِنـَشَجَرةـریاضیاّوَنـَسیِّداتـُمَدرِّ »َأوراقـَفلاّ 	این	کلمات	را	در	جای	مناسبی	از	جدول	بنویسید.	

مفردمؤناّث

مثناّایمذکاّر

مثناّایمؤناّث

جمعمذکاّرسالم

جمعمؤناّثسالم

ر جمعمکساّ

1-	عبارت	های	زیر	را	ترجمه	کنید.
ُةَواْلَماُن. حَّ 2-نِعَْمتاِنمَْجهولَتاِن؛الصِّ الناّاَساَنُْفَسُهمیَظِْلموَن اهللاَالیَظِْلُمالناّاَسَشیئاًَولِکنَّ 1-！ِانَّ

َویَْذهَبَْنإلَیالَْمدَرَسِة. 4-اَلطاّالِباُتیَحِْملَْنَحقائَِبُهنَّ 3-ذلَِكالَْمرَقُدلِجابِِربِنَحیاّاِنعالِِمالْکیمیاِء.
5-َأبَْدُأبِاْسِماِهللاُأموري،َفاْسُمإلهيزاَدُسروري.
2-	ترجمءه	ناقص	عبارت	های	زیر	را	کامل	کنید.

خیابان...............ازپسرانو...............است.  اِرُعمَْملوٌءبِالَْبنیَنَوالَْبناِت. 1-اَلشاّ
فصل)زمان(...............وخواندنونوشتنوفصل)زمان(دوستیمیان داَقِةبَیَْنالتَّلمیِذ. راَسِةَوالِْقراَءِةَوالِْکتابَِةَوَفْصُلالصَّ 2-یَبَْتِدُئَفْصُلالدِّ

دانشآموزان................
کتابمرابهنامخدا...............حلسختیهایمرااز...............درخواستمیکنم. ِصعابي. 3-َأقَْرُأبِاْسِماِهللاکتابي/َأْسأَُلَرباّيَحلَّ

بیشتر...............آدمیزاددر...............است.  4-َأکْثَُرَخطایَاابِْنآَدَمفيلِسانِِه.
هان،بیشکوعدءهخداوند...............است،ولی...............نمیدانند. َأکْثََرُهمالیَعْلَموَن َولِکنَّ َوْعَداِهللاَحقٌّ 5-！َأالإنَّ

17



18

3-	ترجمءه	درست	را	انتخاب	کنید.
َشْيٌءطَریٌقَوطَریُقالَْجنَِّةالِْعلُم. 1-لِکُلِّ

ب(راهیبرایهرچیزیهستوراهبهشتتحصیلاست. الف(هرچیزیراهیداردوراهبهشتعلماست.
2-！لَکُمفیهاَفواکُِهکَثیَرٌةَوِمنهاتَأکُلوَن

ب(میوههایبسیاررادرآندیدمکهازآنمیخورید. الف(برایشمادرآنمیوههایبسیاریهستوازآنمیخورید.
3-َأْذکُُرَرباّيِعنَْدقیامي.

ب(بههنگامایستادنمپروردگارمرایادمیکنم. الف(پروردگارمرابههنگامنمازممیخوانم.
4-تَْذهَُبالطاّالِباُتإلَیالَْمْدَرَسِةبَِفَرٍح.

ب(دانشآموزانباشادیبهمدرسهمیروند. الف(دانشآموزانباشادیبهمدرسهرفتند.
5-َخیُْرالناّاِسمَْننََفَعالناّاَس.

ب(بهترینمردمکسانیهستندکهمردمراخوشحالمیکنند. الف(بهترینمردمکسیاستکهبهمردمسودمیرساند.
4-	ترجمءه	کلماتی	را	که	زیر	آن	ها	خط	کشیده	شده	بنویسید.

َُّهجاِهٌل. 2-مَْنکََتَمِعلْماًَفکَأَن الَحَسَدیَأْکُُلالَْحَسناِتکَماتَأکُُلالناّاُرالَْحطََب. 1-إنَّ
ًنوَبَجمیعا اهللاَیَغِْفُرالذاّ 4-！إنَّ  3-اَلَْغریُبمَْنلَیَْسلَُهَحبیٌب.

5-کَْمکُرسیاّاًَحْوَلالِمنَْضَدِة؟
(	قرار	دهید. (	و	متضاد	) 5-	عالمت	مترادف	)

اَلَْمنِْزل 3-اَلَْبیْت أال 2-ها نَهار 1-لیل
ُسرور 6-َفَرح َقلیلَة 5-کَثیَرة اَلَْقدیم 4-اَلَْجدید
بِدایَة 9-نِهایَة ِشراء 8-بَیْع َأبَْیض 7-َأْسَود

غالَیة 10-َرخیَصة
6-	کدام	کلمه	از	نظر	معنایی	با	سایر	گزینه	ها	ناهماهنگ	است؟

فاکَِهة ُغْصن ُمحاَفظَة َشَجَرة -1
لَْون َقَدم یَد َعیْن -2
َأثْمار غایَة َأْشجار غابَة -3
ِحمار َفَرس بََقَرة َقَمر -4
ُرماّان َشهْر ُأْسبوع یَْوم -5

7-	زیر	هر	تصویر،	نام	آن	را	به	عربی	بنویسید.	)یک	کلمه	اضافی	است.(

»ُغرابـکَُرةـطَبیَبةـکَْوکَبـطائَِرة«

...............-1...............-2...............-3...............-4
8-	کدام	فعل	از	نظر	زمان	با	بقیه	ناهماهنگ	است؟

َأجَْمُع َقَرأْتُم کََتْمنَ َجلَبْنا -1
ظَلَْمَن َقطَعُْتم نَأْکُُل َجَعلُْتما -2
نَغِْفُر َحَرَستا َأْضِرُب یَعْلَْمنَ -3
َأنَْفُع یُِحباّونَ َسَجَدْت الیَحَْزنونَ -4
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زاَد جُ یََتَخرَّ یَبَْتِدئُ تَحِْمُل -5
9-	فعل	های	ماضی	و	مضارع	را	در	عبارت	های	زیر	مشخص	کنید.

2-منکََتَمِعلْماًَفکَأَنَُّهجاِهٌل.  1-َأْذکُُرَرباّيعندُجلوسي.
...ماواِتَومَنفِيالَرِض 4-！یَْسُجُدلَُهمَْنفيالساّ  3-اَلَْغریُبمَْنلَیَسلَُهَحبیٌب.

َأولیاَءاِهللاالَخوٌفَعلَیِْهمَوالُهمیَحَْزنُوَن 5-！َأالإناّ
10-	فعل	مناسب	را	برای	ضمیر	داده	شده	انتخاب	کنید.

َسوَفنَنْظُُر الیَْجِلُس ماَجلََسْت 1-هي................
تَعِْرفیَن َعَرفْنَ یَعِرفونَ ................ 2-ُهنَّ
َذهَبُْتنَّ َصَدقَْت َأنْظُرُ ................ 3-َأنُْتنَّ
تَقِْذُف َأْسَمعُ نَسَمعُ 4-َأنَا................

یَکُْتموَن کََتْمنَ َقِبلُْتما 5-ُهم................
11-	فعل	های	ماضی	و	مضارع	داده	شده	را	در	جدول	قرار	دهید	و	هر	یک	را	ترجمه	کنید.

»نَلَْبُسـَقُربَْتـیَعیشوَنـَفَتحُْتمـَأْصُدُقـساَفرا«

ماضی

ترجمه

مضارع

ترجمه

12-	برای	جاهای	خالی،	فعل	ماضی	و	مضارع	را	انتخاب	کنید.
نَْذهَُب َأْذهَُب یاَرِة. َوالزِّ 1-َأیَْنتَْذهَبوَن؟...............إلیُمنَظََّمِةالَحجِّ
طََبْخَت تَطُْبخانِ 2-َأیَُّتهاالِْبنتاِن،هَْل...............الطَّعاَم؟
َأکِْذُب تَکِْذُب  3-ِهَي................

تَْذهَبوَن تَْذهَبینَ  جاُل،َأیَْن...............؟ 4-َأیُّهاالرِّ
ساَفَرْت ساَفْرنا یِِّدفتاّاحيِمْنکرمانإلَیالِْعراِق. 5-...............اُْسَرُةالسَّ

13-	گزینءه	مناسب	را	انتخاب	کنید.
اَلَْمْدَرَسُة  راسيُّ الدِّ 1-مََتییَبَْدُأالْعاُم...............فيإیراَن؟
اَلُْغراُب کَُرُةالَْقَدمِ  ْوِن. 2-...............طائٌرَأْسَوُداللَّ
یَْوماِن ُعلومٌ هُْر...............؛یَوٌملََكَویَوٌمَعلَیَْك. 3-اَلدَّ
الَْمْرِء َجرِ الشَّ  4-َأَدُب...............َخیٌْرِمْنَذهَِبِه.

الْجاِمَعِة الناّاسِ َحوائَِج...............إلَیْکُْمنِعَْمٌةِمَناِهللا. 5-إنَّ
14-	با	توّجه	به	تصویر	پاسخ	دهید.

اَرًةُهنا؟2-َأیَْنَجلَسوا؟1-ماهذه؟ 4-ماذایَْفَعلَْن؟3-کَْمَسیَّ
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15-	هر	کلمه	را	به	توضیح	مناسب	آن	وصل	کنید.	)یک	واژه	اضافی	است.(

1-اَلَْمساُء
2-اَلَْملَْعُب
3-اَلْغابَُة

4-اَلُْخْمُس
5-اَلَْخریُف
یُْف 6-اَلضَّ

ُهَوالَّذيیَْدُخُلالَْبیَْتبَِدْعَوٍةَأْوبَِغیِرَدْعَوٍة.
ُجْزٌءواِحٌدِمْنَخْمَسٍة.

