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ُل  األَوَّ

ذاَك هَو اللُّٰه



 ردس
اّول

مرور قواعد پایه های هفتم، هشتم و نهم

انواع کلمات
کلمات در هر زبانی، سه نوع هستند:

1 اسم: کتاب، ایران، محّمد، مینا، رفتن، دوست داشتن و ...

2 فعل: رفت، می رود، برو؛ دوست داشتم، دوست دارم، دوست بدار و ...

3 حرف: از، در، به و ...

نشانه های شناسایی اسم

1 هر کلمه ای که دارای »ال« باشد: الرجل، الکتاب، العصفور. 

2 کلمه ای که دارای تنوین باشد: َرُجٌل، کتَاٍب، ُعْصُفور ا ً

، باُب المدرسِة )»کتاب« و »باب« اسم هستند چون مضاف هستند )مضاٌف الیه دارند(، »علّي و  3 کلمه ای که مضاف )دارای مضاٌف الیه( باشد: کتاُب عليٍّ

المدرسة« مضاٌف الیه هستند.(

ر »ة« باشد: فاطمــة، تلمیذة 4 کلمه ای که آخرین حرف آن تاء ُمَدوَّ

5 کلمه ای که آخر آن، دارای »ات« باشد: معّلمات، تلمیذات

6 هر کلمه ای که بعد از »یا« بیاید: یا رجُل، یا محّمُد، یا قدُس

7 ضمیرها، اسم های اشاره، موصول ها، قیدهای زمان و مکان، اسم های مشتق و اسم های استفهام نیز اسم هستند:

کبَر، راِجع، ...؛ َمْن، ما، َکیَف و... ُکما، ...؛ هٰذا، ٰذلِك، ...؛ الّذي، الّتي، َمن، ما؛ اآلَن، بَعَد، جَنَب، ...؛ َکبیر، أ أنَت، أنتُما، ـ َك، ـُکما، إیّاَك، إیا

نشانه های شناسایی فعل

1 هر کلمه ای که آخر آن »َت، ِت، ُت و یا ْت« باشد. مانند: َفَعلْــَت، َفَعلْــِت، َفَعلْــُت، َفَعلَــْت.

2 هر کلمه ای که پیش از آن »قَد«، »َس«، و یا »َسوَف« آمده باشد. مانند:

َقْد َذهََب )رفته است(، َسیْذهَُب )به زودی خواهد رفت(، َسوف یْذهَُب )خواهد رفت(. )»س« و »سوف« حرف استقبال نام دارند و فقط بر سر فعل مضارع می آیند.(

نشانه های شناسایی حرف

ـَ ، َسوف، َعلی ، بِـ و ...  هر کلمه ای که اسم و فعل نباشد. مانند: قَد، س

اسم
 مذّکر و مؤّنث

در زبان عربی، اسم ها یا مذّکر هستند یا مؤنّث:
مذّکر: محّمد، اَلْکِتاُب، الَْقَمُر، الَّذي )کسی که(، هٰذا، الّدیُك )خروس( و ...

مذّکر اسمی است که بر اسم انسان یا حیوان نر یا صفِت انسان یا حیواِن نر داللت کند؛ مثال: حمزة، علّي، جَمیل، ثَور )گاو نر(.
جاجة )مرغ( و ... مس، الَّتي )کسی که(، هِٰذِه، الدَّ سالَة )نامه(، الشَّ مؤنّث: َخدیَجة، الرِّ

مؤنّث اسمی است که بر اسم انسان یا حیوان ماده یا صفِت انسان یا حیواِن ماده داللت کند؛ مثال: فاطمة، زینب، جَمیلة، بََقَرة )گاو ماده(.
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 نکته 1: اسم هایی نیز وجود دارند که مذّکر یا مؤنّث محسوب می شوند اما اسم یا صفت انسان و حیوان نیستند؛ مانند:
مذّکر: قَلَم، قََمر، کِتاب، ِجدار

مؤنّث: ِمنَضَدة، َشَجَرة

 نکته 2: غالباً اسمی که آخر آن »ة، ـة«، »ٰی« و »اء« باشد مؤنّث است. مانند: فاِطَمة، ُکبرٰی، زهراء
 نکته 3: »ٰی« و »اء« در صورتی می توانند از عالئم مؤنث به شمار بروند که پس از سه حرف اصلی بیایند؛ لیلٰی، شهالء، اّما کلمۀ »بناء« مذکر است، 

چون »اء« پس از دو حرف آمده و جزو حروف زائد نیست.

اسم از نظر عدد
 مفرد، مثنی، جمع

در عربی، اسم ها مفرد، مثنی یا جمع هستند ولی در فارسی اسم ها فقط مفرد یا جمع هستند:

جمعمثنیمفرد

عربی
اَلُْمَعلِّم
اَلُْمَعلَِّمة

اَلُْمَعلِّمـاِن ـ اَلُْمَعلَِّمیِْن
اَلُْمَعلِّمتاِن ـ اَلُْمَعلَِّمتَیِْن

اَلُْمَعلِّموَن ـ اَلُْمَعلِّمیَن
اَلُْمَعلِّمات

معّلم ها )چند معّلم(معّلم ها )دو معّلم(معّلمفارسی

 دقت کنید که اسم ها در فارسی با دو عالمت »ها« و »ان« جمع می شوند: درختان، درخت ها.
ـَیِْن« مثنی و توسط »وَن، ـِیَن« و »ات« جمع سالم می شوند.  اسم ها در عربی توسط »اِن، 

 جمع مکسر

در جمع مکسر شکل اسم مفرد درهم شکسته می شود و حروفی به آن اضافه یا از آن کم می گردد یا حرکات آن تغییر می کند. این نوع جمع قاعدۀ مشّخصی 
ندارد و دارای اوزان متعددی است که باید آن ها را حفظ کرد. 