َوقُْتنِهایَِةالنَّهاِرَوبِدایَِةاللَّیِل.
یِْف. َفْصٌلیَأْتيبَعَْدالصَّ

یاضیاّوَن. مَکاٌنیَلَْعُبفیهاالرِّ

16-	اسم	های	زیر	را	ترجمه	کنید.
5-ِمنَْضَدة: 4-ُجلوس: 3-عام: 2-مَْرَحَمة: 1-ِصعاب:

17-	فعل	های	زیر	را	ترجمه	کنید.
ُج: 5-َأتََخرَّ 4-تَقِْذفیَن: 3-ماَسِمعْنا: 2-نََجحْنا: 1-َوَصلُْتم:

	مهارت	ترجمه
1-:جُر مُسوالقمُروالناّجوُموالجباُلوالشاّ مواِتومَْنفيالرضوالشاّ ！یَسُجُدلَُهمَْنفيالساّ

1(کسانیکهدرآسمانهاودرزمینهستنداوراسجدهمیکنندوخورشیدوماهوستارهوکوهودرختان.
2(آسمانهاوزمینهمهبهفرماناوهستندوخورشیدوماهوستارگانوکوههاودرختانسربرآستاناونهادهاند.

3(کسیکهدرآسمانهاستاوراسجدهمیکندوکسیکهدرزمیناستوخورشیدوماهوستارگانوکوههاودرخت.
4(کسیکهدرآسمانهاوزمیناستگوشبهفرماناوستوخورشیدوماهوستارهوکوهودرختاورامیستایند.

2-:الناّاَسأنفَسُهْمیَظلموَن اهللاَالیَظِلُمالناّاَسشیئاًولکناّ ！إناّ
1(قطعاًخداوندبهمردمستمنخواهدکرد،هرچندمردمخودشانبهخودستمکنند.
2(بیشکخداوندظلممردمرانمیبخشد،ولیمردماینموضوعرادرکنمیکنند.

3(بیشکخداوندظلممردمرانخواهدبخشید،ولیمردمدرکماهیتظلمرانمیدانند.
4(قطعاًخداوندذّرهایبهمردمستمنمیکند،ولیمردمبهخودشانستممیکنند.

3-:أولیاَءاِهللاالخوٌفعلیهموالهمیَحَزنوَن ！أالإناّ
1(هان،قطعاًاولیایالهیهرگزنمیترسندوازچیزیاندوهگیننیستند.

2(هان،قطعاًدوستانخدانهترسیبرایشانهستونهآنهاغمگینمیشوند.
3(آگاهباشکهاولیایالهیترسوناراحتیدرآنهاراهندارد.

4(آگاهباشکهدوستانخداهرگزنمیترسندوحزنوغمیکهآنهاراناراحتکند،ندارند.
الحسَدیأکُلالحسناِتکماتأکُلالناّاُرالَْحطََب.«:-4 »إناّ

1(قطعاًحسادتنیکیهاراازبینمیبرد،همانگونهکهآتشمحصولراازبینمیبرد.
2(بیشکحسادتخوبیهاراخواهدخورد،مانندآتشکههیزمهاراازبینمیبرد.

3(قطعاًحسادتخوبیهارامیخورد،همانگونهکهآتشهیزمرامیخورد.
4(بیشکانسانهایحسودنیکیهارانادیدهمیگیرند،مانندآتشکهمحصولرانابودمیکند.

»أْعلَُمالناّاِسمَْنَجَمَعِعلَْمالناّاِسإلیِعلِْمه.«:-5
1(داناترینمردمکسیاستکهدانشمردمرابهدانشخودبیفزاید.

2(عالمترینمردمکسیاستکهعلمخودشراازعلممردمکمتربداند.
3(عالمترینمردمکسیاستکهمردمراازعلمخودشبهرهمندکند.

4(داناترینمردمکسیاستکهازدانشمردمبهرهببردوبهآنبیفزاید.
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واءقلیُلُهیَنفُعوکثیُرُهقاتٌِل.«:-6 »الکلُمکالداّ
1(سخنمثلدرماناست،اندکآنسریعشفامیدهدوبسیارآنمیُکشد.

2(سخنگفتنداروییاستکهاندکشسودبخشاست،ولیبسیارشآدمیرامیُکشد.
3(سخنمثلداروست،اندکآنبهجامعهسودمیرساند،ولیزیادشزیانآوراست.

4(سخنمانندداروست،اندکشسودمیرساندوبسیارشُکشندهاست.
»العلُمخیٌرمنالمال.العلُمیحرُسَكوأنَتتحرُسالماَل.«:-7

1(دانشتوازثروتتوبهتراست.دانشازتومراقبتمیکندوتوازثروتمراقبتمیکنی.
2(دانشازثروتبهتراست.دانشازتونگاهبانیمیکند،درحالیکهتوازثروتنگاهبانیمیکنی.

3(علمازثروتبرتراست.علمتوراگرامیمیداردوتوثروتراگرامیمیداری.
4(علمتوازداراییتوبیشتراست.علمتوراحفظمیکندوتوداراییخودراحفظمیکنی.

ترجمءهصحیحکداماست؟-8
1(»خیُرالّناِسَمننََفَعالّناَس.«:شریفترینمردمکسیاستکهآدمیانازاوسودببرند.
2(»منَکَتَمعلماً،فکأّنهجاهٌل.«:کسیکهدانشراپنهانکرد،مثلاینکهناداناست.

3(»الخیَرفيقوٍلإاّلمعالفعل.«:هیچخیریدرسخنینیست،مگرآنکهباعملهمراهباشد.
4(»أکثُرخطایاابنآدَمفيلِسانِه.«:بیشترینانسانهایخطاکاراززبانخودنگراناند.

ترجمءهدرستکداماست؟-9
1(»متیتَلعبَنُکرةَالمنضدِة؟«:کِیتنیسرویمیزبازیکردید؟

فيإیراَن؟«:کِیدرایرانسالتحصیلیآغازخواهدشد؟ 2(»متییبدأالعاُمالّدراسيُّ
3(»بَِمیُسافُرالُحّجاُجإلیمّکَةالمکّرمِة؟«:چراحاجیانبهمّکءهمکّرمهسفرمیکنند؟

یاتلمیذاُت؟«:ایدانشآموزان،حالتانچهطوراست؟ 4(»کیفحاُلُکنَّ
کدامترجمهدرستاست؟-10

2(»إّنحسَنالعهدمناالیمان.«:خوشاخالقیجزئیازایماناست. 1(»العجلُةمنالّشیطان.«:انسانعجولپیروشیطاناست.
4(»الوقُتمنالّذهب.«:وقتازطالست. 3(»الوحدُةخیٌرمنجلیسالّسوء.«:اتحادازتفرقهبهتراست.

ترجمءهنادرستعبارتهاکداماست؟-11
1(»الغریُبَمنلیسلهحبیٌب.«:غریبکسیاستکهدوستیندارد.

2(»إّنحوائَجالّناِسإلیکمنعمٌةمِناهللا.«:قطعاًنیازمردمبهشمانعمتهایالهیاست.
3(！إّنماالمؤمنوَنإخوٌة:تنهامؤمنانبرادرند.

4(»لکّلشيٍءطریٌقوطریُقالجّنِةالعلُم.«:هرچیزیراهیداردوراهبهشتدانشاست.
ترجمءهنادرستعبارتهاکداماست؟-12

الجماَل.«:قطعاًخدازیباستوزیباییرادوستدارد. 1(»إّناهللاَجمیٌلویُحبُّ
2(！إّناهللاَیغفُرالّذنوَبجمیعاً:بهراستیکهخداوندتمامگناهانرامیآمرزد.

3(！ماظَلَمناهمولکنظَلَمواأنفسهم:مابهآنهاستمنکردیم،ولیآنهابهخودشانستمکردند.
4(»َعداوُةالعاقِلخیٌرمِنَصداقِةالجاهل.«:دشمنانسانعاقلازدوستانساننادانبهتراست.

ترجمءهنادرستعبارتهاکداماست؟-13
2(»فيأّيعلمٍ؛هذاالعالممعروٌف؟«:ایندانشمنددرکدامعلممشهوراست؟ 1(»ماذاعلیالّشجرة؟«:رویدرختچیست؟

4(»لَِمنهذاالمرقُد؟«:اینآرامگاهبرایکیست؟ 3(»کمکرسّیاًحَوَلالمنضدة؟«:چراصندلیهااطرافمیزهستند؟
ترجمءهنادرستعبارتهاکداماست؟-14

2(»فیهکماٌل،فیهُکنوٌز.«:درآنکمالاست،درآنگنجونوراست. 1(»أبدأباسماهللاکالمي.«:سخنمرابهنامخداآغازمیکنم.
4(»فَاْسُمإلهيزادسروري.«:پسناممعبودمشادیامراافزایشداد. 3(»یُدّرسفیهالحکماُء.«:دانایاندرآندرسمیدهند.
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کدامعبارتنادرستترجمهشدهاست؟-15
1(»أدُبالمرءخیٌرمِنَذهَبه.«:ادبآدمیازطالیشبهتراست.

2(»نعمتاِنمجهولتاِن:الصّحُةوالماُن.«:دونعمتناشناختهاست:سالمتیوامنیت.
3(»العلُمفيالّصغرکالّنقشفيالَحَجر.«:علمدرکودکیمانندنّقاشیبررویسنگاست.

4(»الّدهُریوماِن؛یوٌملكویوٌمعلیك.«:روزگاردوروزاست؛روزهاییکهبهسودتوبودهوروزهاییکهبهضررتوبودهاست.
کدامعبارتنادرستترجمهشدهاست؟-16

2(»قیمُةاالنساِنبالعلمواإلیماِن.«:ارزشانسانبهدانشوباوراوست. 1(»لهذاالّصّفنافذتاِنجمیلتاِن.«:اینکالسدوپنجرءهزیباییدارد.
4(»هذاِنالجبالِنمرتفعاِن.«:ایندوکوهباشکوههستند. 3(»هذاِنالّصّفاِنکبیراِن.«:ایندوکالسبزرگهستند.

کدامترجمهنادرستاست؟-17
1(»هؤالءالاّلعباُتفائزاٌت.«:اینهابازیکنانبرندهاند.

2(»اُولئكالمجاهداُتصابراٌت.«:آنمجاهدانصبورهستند.
3(»هؤالءالطّالباُتناجحاٌتفيمسابقةحفظالقرآن.«:ایندانشآموزاندرمسابقءهحفظقرآنموفقهستند.

4(»اُولئكالّرجاُلجالسوَنعنَدالعلماء.«:آنمرداننزددانشمنداننشستهاند.
کدامگزینهنادرستترجمهشدهاست؟-18

1(！هلجزاُءاالحسانإاّلاالحساُن:آیاپاداشنیکیفقطنیکیاست؟
2(»سکوُتالّلسانسالمُةاإلنسان.«:سکوتزبانسالمتانساناست.

3(»ُرّبکالمٍجوابهالّسکوُت.«:چهبساسخنیکهپاسخشسکوتاست.
4(»فيکتابالقّصةِعبٌَرلألطفال.«:درکتابقصه،پندهاییبرایکودکاناست.

کدامترجمهنادرستاست؟-19
1(»هيالعبٌةقویٌّة.«:اوبازیکننیرومندیاست.

2(»َمْنهذهالبنُتالّصغیرُة؟«:ایندخترکوچککیست؟
3(»لَِمنذلكالجّواُلالجمیُل؟«:آنتلفنهمراهزیبامالچهکسیاست؟

4(»َمْنهوُمدّرُسالّلغِةالعربّیِة؟«:چهکسیمعّلمزبانعربیرامیشناسد؟
کدامترجمهنادرستاست؟-20

1(»المکتبُةبعیدٌةوالمدرسُةقریبٌة.«:کتابخانهدورومدرسهنزدیکاست.
2(»هلالفندُققریٌبأمبعیٌد؟«:آیاهتلنزدیکتراستیادورتر؟

3(»هلهناأشجاُرالعنبوالّرّمان؟«:آیااینجادرختانانگورواناراست؟
4(»هلفيهذهالمدینِةفندٌق؟«:آیادراینشهرهتلیهست؟

	مهارت	واژه	شناسی
نامکارروبهرو،بهزبانعربی،کداماست؟-21

2(دراسة  1(قراَءة
4(بدایة  3(کتابة

نامتصویرروبهرو،بهزبانعربی،کداماست؟-22
2(مِنضدة  1(حَقیبة
4(ُفرشاة  3(جَّوال

نامکاریکهدرحالانجاماست،بهزبانعربیچهنامدارد؟-23
2(یزیُد  1(یتخّرُج

ُس 4(یُدرِّ  3(یحمُل
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نامتصویرروبهروبهزبانعربی،کداماست؟-24
2(بَنین  1(طاُّلب
4(بَنات  3(طالبات

کداممتضادنادرستاست؟-25
سوء 4(ُحسن قَیِّمة 3(غالیة جالس 2(واقف وحدة 1(جماعة

متضادکلمات»غالِیةـِشراءـیَمینـَفِرَح«بهترتیبکداماست؟-26
2(رخیصةـبیعـشمالـحزین  1(باهضـبیعـیسارـحزین
4(رخیصةـبیعـیسارـحَزَِن  3(باهضـبائعـشمالـحَزَِن

	صحیح	ترین	و	دقیق	ترین	ترجمه	و	مفهوم	واژه	ها	و	عبارت	ها	را	برگزینید.
27-ترجمءهدرستکلماتمشخصشدهدرآیءهشریفهبهترتیبکداماست؟！لکمفیهافواکُهکثیرٌةومنهاتأکلون

2(برایشماـمیوءهـمیخورند 1(برایشماـمیوههایـمیخورید
4(ازشماـمیوءهـمیخورید  3(ازشماـمیوههایـمیخوردید

ترجمءهفعلهای»ماَجلَْسَنـالیَْذهبوَنـسوَفتَعِرفیَن«بهترتیبکداماست؟-28
2(ننشستندـنمیرویدـخواهیشناخت 1(نمینشینندـنمیرویدـخواهیشناخت
4(ننشستندـنمیروندـخواهیشناخت 3(نمینشینندـنمیروندـنخواهدشناخت

کدامترجمهدرموردترکیباضافیووصفینادرستاست؟-29
2(حَقائبهم:کیفهایشان  1(أنوارسمائي:نورهایآسمانی

4(حّلِصعابي:حّلسختیهایم  3(ُسروري:خوشحالیام
َجـبَنیَنـزاَد«بهترتیبکداماست؟-30 ترجمءهکلمات»تََخرَّ

2(فارغالتحصیلشدـپسرانـافزود  1(اخراجکردـفرزندانـافزود
4(فارغالتحصیلشدـپسرانـدوبرابرکرد 3(اخراجکردـفرزندانـدوبرابرکرد

ترجمءهکلمات»ُجلوسـَرصیفـکِتابة«بهترتیبکداماست؟-31
2(نشاندنـشارژـمکاتبهکردن  1(نشستنـشارژـنوشتن

4(نشاندنـپیادهروـمکاتبهکردن  3(نشستنـپیادهروـنوشتن
ترجمءهکلمات»َحطَبـنارـاَکََل«بهترتیبکداماست؟-32

2(محصولـآتشـخورد  1(هیزمـروشناییـنوشید
4(هیزمـآتشـخورد  3(محصولـروشناییـخورد

ترجمءهکلماتمقابلبهترتیبکداماست؟»لوحةـُمجالسةـُحسنـَحَسنة«-33
2(تابلوـهمنشینیـخوبیـخوب  1(گچـنشستنـخوبیـخوب
4(تابلوـهمنشینیـخوبـخوبی 3(گچـهمنشینیـخوبیـخوبان

واژههای»أحجارـِصَغرـفائزـکُنوز«بهترتیببهچهمعناست؟-34
2(درختانـخردسالیـبرندهـگنجها 1(سنگهاـکوچکیـجویندهـگنج
4(درختانـخردسالیـجویندهـگنج 3(سنگهاـکوچکیـبرندهـگنجها

کدامترجمهنادرستاست؟-35
2(»اُولئكالمجاهدوَنجاؤوا.«:آنمجاهدانآمدند. 1(»اُولئكمجاهدوَن.«:آنهامجاهدهستند.

4(»هؤالءاإلیرانّیوَنَذهبوا.«:اینایرانیرفت. 3(»هؤالءإیرانّیوَن.«:اینهاایرانیهستند.
کدامترجمهنادرستبهکاررفتهاست؟-36

4(عند:کنار 3(َسَنة:سال 2(موت:ُمرده 1(واقف:ایستاده
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ترجمءهترکیبهایاضافیووصفیمقابلبهترتیبکداماست؟»قلیلالکلمـسکوتاللاّسانـاللاّغةالعربیاّة«-37
2(کمسخنـسکوتدرستـزبانعربی 1(کمسخنیـسکوتزبانـزبانعرب
4(کمسخنـسکوتزبانـزبانعربی 3(کمسخنیـسکوتکوتاهـزباناعراب

کدامگزینهدرستاست؟-38
2(»ال،هذهحقیبُةالّسفر.«:نه،اینوسایلتفریحاست. 1(»أهذهحقیبُةالمدرسة؟«:آیااینوسایلمدرسهاست؟
4(»نعم،تلكشجرُةالّرّمان.«:بله،ایندرختاناراست. 3(»هَلتلكشجرُةالّرّمان؟«:آیاآندرختاناراست؟

ـُحسام«بهترتیببهچهمعناست؟-39 واژههای»سائقـُضیوفـسیاّارات
2(رانندههاـمهمانـخودروهاـبُرنده 1(رانندهـمهمانـخودروهاـبُرنده

4(رانندههاـمهمانانـخودروـشمشیر 3(رانندهـمهمانانـخودروهاـشمشیر
کدامترجمهدرموردترکیباضافیووصفینادرستاست؟-40

4(اُختزینب:خواهرزینب 3(ُحسنالعهد:خوشپیمانی 2(سائقالّسّیارة:رانندءهخودرو 1(ُجندیّةشجاعة:سربازاندالور
کدامترجمهدرستاست؟-41

4(یَجلسَن:مینشینند 3(َسیجلُس:مینشیند 2(الیجلُس:ننشین 1(ماجَلََس:نمینشیند
کدامترجمهدرستاست؟-42

4(سوفتَذهبَن:خواهیرفت 3(الأذهُب:نرو 2(تَذهبوَن:میروی 1(ذهبتم:رفتید
کدامترجمهدرستاست؟-43

4(َسِمعَن:شنیدند 3(الأنظُر:نگاهنمیکنند 2(َصدقْت:راستگفتی 1(یَعرفاِن:میشناسید
کدامترجمهنادرستاست؟-44

4(َسأسمُع:خواهمشنید 3(النَسمُع:نمیشنویم 2(ماَسِمْعنا:نمیشنوید 1(سمعتّن:شنیدید
کدامترجمهنادرستاست؟-45

4(ماقذفَت:نینداختی 3(نَلبُس:بپوشیم 2(اَنظُر:نگاهمیکنم 1(َصَدقُْت:راستگفتم
	مهارت	درک	و	فهم

حمةوالناّور.«-46 جایخالی،مناسبکدامگزینهاست؟»العالُمالمؤمُنکـ...............الراّ
4(مدرسِة 3(جبلِ 2(فریضةِ  1(صفِّ

جایخالی،مناسبکدامگزینهاست؟»حمیٌد«اسُمإبٍنو»حمیدُة«اسُم................-47
4(بنٍت 3(رجلٍ 2(معّلمٍ 1(طالبٍ

جرُة...............ثمٍر./طلُبالعلِم................«-48 کدامگزینه،بهترتیب،مناسبجاهایخالیاست؟»تلكالشاّ
4(بالـمجالسة 3(فيـفریضة 2(بالـفریضة 1(فيـمجالسة

جایخالیبهترتیب،مناسبکدامگزینهاست؟»قیمُةاالنساِنبـ................/خیُرالناّاِس...............الناّاِس.«-49
4(عقلهـأنفع 3(سّنهـأصغر 2(عقلهـأصغر 1(سّنهـأنفع

کدامگزینهمناسبجاهایخالیاست؟»اثنانـ...............ـأربعةـ...............ـستاّهـ...............«-50
4(خمسةـعشرةـثمانیة 3(ثالثةـخمسةـسبعة 2(خمسةـسبعةـتسعة 1(ثالثةـتسعةـسبعة

کدامگزینهمناسبجاهایخالیاست؟»الثاّانيـالثاّالثـ...............ـالخامسـ...............«-51
4(الّرابعـالّسّتة 3(أربعةـالّسادس 2(الّرابعـالّسادس 1(أربعـسّتة

ابعـ.............ـالتاّاسعـالعاشرـ...............«-52 کدامگزینهمناسبجاهایخالیاست؟»الساّ
4(سّتةـاثناعشر 3(تسعةـأحدعشر 2(الّسادسـالثّانيعشر 1(الثّامنـالحادیعشر

اگربخواهیمفصلهایسالرابهترتیببهزبانعربیبیانکنیم،کدامگزینهدرستاست؟-53
2(الّشتاءـالخریفـالّربیعـالّصیف 1(الّربیعـالخریفـالّصیفـالّشتاء
4(الّشتاءـالّصیفـالخریفـالّربیع 3(الّربیعـالّصیفـالخریفـالّشتاء
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اگربخواهیمغذاهایصبحوظهروشبرابهترتیببهزبانعربیبیانکنیم،کدامگزینهدرستاست؟-54
4(َغداءـفَطورـَعشاء 3(فَطورـَعشاءـَغداء 2(فَطورـَغداءـَعشاء 1(َغداءـَعشاءـفَطور

کدامترتیبدرموردروزهایهفتهنادرستاست؟-55
2(اإلثنینـالثاّلثاءـالربعاء  1(الّسبتـالحدـاإلثنین
4(الربعاءـاإلثنینـالجمعة  3(الثاّلثاءـالربعاءـالخمیس

اهللاَچیست؟-56 مواِتوالرِضالغیَبإالاّ مفهومآیءهشریفءه！الیَعلُممَنفيالساّ
2(همآسمانغیبوپنهانداردوهمزمین. 1(تنهاخداوندنسبتبهغیبجهانقدرتدارد.

4(آشکاروپنهانجهانبهدستخداست. 3(تنهاخداوندبهغیبجهانآگاهاست.
کدامعبارتدرموردارزشدانشودانشمندانبیاننشدهاست؟-57

2(طلُبالعلمفریضٌة.  1(حسُنالّسؤاِلنِصُفالعلم.
4(مجالسُةالعلماِءعبادٌة. 3(ألواُنَعلَمإیرانأخضُروأبیُضوأحمُر.

درکدامگزینهبه»فراموشیعلمودانش«اشارهشدهاست؟-58
4(الجهُلموُتالحیاِء. 3(قیمُةاالنساِنبالعلمواإلیماِن. 2(آفُةالعلمِالّنسیاُن. 1(العالُمبالعمٍلکالّشجربالثمرٍ.

کدامعبارتدرموردنکوهشنادانیاست؟-59
2(آفُةالعلمالّنسیاُن. 1(َعداوُةالعاقلخیٌرمنَصداقةالجاهل.

4(ُحسُنالّسؤالنصُفالعلمِ.  3(الجهُلموُتالحیاِء.
کلٍمکالُحساِم.«بهترتیببهکدامموضوعاشارهدارد؟-60 الوطِنِمَناالیماِن.«و»ُربَّ حدیثهای»ُحبُّ

4(میهندوستیـخوشگفتاری 3(میهنپرستیـتأثیرسخن 2(میهندوستیـتأثیرسخن 1(میهنپرستیـخوشگفتاری
	متن	های	زیر	را	با	دقّت	بخوانید،	آن	گاه	در	مورد	پرسش	های	مطرح	شده،	پاسخ	درست	را	برگزینید.

ًةوَفکََّر: اَخَرَجالولُدِمَنالمدینِة،شاهََدثعلباًمریضاً.َفَوَقَفمداّ أرَسَلرجٌلَولََدُهإلیخارِجالمدینِةلِکسِبالتاّجاِرِب.فلماّ

َكالثاّعلُب یِدوتََرَكالباقَيوَذهََب.بعَدلحظٍةَحرَّ اَقُرَبِمَنالثاّعلِباَکََلِمَنالصاّ »کیَفیحصُلَعلَیالطاّعاِم؟«.فيهذهاللاّحظِةشاهََدأَسداًَجنَبصیٍد.فلماّ

یِدوبََدَأبِالکِل. نَفَسُهبُصعوبٍةوَقُرَبِمَنالصاّ

واژههایمشخصشدهدرسطراول،بهترتیببهچهمعناست؟-61
2(پسرشراـپسزمانیکهـروباهـپسایستاد 1(پدرشراـپسزمانیکهـروباهـپسایستاد
4(پدرشراـپسزمانیکهـگرگـپسنشست 3(پسرشراـپسمدتیکهـروباهـپسنشست

درسطراولچندفعلماضیوجوددارد؟-62
4(شش 3(پنج 2(چهار 1(هفت

واژههایمشخصشدهدرسطردوموسوم،بهترتیببهچهمعناست؟-63
2(نزدیکـخوردـدویدـبهسختی  1(کنارـخوردـرفتـبهسختی
4(نزدیکـدیدـدویدـبهسختی  3(کنارـدیدـرفتـباترس

درسطردوموسوم،بهترتیبچندفعلماضیومضارعوجوددارد؟-64
4(هشتـیک 3(هفتـیک 2(هفتـدو 1(هشتـدو

چهکسیبرایکسبتجربهبهخارجازشهررفت؟-65
4(پدروفرزندان 3(برادران 2(پسر 1(پدر

پسردرموردچهموضوعیمدتیفکرکرد؟-66
2(چگونهشیرشکارمیکند؟ 1(چراشکارچیانحیواناتراشکارمیکنند؟

4(چگونهروباهمریضغذابهدستمیآورد؟ 3(رزقوروزیحیواناتبهدستکیست؟
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درموردروباهوشیرکدامگزینهنادرستاست؟-67
2(روباهچیزیازشکاررانخورد. 1(شیرمقداریازشکارراخوردوبقیهرارهاکرد.

4(شیربعدازخوردنرفت. 3(روباهباقیماندءهشکارشیرراخورد.
ُه:یااُماّاُه،ِعنَدما یطرِةَعلَیالغابِة.ِعنَدماَرَجَعالغزاُلَسأََلاُمَّ ثاِنویََتفاخراِنبِقتِلالحیواناِتوالساّ ئِب.إناُّهمایَتحداّ غیُرکلَمالسِدوالذاّ َسِمَعالغزاُلالصاّ

تِِهْم،فنحنبماذانفتخُر؟ یفتخُرالِخروَنبقواّ
لْناُصعوبَةالحیاِةبشهامٍةبیَنهذهالُوحُوِشَسنَواٍتطویلًةولکنمَاانْهََزمْناوماتََرکْناالغابَةواکْتََسبْنارزقَنا.هذافَخُرنایاولديفابْتََسَم :نحُنتََحمَّ قالَِتاالُماّ

الغزاُلوَرَفَعرأَسُهبافتخاٍر.
درسطراولودوم،واژههایمشخصشدهبهترتیببهچهمعناست؟-68

2(روباهـجنگلـمادرشـچرا 1(گرگـجنگلـبامادرشـچرا
4(شیرـشکارـبامادرشـبهچه 3(گرگـجنگلـمادرشـبهچه

درسطرسوم،واژههایمشخصشدهبهترتیببهچهمعناست؟-69
2(راههایزندگیـهفتههاـرهانکردیمـلبخندزد 1(سختیزندگیـسالهاـرهانکردیمـلبخندزد
4(راههایزندگیـهفتههاـچرارهاکنیمـخندید 3(سختیزندگیـسالهاـچراترککنیمـخندید

درسطراولودوم،بهترتیبچندفعلماضیومضارعوجوددارد؟-70
4(چهارـسه 3(چهارـچهار 2(سهـچهار 1(سهـسه

درسطرسوموچهارم،چندفعلوجوددارد؟-71
4(هفت 3(هشت 2(شش 1(پنج

کدامیکازحیوانات،ازسیطرهبرجنگلسخنمیگفتند؟-72
4(گرگوروباه 3(گرگوشیر 2(روباهوشیر 1(آهووروباه

کدامحیوانازمادرشدرموردافتخارخودپرسید؟-73
4(کبوتر 3(شیر 2(آهو 1(روباه

اگربخواهیمعنوانیبرایمتنبگذاریم،کدامعنوانمناسبتراست؟-74
4(احترامبهپدرومادر 3(ظلموستمشیر 2(چگونگیترکجنگل 1(شهامتودالوری

	مهارت	شناخت	و	کاربرد	قواعد
ربهکارنرفتهاست؟-75 درکدامآیءهشریفه،جمعمکساّ

2(！اّلذینیجعلونمعاهللاإلهاًآَخَرفسوفیعلمون 1(！یضرُباهللاالمثاَلللّناسواهللاُبکّلشيءعلیم
4(！قالواَمْنفََعَلهذابآلهتنا 3(！الأقوللکمعنديخزائناهللاوالأعلمالغیَب

مفردکلماتمقابل،بهترتیبکداماست؟»الاّذینـهؤالءـهم«-76
4(اّلتيـهذهـهي 3(اّلتيـهذاـهو 2(اّلذيـهذهـهي 1(اّلذيـهذاـهو

مفردکلماتمقابل،بهترتیبکداماست؟»أولیاءـإخوةـفواکهـأنفس«-77
2(والیةـأخـفََکهـنَفس  1(ولّيـاُختـفاکهةـنَفس

4(والیةـأختـفََکهـنُفوس  3(ولّيـأخـفاکهةـنَفس
ستانـسیاّدات«-78 مفردکلماتمقابل،بهترتیبکداماست؟»ُزملءـریاضیاّونـُمدراّ

2(زمیلـریاضّيـُمدّرسةـسّیدة  1(زمیلـریاضةـُمدّرسـسّیدة
4(زمیلةـریاضّيـُمدّرسةـسّید  3(زمیلةـریاضةـُمدّرسةـسّید

درکدامگزینهاسممثناّیبهکارنرفتهاست؟-79
4(مرأتاِن 3(شجرتینِ 2(مسلمین 1(بنتانِ

ـطالبـبنت«بهترتیبکداماست؟-80 جمعکلمات»شجرـصفاّ
2(ُشجیرةـأصنافـطاّلبـأبیات  1(أشجارـُصفوفـطاّلبـبَنات
4(ُشجیرةـصفوفـطَلَبةـأبیات  3(أشجارـأصنافـطَلَبةـبَنات
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کدامپرسشوپاسخدرستاست؟-81
4(لِمنهذاالمرقد؟الباب. 3(أینذلكالّرجل؟فيالغابة. 2(هلهذازمیلك؟القلم. 1(ماذاعلیالّشجرة؟الّسّیارة.

کدامپرسشوپاسخنادرستاست؟-82
2(متیتلعبنکرةالمنضدة؟فيالّصباح.  1(ماذافيهذهالّساحة؟الّشجرة.

4(بَِمتُسافُر؟عندالغروب. 3(کیفحالکّنیاتلمیذاُت؟نحنبخیر.
درکدامگزینهاسماشارهبهکارنرفتهاست؟-83

2(هذهالمدرسةکبیرٌة.  1(هذاِنالَولداِننظیفاِن.
4(هاتاِنالوردتاِنجمیلتاِن. 3(！هلجزاءاالحسانإاّلاالحسان

کدامگزینهنادرستاست؟-84
4(هذهالّشجرُةعجیبٌة. 3(ذلكالجبُلُمرتفٌع. 2(تلكالّشاعرُةبرویُن. 1(هذااُخُتَصدیقي.

درکدامگزینهترتیبحروفالفبارعایتنشدهاست؟-85
2(باءـتاءـثاءـجیمـحاءـخاء 1(دالـذالـراءـزاءـسینـشین

4(عینـغینـصادـضادـطاءـظاء 3(المـمیمـنونـهاءـواوـیاء
کدامگزینهنادرستاست؟-86

2(هؤالءالّماُّممعّلمي.  1(ثمُرهِذِهالّشجرِةالکبیرِةلذیٌذ.
4(هذاالولُدفيهِذِهالمدرسِة. الثّالِث. 3(ذلكالطّالُبالّناجُحفيالّصفِّ

کدامواژهمیتواند»اسم«باشد؟-87
4(َذهَب 3(َوَردَ 2(َکَتبَتْ 1(یَرفَعُ

کدامکلمهمؤناّثاست؟-88
4(أنا 3(كِ 2(ـهُ 1(مِنْ

بهترتیب،کدامگزینهمناسبجاهایخالیاست؟»ذلك...............نظیٌف./هاتاِن...............مسرورتاِن.«-89
4(الطّفلةـالطّالبتیِن 3(الطّفلةـالطّالبتانِ 2(الطّالبـالمرأتینِ 1(الطّالبـالمرأتانِ

کداماسماشاره،بهترتیبمناسباینکلماتاست؟»المسجداِنـالوردِةـاالنساِنـالوالدیِن«-90
2(هذاِنـهذهـهذاـهاتیِن  1(هذینـتلكـهذاـهذاِن
4(هذیِنـهذهـهذهـهذیِن  3(هذاِنـتلكـهذاـهذیِن

ـُمجاهدـَسنَةـهذه«-91 جمعاسمهابهترتیبکداماست؟»حياّ
2(أحیاءـمجاهدینـسنواتـأولئك 1(أحیاءـمجاهدونـأسنانـهؤالء
4(أحیاءـمجاهدونـسنواتـهؤالء 3(حیاةـمجاهدینـسنواتـأولئك

برایکدامگزینهواژءه»اُولئك«بهکارمیرود؟-92
4(الحدائق 3(الِعبَر 2(الاّلعبون 1(المفاتیح

درکدامگزینه،اسممؤناّثبهکارنرفتهاست؟-93
2(خیرالمورأْوسطها. 1(الّدهریومانیوٌملكویوٌمعلیك.

4(نعمتانمجهولتانالّصّحةوالمان. 3(تفّکرساعةخیرمنعبادةسبعینسنة.
درجاهایخالی،گزینءهمناسبقراردهید.»عباّاٌسوسلماُنومیثٌم................/اُولئكالوالُد..............ُممتازوَن.«-94

4(مسروراٌتـالِعبوَن 3(مسروروَنـالِعباٌت 2(مسروروَنـالِعبونَ 1(مسروریَنـالِعبینَ
درکدامگزینه،جمعبهکارنرفتهاست؟-95

2(فيُکُتبالِقَصصِعبٌَرلألطفال. 1(اُولئكالّنساءجالساٌتعندالعالمات.
4(هاتانهدیّتاِنغالیتاِن. 3(هؤالءالاّلعبوَنفائزوَنفيمسابقتیِن.
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درکدامگزینه،تماماسمهاجمعنیستند؟-96
2(حّفاظـکراسّيـجالساتـعالمین 1(حافظونـأحیاءـبناتـناجحین
4(شجراتـعلماءـلوحاتـشاعرون  3(ِصَغرـهُمـحدائقـشارع

جمعکدامگزینهنادرستاست؟-97
4(مدینة:ُمُدن 3(طالب:طاُّلب 2(بائع:بائعات 1(حقیبة:حقائب

درکدامگزینه،اسماشارهبهکارنرفتهاست؟-98
4(نعم،هناكرجال. 3(هلهؤالءجنود؟ 2(ال،هناقریة. 1(أأنتجندّي؟

جل«بهترتیبکداماست؟-99 مؤناّثواژههای»االبنـالخـهذاِنـالراّ
2(البنتـاالُختـهاتاِنـالمرأة  1(البنتـاالُختـاّلذيـالّنساء
4(االُختـإخوةـهاتاِنـالمرأة 3(االُختـالخوانـهذینـالمرأة

درکدامگزینه،فعلازنظرزمانبابقیهناهماهنگاست؟-100
4(نحننحرب. 3(أنتماتقطعان. 2(همایسمحان. 1(هماجعلتا.

درکدامگزینه،فعلوضمیرناهماهنگاست؟-101
4(أنتماَصَنْعُتما. 3(أنتمصعدتّن. 2(هّنشرحن. 1(أنتّننظرتّن.

درکدامگزینه،فعلازنظرصیغهبابقیهتفاوتدارد؟-102
4(أمرتّن 3(التکتبوا 2(تأخذون 1(أخذتم

کدامفعل،مناسبضمیرمنفصلآمدهاست؟-103
4(أنتمعرفوا. 3(أناعملنا. 2(هّنعبرن. 1(همصبرتم.

کدامفعل،مناسبضمیرمنفصلنیامدهاست؟-104
4(همنعرف. 3(أنتمتعیشون. 2(أنِتتضحکین. 1(هّنیطبخن.

کدامفعل،مناسبضمیرمنفصلآمدهاست؟-105
4(أنتمتفتحن. 3(هّنیغسلن. 2(أنتأفتح. 1(نحنیغفرون.

کدامفعل،مناسبضمیرمنفصلنیامدهاست؟-106
4(همافعلتا. 3(نحنقدرنا. 2(هماقبلتما. 1(هيقربْت.

کدامفعل،مناسبضمیرمنفصلنیامدهاست؟-107
4(هيتقذف. 3(هيتکتم. 2(أنَتتقذف. 1(هّنتکتمن.

ضمیرمنفصلمناسبفعلهای»نََدمَْتـیَنصروَنـتکذُب«کداماست؟-108
4(هيـهمـهي 3(أنِتـنحنـهي 2(أنَتـهمـأنت 1(أناـهّنـأنت

کدامیکازضمیرهایمنفصل،بهترتیبمناسباینفعلهاست؟»وصلواـمانفعنـننصر«-109
4(أنتمـانتّنـأنا 3(هوـهّنـنحن 2(همـأنتّنـنحن 1(همـهّنـنحن

درکدامگزینه،شغلبهکارنرفتهاست؟-110
4(اُّميفاّلحةمجّدة. 3(هویحّبالطّعام. 2(أناُمدّرسةالکیمیاء. 1(أنتشرطّي.

عبارت»مکاٌنیأکُلفیهالناّاُسالَفطوَروالَعشاَءوالطاّعاَم«درموردچیست؟-111
4(الَمطعم 3(الجامعة 2(الغابة 1(الّضیوف

عبارت»ُهَوالاّذيیَدخُلالبیَتبدعوٍةأوغیِردعوٍة.«توضیحدهندءهچیست؟-112
4(المحافظة 3(الّضیف 2(المعّلم 1(الّشمس

وِت.«توضیحدهندءهچیست؟-113 عبارت»طائٌرأسوُداللاّوِنلیسجمیَلالصاّ
4(الحمامة 3(الّذئب 2(البلبل 1(الغراب

عبارت»ریاضٌةیلعُبفیهاِاثناِنوعشرونالعباً.«درموردچیست؟-114
4(کرةالمنضده 3(الملعب 2(کرةالقدم 1(کرةالّسّلة
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پاسخ تمارین

َجَرِة. َجَرِة؟ اَلَْحماَمتاِن َعلَی الشَّ 1- ماذا َعلَی الشَّ
2- هَْل هٰذا َزمیلَُك؟ نعم، هذا َزمیلي.

3- أَیَْن ُمسَتشفٰی بغداد؟ في شارع فضالة.
َذا الکتاب؟ لعلّي بن أبي طالب. 4- لَِمْن هِٰ

5- في أَيِّ ِعلْمٍ هَٰذا الْعالُِم َمعروٌف؟ هَٰذا الْعالُِم َمعروٌف في ِعلْمِ الکیمیاِء.
6- َکْم حافِلًَة فِي الَْموقِِف؟ أربُع حافالٍت فِي الَْموقِِف. 

7- هَل هُنا مِنطََقُة تَعلیمِ الُْمروِر؟ نعم، هُنا مِنطََقُة تَعلیمِ الُْمروِر.  
8- َمَتی تَلَْعبَْن ُکَرَة الِْمْنَضَدِة؟ نَلَْعُب ُکَرَة الِْمْنَضَدِة فِي الَمساِء.

؟ نَحُْن بَِخیْرٍ. اَلَْحْمُد ِِهللا. 9- یا تِلمیذاُت، َکیَْف حاُلُکنَّ
َمِة بِالطّائَِرِة. َة الُْمَکرَّ َمِة؟ یُسافُِر الْحُّجاُج إلَی َمکَّ َة الُمَکرَّ 10- بَِم یُسافُِر الْحُّجاُج إلَی َمکَّ

1- ثاَلثَة ـ َخْمَسة ـ َسبَْعة ـ تِْسَعة ـ أَحََد َعَشَر
2- الثّاني ـ الّرابِع ـ الّساِدس ـ الثّامِن ـ الْحادَي َعَشَر

3- اإلثَْنیِْن ـ األَْربِعاء ـ الَْخمیس
5- الَْعشاء تاء  یْف ـ الشِّ 4- الصَّ

1- أَنَا ُمَعلٌِّم ـ أَنَا تِلمیٌذ ـ أنا طَبیٌب ـ أنا سائٌِق ...
2- أَنَا بَِخیْرٍ. اَلَْحْمُد ِِهللا.

فِّ الّتاِسِع. 4- أنا في الصَّ  .) 3- أَنَا مِْن إیران )إیرانيٌّ
ل فَْصِل الَْخریِف(. راسيُّ في إیراَن مِن َشْهرِ مهر )أَوَّ 5- یَبَْدُأ العاُم الدِّ

2- هُم یَْنُصروَن. 1- نَحُن نََجحْنا. 
4- أَنُْتم َوَصلُْتم. 3- أَنَْت ال تَْکِذُب. 

6- هَي قَُربَْت. 5- هُنَّ یَْقِدْرَن. 

1- حَقیبَة )کیف(/ بقیه نام شغل هستند.

2- عامِل )کارگر(/ بقیه نام مکان هستند.
3- لَْون )رنگ(/ بقیه انسان هستند.

4- قَْول )گفتار(/ بقیه اعضای بدن هستند.
ة )بهشت، باغ(/ بقیه نام حیوان هستند. 5- جَنَّ
6- ُأْسَرة )خانواده(/ بقیه کرات آسمانی هستند.

7- َذهَب )طال(/ بقیه به زمان اشاره دارند.

8- َسحاب )ابر(/ بقیه میوه هستند.

1- ُکَرُة الَْقَدمِ  ریاَضٌة ...
2- اَلُْمحافَظَُة )استان(  واژءه اضافی است.

4- اَلْمساُء  َوقُْت ... 3- اَلَْمطَْعُم  َمکاٌن یَأُکُل ... 
6- اَلُْغراُب  طائٌِر ... 5- اَلْغابَُة  أَْرٌض ... 

یُْف  هَُو الَّذي ... 7- اَلضَّ

3- اأْلَماُن 2- الَْحَجرِ  1- َذهَبِهِ 
5- الْجاِهِل 4- َعلَیكَ 

َرخیَصة  غالَیة/ بَعید  قَریب/ یَسار  یَمین 
بَیْع  ِشراء/ بِدایَة  نِهایَة/ بارِد  حاّر

حَزَِن  فَرَِح/ قَبیح  جَمیل/ َصَدَق  َکَذَب
قَلیل  َکثیر/ َعداَوة  َصداقَة/ نَهار  لَیْل

مثّنای مذّکر  فاَّلحاِن مفرد مؤّنث  َشَجَرة 
جمع مذّکر سالم  ریاضّیوَن َستانِ  مثّنای مؤّنث  ُمَدرِّ

جمع مکّسر  أَوراق جمع مؤّنث سالم  َسیِّدات 

پاسخ نمونه  سؤاالت امتحانی

1( قطعاً خداوند به مردم ستم نمی کند، ولی مردم خودشان ستم می کنند.- 1
2( دو نعمت ناشناخته است؛ سالمتی و امنیت.

3( آن، آرامگاه جابر بن حّیان، دانشمند شیمی است.
4( دانش آموزان ]دختر[ کیف هایشان را برمی دارند و به مدرسه می روند.
5( کارهایم را با نام خدا آغاز می کنم و نام خدایم خوشحالی ام را می افزاید.

2( تحصیل ـ شروع می شود- 2 1( پُر ـ دختران 
4( گناهان ـ زبانش 3( می خوانم ـ پروردگارم 

5( حق ـ بیشتر آن ها
3( )ب(- 3 2( )الف(  1( )الف( 

5( )الف( 4( )ب( 
2( هر کس ـ نادان- 4 1( می خورد ـ هیزم   

4( قطعاً ـ گناهان 3( کسی است که ـ دوستی 
5( چند ـ اطراف )پیرامون(
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5 - )2   )1
 )4   )3
 )6   )5
 )8   )7

 )10   )9
1( ُمحافَظَة )استان(/ بقیه در مورد درخت است.- 6

2( لَْون )رنگ(/ بقیه اعضای بدن است.
3( غایَة )پایان(/ بقیه مربوط به درخت و جنگل است.

4( قمر )ماه(/ بقیه نام حیوان هستند.
5( ُرّمان )انار(/ بقیه مربوط به زمان هستند.

2( َکوَْکب )ستاره(- 7 1( ُغراب )کالغ( 
4( ُکَرة )توپ( 3( طائَِرة )هواپیما( 

توّجه: واژءه »طَبیبَة: خانم دکتر« اضافی است.
1( »أَجَْمُع« مضارع است و بقیه ماضی.- 8

2( »نَأُْکُل« مضارع است و بقیه ماضی.
3( »حََرَستا« ماضی است و بقیه مضارع.

4( »َسَجَدْت« ماضی است و بقیه مضارع.
5( »زاَد« ماضی است و بقیه مضارع.

2( َکَتَم  ماضی- 9 1( أَذُْکُر  مضارع   
4( یَْسُجُد  مضارع 3( لَیَْس  ماضی 

5( یَحَْزنوَن  مضارع 
2( هُنَّ َعَرفَْن.- 10 1( هي ما جَلََسْت.  

4( أَنَا أَْسَمُع.  . 3( أَنُْتنَّ َذهَبُْتنَّ
5( هُم یَْکُتموَن.

 ---

سافَرافََتحُْتمقَُربَْتماضی

مسافرت کردندگشودیدنزدیک شدترجمه

أَْصُدُقیَعیشوَننَلْبَُسمضارع

راست می گویمزندگی می کنندمی پوشیمترجمه

3( تَْکِذُب- 12 2( تَطْبُخانِ  1( نَْذهَبُ 
5( سافََرْت 4( تَْذهَبونَ 

3( یَْوماِن- 13 2( اَلُْغرابُ  راسيُّ  1( الدِّ
5( الّناِس 4( الَْمْرءِ 

َجَرِة.- 14 2( هُم جَلَسوا تَحَت الشَّ 1( هِٰذِه ُکُتٌب. 
4( هُنَّ یَلَْعبَْن. 3( هُنا أَربَُع َسّیاراٍت. 

2( اَلَْملَْعُب: َمکاٌن ... .- 15 1( اَلَْمساُء: َوقُْت ... .  

4( اَلُْخْمُس: ُجْزٌء ... . 3( اَلْغابَُة )جنگل( واژءه اضافی است. 
یُف: هَُو الَّذي ... . 6( اَلضَّ 5( اَلَْخریُف: فَْصٌل ... . 

3( سال- 16 2( مهربانی  1( سختی ها 
5( میز 4( نشستن 

3( نشنیدیم- 17 2( موفق شدیم  1( رسیدید 
5( دانش آموخته می شوم  4( می اندازی 

پاسخ سؤاالت  چهارگزینه ای

 یَسُجُد: سجده می کند/ َمن: کسی که/ الّشمس: خورشید/ - 1
القمر: ماه/ الّنجوم: ستارگان/ الجبال: کوه ها/ الّشجر: درخت

 ال یظلم: ستم نمی کند/ شیئاً: چیزی، ذّره ای/ ولکّن: ولی/ - 2
أنفسهم: خودشان/ یظلموَن: ظلم می کنند

 أال: هان/ أولیاء اهللا: دوستان خدا/ ال خوٌف علیهم: نه ترسی - 3
برایشان هست/ و ال هم یَحزَنوَن: و نه آن ها غمگین می شوند

 یأکل: می خورد/ الحسنات: خوبی ها را/ کما: همان گونه - 4
که/ الّنار: آتش/ الَْحطََب: هیزم را

 أعلم الّناس: داناترین مردم/ َمن: کسی است که/ جََمَع: افزود - 5
)در این جا بیفزاید(/ ِعلَْم الّناس: دانش مردم/ ِعلِْمه: دانش خود، علمش

سود - 6 یَنفُع:  اندکش/  قَلیلُُه:  داروست/  مانند  کالّدواء:   
می رساند/ کثیُرُه: بسیارش/ قاتِل: ُکشنده

 العلُم: دانش/ المال: ثروت/ یحرُسك: تو را حفظ می کند، از - 7
تو نگاهبانی می کند./ و: در حالی که/ أنَت: تو/ تحرُس: نگاهبانی می کنی.

برساند/ - 8 نفع: سود  درست واژه های نادرست: گزینءه )1(:   
الّناس: مردم/ گزینءه )2(: من: هر کس/ َکتََم: پنهان کند/ گزینءه )4(: أکثر 

خطایا: بیشتر خطاهای/ ابن آدم: آدمیان/ في: در
 ترجمءه سایر گزینه ها: گزینءه )1(: کِی تنیس روی میز بازی - 9

می شود؟/  آغاز  ایران  در  تحصیلی  سال  کِی   :)2( گزینءه  می کنید؟/ 
گزینءه )3(: حاجیان با چه به مّکءه مکّرمه سفر می کنند؟

 ترجمءه عبارت ها: گزینءه )1(: عجله کردن از )کار( شیطان - 10
است./ گزینءه )2(: قطعاً خوش پیمانی از ایمان است./ گزینءه )3(: تنهایی 

از همنشین بد بهتر است.
از - 11 نعمتی  شما  به  مردم  نیازهای  قطعاً  درست:  ترجمءه   

سوی خداست.
انسان - 12 از دوستی  عاقل  انسان  دشمنی  ترجمءه درست:   

نادان بهتر است.
 ترجمءه درست: چند صندلی اطراف میز است؟- 13
 ترجمءه درست: در آن کمال است، در آن گنج هایی است.- 14
 ترجمءه درست: »روزگار دو روز است؛ روزی به نفع تو و - 15

روزی به زیان تو.«
 ترجمءه درست: »این دو کوه بلند هستند.«- 16
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 ترجمءه درست: »این بازیکن ها برنده اند.«- 17
 آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟- 18
 ترجمءه درست: »چه کسی معلّم زبان عربی است؟«- 19
 ترجمءه درست: آیا هتل نزدیک است یا دور؟- 20
 ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: خواندن/ گزینءه )2(: تحصیل کردن/ - 21

گزینءه )3(: نوشتن/ گزینءه )4(: شروع کردن
میز/ - 22  :)2( گزینءه  )1(: کیف/  گزینءه  ترجمءه گزینه ها:   

گزینءه )3(: تلفن همراه/ گزینءه )4(: مسواک
 ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: فارغ التحصیل می شود./ گزینءه )2(: - 23

می افزاید./ گزینءه )3(: حمل می کند./ گزینءه )4(: تدریس می کند.
 ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: دانشجویان )پسر(/ گزینءه )2(: - 24

پسران/ گزینءه )3(: دانشجویان )دختر(/ گزینءه )4(: دختران
 غالیة  رخیصة- 25
 ترجمءه کلمات: غالِیة: )گران( ـ ِشراء )خریدن( ـ یَمین - 26

)راست( ـ فَرَِح )شاد شد(
 »فواکه« جمع مکّسر »فاکهة« است.- 27
 ما + ماضی  ماضی منفی/ ال + مضارع  مضارع - 28

منفی/ سوف + مضارع  مستقبل
 ترجمءه درست: نورهای آسمان من- 29

یا مضاف و مضاٌف  الیه  دو اسم که در کنار هم قرار می گیرند، معموالً 
هستند؛ یعنی ترکیب اضافی دارند یا موصوف و صفت هستند؛ یعنی 
ترکیب وصفی دارند و این موضوع در همءه زبان ها وجود دارد و مخصوص 
زبان عربی نیست. اگر ترکیب اضافی و وصفی را از جمله حذف کنیم، 
فکر می کنید دیگر چیزی برای جمله می ماند؟! بحث ترکیب اضافی و 

وصفی در درس هفتم به صورت کامل بیان شده است.
30 - 
31 - 
32 - 
33 - 
34 - 
 ترجمءه درست: »این ایرانی ها رفتند.«- 35
 موت: مرگ- 36
37 - 
 ترجمءه سایر گزینه ها: گزینءه )1(: آیا این کیف مدرسه - 38

است؟/ گزینءه )2(: نه، این کیف مسافرت است./ گزینءه )4(: بله، آن 
درخت انار است.

39 - 
 گزینءه درست: سربازی دالور/ سرباز دالوری- 40
 ترجمءه سایر گزینه ها: گزینءه )1(: ننشست/ گزینءه )2(: نمی نشیند/ - 41

گزینءه )3(: خواهد نشست
 ترجمءه سایر گزینه ها: گزینءه )2(: می روید/ گزینءه )3(: - 42

نمی روم/ گزینءه )4(: خواهید رفت
 ترجمءه سایر گزینه ها: گزینءه )1(: می شناسند/ گزینءه )2(: - 43

راست گفت/ گزینءه )3(: نگاه نمی کنم
 ترجمءه درست: نشنیدیم- 44
 ترجمءه درست: می پوشیم- 45
 ترجمه: »دانشمند مؤمن مانند ............... رحمت و نور است.«- 46

کوه/   :)3( گزینءه  )دینی(/  واجب   :)2( گزینءه  کالس/   :)1( گزینءه 
گزینءه )4(: مدرسه

توّجه: بعد از حرف »کـ« اسم با کسره می آید  َکالجبِلـ  َکاألنعامـِ  َکمثِل ...
 ترجمه: »حمید اسم پسر است و حمیده اسم ............... است.«- 47

معّلم   :)2( گزینءه  )پسر(/  دانش آموز   :)1( گزینءه  گزینه ها:  ترجمءه 
)آقا(/ گزینءه )3(: مرد/ گزینءه )4(: دختر

 ترجمه: »آن درخت بدون میوه است./ در جست وجوی - 48
علم بودن واجب )دینی( است.«

اوست.«/ - 49 عقل  به  انسان  »ارزش  عبارت ها:  ترجمءه   
»بهترین مردم سودمندترین مردم است.«

 ترجمه: دوـ  ...............ـ  چهارـ  ...............ـ  ششـ  ...............- 50
 ترجمه: دوم ـ سوم ـ ............... ـ پنجم ـ ...............- 51
 ترجمه: هفتم ـ ............... ـ نهم ـ دهم ـ ...............- 52
 ترجمه: بهار ـ تابستان ـ پاییز ـ زمستان- 53
 ترجمه: صبحانه، ناهار، شام- 54
 ترجمءه گزینءه )4(: چهارشنبه ـ دوشنبه ـ جمعه- 55
 ترجمءه آیءه شریفه: »کسی که در آسمان ها و زمین هست - 56

غیب را نمی داند، مگر خدا.« یا »فقط خدا غیب آسمان ها و زمین را می داند.«
 ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: خوب پرسیدن نصف علم - 57

است./ گزینءه )2(: در جست و جوی علم بودن واجب )دینی( است./ 
گزینءه )3(: رنگ های پرچم ایران سبز و سفید و سرخ است./ گزینءه )4(: 

همنشینی با دانشمندان عبادت است.
 ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: دانشمند بدون عمل، مانند - 58

درخت بدون میوه است./ گزینءه )2(: آفت و آسیب علم، فراموش کردن 
 :)4( است./ گزینءه  ایمان  و  علم  به  انسان  ارزش   :)3( است./ گزینءه 

نادانی، مرگ زندگان است.
 ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: دشمنی انسان عاقل از دوستی - 59

فراموشی است./  علم،  و آسیب  آفت   :)2( گزینءه  است./  بهتر  نادان  انسان 
گزینءه )3(: نادانی، مرگ زندگان است./ گزینءه )4(: خوب پرسیدن نصف علم است.

و - 60 است.«  ایمان  از  وطن  به  »عشق  عبارت ها:  ترجمءه   
»چه بسا سخنی که مانند شمشیر )بُرنده( است.«

61 - 
َر- 62  فعل های سطر اّول: اَرَسَل ـ َخَرَج ـ شاهََد ـ َوقََف ـ فَکَّ
63 - 
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 فعل های ماضی  شاهََد ـ قَُرَب ـ اََکَل ـ تََركَ ـ َذهََب ـ - 64
كَ ـ قَُرَب ـ بََداَ/ فعل مضارع  یحصُل حَرَّ

الّتجارب: - 65 لکسب  المدینة  خارج  إلی  َولََدُه  َرُجٌل  اَرَسَل   
مردی پسرش را برای کسب تجربه به خارج شهر فرستاد.

َر: »کیَف یحصُل عَلَی الطّعامِ؟«- 66  شاهد ثعلباً مریضاً. فوقف مّدًة و فَکَّ
روباه مریضی را دید. پس مدتی ایستاد و فکر کرد: »چگونه او غذا به 

دست می آورد؟«
 براساس متن، بعد از آن که شیر از شکار خورد و بقیه را - 67

رها کرد و رفت، روباه شروع به خوردن باقی ماندءه شکار کرد: بعد لحظة ... 
قرب من الّصید و بََدأ باأل کل.

68 - 
69 - 
فعل های - 70 َسأََل/  ـ  َرجََع  ـ  َسِمَع  ماضی   فعل های   

مضارع  یَتحّدثاِن ـ یَتفاخراِن ـ یفتخُر ـ نفتخُر
ـ - 71 تَرَْکنا  ما  ـ  انَْهَزْمنا  َما  ـ  لْنا  تََحمَّ ـ  قالَت  فعل ها    

اِْکَتَسبْنا ـ اِبَْتَسَم ـ َرفََع
 ترجمءه دو عبارت اّول متن:- 72

آهوی کوچک سخن شیر و گرگ را شنید. آن ها با هم سخن می گفتند 
و در مورد کشتن حیوانات و سیطره بر جنگل فخرفروشی می کردند.

 براساس متن، آهو از مادرش در مورد افتخار خود پرسید. - 73
ُه: یا اُّماُه، ِعنَدما ... .( )ِعنَدما َرجََع الغزاُل َسَأَل اُمَّ

 با توّجه به سخنان آهو و مادرش و زندگی پرافتخار آنان - 74
)شکست نخوردن و رهانکردن جنگل و لبخند رضایت آهو( درمی یابیم 
که شهامت و دالوری در برابر سختی های زندگی عامل زندگی و افتخار 

آن ها بوده است.
 جمع مکّسرهای گزینه ها: گزینءه )1(: األمثال/ گزینءه )3(: - 75

خزائن/ گزینءه )4(: آلهة
 »هؤالء« اسم اشاره به نزدیک جمع است و هم می تواند - 76

در مورد مذّکر به کار رود و هم مؤّنث؛ بنابراین مفرد آن »هذا« و »هذه« 
هر دو درست است.

77 - 
78 - 
»شجرة«/ - 79 مثّنای  »شجرتیِن«  »بنت«/  مثّنای  »بنتاِن«   

»مرأتاِن« مثّنای »مرأِة«/ واژءه »مسلمین« به دلیل این که روی نون )ن( 
کسره یا فتحه نیامده، هم می تواند مثّنی باشد و هم جمع مذّکر سالم 
که البته در این جا جمع به حساب می آید، به این دلیل که گزینه های 

دیگر قطعاً مثّنی هستند.
80 - 
 ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: روی درخت چیست؟ خودرو/ - 81

گزینءه )2(: آیا این هم کالسی تو است؟ قلم/ گزینءه )3(: آن مرد کجاست؟ 
در جنگل/ گزینءه )4(: این آرامگاه برای کیست؟ در.

 این سؤال و جواب ناهماهنگ است: ترجمءه گزینه: با - 82
چه چیزی مسافرت می کنی؟ هنگام غروب.

 اسم اشاره در گزینه ها: گزینءه )1(: هذاِن/ گزینءه )2(: هذه/ - 83
گزینءه )4(: هاتاِن

خواهرِ - 84 )این  َصدیقي  اُخت  هذه  گزینه:  شکل درست   
دوست من است.(

ـ غین ...- 85 ـ عین  ـ ظاء  ـ طاء  ـ ضاد   ترتیب درست گزینه: صاد 
 شکل درست گزینه: هذه االُّم اُّم معّلمي.- 86
 گزینه های )1(، )2( و )3( با توّجه به شکل و حرکت - 87

کلمات تنها می توانند فعل باشند.
یَرفَُع )فعل مضارع(، َکَتبَْت )فعل ماضی(، َوَرَد )فعل ماضی(، ولی واژءه 

مطرح شده در گزینءه )4( اسم است: َذهَب )طال(، َذهََب )رفت: فعل(
 بررسی گزینه ها: گزینءه )1(: مِْن: از )حرف(/ گزینءه )2(: ـُه - 88

)ضمیر و اسم مذّکر(/ گزینءه )3(: كِ )... ت، تو، ضمیر مخاطب مؤّنث(/ 
گزینءه )4(: أنا )من، ضمیر متکّلم مذّکر یا مؤّنث(

)اسم - 89 اشارءه مذّکر(، نظیف  )اسم   بررسی عبارت: ذلـك 
مؤّنث  )اسم  مسرورتاِن  مثّنی(،  مؤّنث  اشارءه  )اسم  هاتاِن  مذّکر(،  مفرد 

مثّنی با الف(
 بررسی: المسجداِن )مذّکر و مثّنی(، الوردِة )مفرد مؤّنث(، - 90

االنساِن )مفرد مذّکر(، الوالدیِن )مذّکر و مثّنی(
91 - 
 »اُولئك« اسم اشاره است که برای دور به کار می رود، البته - 92

در مورد جمع انسان و نه غیرانسان. بنابراین گزینه های )1(، )3( و )4( 
چون اسم هایی اند برای غیرانسان، برایشان »اُولئك« به کار نمی رود.

توّجه: اگر اسمی جمع باشد، ولی جمع انسان نباشد و جمع غیرانسان 
باشد در زبان عربی، مفرد مؤّنث به حساب می آید؛ یعنی اسم اشارءه آن 
می شود: »هذه« یا »تلك« و فعل و صفت و ضمیر آن نیز مفرد مؤنّث می آید!

 اسم های مؤّنث در گزینه ها: - 93
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )2(: ها/ گزینءه )3(: ساعة، عبادة، سنة/ 

گزینءه )4(: نعمتان، مجهولتان، الّصّحة
 با توّجه به این که جملءه اّول با چند اسم مذّکر آغاز شده - 94

مورد  در  می آید.  )مسروروَن(  سالم  مذّکر  خالی جمع  جای  در  است، 
جملءه دوم نیز چون جمله با »اُولئـك األوالد« که جمع مذّکر است آغاز 

شده، در جای خالی جمع مذّکر سالم )الِعبوَن( مناسب است.
 جمع در گزینه ها: گزینءه )1(: اُولئك، جالسات، العالمات/ - 95

گزینءه )2(: ُکُتب، الِقَصص، ِعبَر، األطفال/ گزینءه )3(: هؤالء، الاّلعبون، فائزوَن
این  به  می دهد.  جمع  معنای  ولی  است،  مفرد  »الّنساء«  واژءه  توّجه: 

کلمات »اسم جمع« گفته می شود؛ مانند: قوم، قبیله، شعب، ناس ... .
 در گزینءه )3( واژءه »شارع« مفرد است.- 96
جمع بائعوَن/ بائعیَن- 97  بائع )مذّکر( 

جمع بائعات بائعة )مؤّنث( 
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98 - :)3( گزینءه  هنا/   :)2( گزینءه  گزینه ها:  در  اشاره  اسم   
هؤالء/ گزینءه )4(: هناك

99 - 
و )4( فعل ها مضارع، ولی در - 100  در گزینه های )2(، )3( 

گزینءه )1( فعل به صورت ماضی به کار رفته است.
 أنتم )ضمیر جمع مذّکر مخاطب( صعدتّن )فعل جمع - 101

مؤّنث مخاطب(. شکل درست: »أنتم صعدتم« یا »أنتن صعدتّن«
 فعل های گزینه های )1(، )2( و )3( جمع مذّکر مخاطب - 102

است، ولی فعل گزینءه )4( جمع مؤّنث مخاطب است.
 درست سایر گزینه ها: گزینءه )1(: هم صبروا/ أنتم صبرتم/ - 103

گزینءه )3(: أنا عملُت/ نحن عملنا/ گزینءه )4(: أنتم عرفتم/ هم عرفوا
 شکل درسِت عبارت: هم یعرفون/ نحن نعرف- 104
 درست سایر گزینه ها: گزینءه )1(: نحن نغفر/ هم یغفرون/ - 105

گزینءه )2(: أنت تفتح/ أنا أفتح/ گزینءه )4(: أنتم تفتحون/ أنتّن تفتحن
 درست گزینه: هما قبال/ هما قبلتا/ أنتما قبلتما- 106
 درست گزینه: هّن یکتمن/ أنتّن تکتمن- 107
108 - 
109 - 

الکیمیاء - 110 ُمدّرسة  )پلیس(،  شرطّي  گزینه ها:  بررسی   
)معّلم شیمی(، فاّلح )کشاورز(

 ترجمءه عبارت: »مکانی است که مردم در آن صبحانه و - 111
شام و غذا می خورند.« 

ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: مهمانان/ گزینءه )2(: جنگل/ گزینءه )3(: 
دانشگاه/ گزینءه )4(: رستوران

بدون - 112 یا  دعوت  با  که  است  کسی  »او  عبارت:  ترجمءه   
دعوت وارد خانه می شود.«

ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: خورشید/ گزینءه )2(: معلّم/ گزینءه )3(: مهمان/ 
گزینءه )4(: استان

 ترجمءه عبارت: »پرندءه سیاه رنگی است که خوش صدا - 113
نیست.«

ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: کالغ/ گزینءه )2(: بلبل/ گزینءه )3(: گرگ/ 
گزینءه )4(: کبوتر

 ترجمءه عبارت: »ورزشی است که بیست و دو بازیکن در - 114
آن بازی می کنند.«

ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: بسکتبال/ گزینءه )2(: فوتبال/ گزینءه )3(: 
ورزشگاه/ گزینءه )4(: تنیس روی میز