جمع های مکسر کتاب های درسی پایۀ هفتم تا دهم

َأرض ← َأراضي: زمینَأرَذل ← َأراِذل: فرومایهَأخ ← ِإْخوان، ِإْخَوة : برادراِبن ← َأبناء: پسر، فرزند

َأفَضل ←  َأفاِضل: شایستهِإعصار ← َأعاصیر: گردباداََسَد ← اُُسد: شیرُأسبوع ← َأسابیع: هفته

َأنْف ← ُأنوف: بینیُأنبوبَة ← َأنابیب: لولهَأمین ← ُأمَناء: امانت دارَأمیر ← ُأمَراء: فرمانده

بِضاَعة ← بَضائِع: کاالبََصر ← َأبصار: دیدهبُستان ← بَساتین: باغبَحْث ← َأبحاث: پژوهش

بَیت ← َأبیات: بیت شعربَهیَمة ← بَهائِم: چارپابَلَد ← باِلد: شهر، کشوربُقَعة ← بِقاع: قطعۀ زمین

ثَلْج ← ثُلوج: برفتِْمثال ← تَماثیل: تندیسبِئْر ← آبار: چاهبَیت ← بُیوت: خانه

َجّد ← َأجداد: پدربزرگَجَبل ← ِجبال: کوهجاِهل ← ُجّهال: نادانجار ← جیران: همسایه

َحبیب ← َأِحبَّة: یارَحّب ← ُحبوب: دانه، ُقرصحاسوب ← َحواسیب: رایانهَجیْش ← ُجیوش: ارتش

َحّي ← َأحیاء: زندهَحقیَبة ← َحقائِب: کیف، چمدانَحدیَقة ← َحدائِق: باغَحَجر ← أحجار: سنگ

َخطَأ ← َأخطاء: خطا، اشتباهَخَشب ← َأخشاب: چوبِخزانَة ← َخزائن: گنجینهخاتَم ← َخواتِم: انگشتر

َدلیل ← َأِدلَّة: راهنماُدلفین ← َدالفین: دلفینُدّر ← ُدَرر: مرواریدَخطیئَة ← َخطایا: گناه
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جمع های مکسر کتاب های درسی پایۀ هفتم تا دهم

َذنَب ← َأذناب: ُدمَدولَة ← ُدَول: کشور، حکومتَدواء ← َأْدویَة: داروَدمْع ← ُدموع: اشک

رِسالَة ← َرسائِل: نامهَرُجل ← رَِجال: مردِذئْب ← ِذئاب: گرگَذنْب ← ُذنوب: گناه

گردیریح ← ریاح: بادَرسول ← ُرُسل: پیامبر سائِح ← ُسّیاح: گردشگرَزمیل ← ُزماَلء: هم شا

ة: تختِسروال ← َسراویل: شلوار َسَمك ← َأسماك: ماهیَسفینَة ← ُسُفن، َسفائِن: کشتیَسریر ← َأِسرَّ

شاّب ← َشباب: جوانُسوق ← َأسواق: بازارِسوار ← َأساِور: دستبندِسّن ← َأسنان: دندان

َشراب ← أَْشرِبَة: نوشیدنی، شربتَشَجر← َأشجار: درختشاِطئ ← َشواِطئ: ساحلشاِرع ← َشواِرع: خیابان

صاِحب ← َأصحاب: صاحبَشهْر ← ُشهور: ماهَشعْب ← ُشعوب: مّلتَشرَشف ← َشراِشف: مالفه

َصدیق ← َأصِدقاء: دوستَصْدر ← ُصدور: سینهَصخر ← ُصخور: صخرهَصحیَفة ← ُصُحف: روزنامه

َضوء ← َأضواء: نورصوَرة ← ُصَور: عکسَصوت ← َأصوات: صداَصّف ← ُصفوف: کالس

کطائِر ← طُیور: پرندهطالِب←طاُّلب:دانش آموز، دانشجوَضیْف ← ُضیوف: مهمان طَعام ← َأطِْعَمة: خورا

عاِمل ← ُعّمال: کارگرعام ← َأعوام: سالعاٍد ← ُعداة: دشمنظاِهَرة ← ظَواِهر: پدیده

ُعْشب ← َأعشاب: گیاهَعُدّو ← َأْعداء: دشمنِعبَْرة ← ِعَبر: پندَعبْد ← ِعباد: بنده

َعمود ← َأْعِمَدة: ستونَعلَم ← َأعالم: پرچمُعصفور ← َعصافیر: گنجشکَعْصر ← ُعصور: روزگار، زمان

َغزال ← ِغزالن: آهوُغرَفة ← ُغَرف: اتاقَعیْن ← ُعیون: چشم، چشمهَعمیل ← ُعَمالء: مزدور

کِه: میوهُغْصن ← ُغصون: شاخه       َفریَضة ← َفرائِض: واجِب دینیَفْرخ ← فِراخ: جوجهفاکَِهة ← َفوا

فِلْم ← َأفالم: فیلمفِعْل ← َأفعال: کار، انجام دادنُفستان ← َفساتین: پیراهِن زنانهَفریق ← َأفرَِقة: تیم، گروه، دسته

َقَدم ← َأقْدام: پاقائِد ← قاَدة: رهبرقافِلَة ← َقوافِل: کاروانُفنُْدق ← َفناِدق: هُتل

کِتاب ← ُکُتب: کتابَقَمر ← َأقمار: ماهَقریَة ← ُقَری: روستاَقریب ← َأقِرباء: خویشاوند

لَْون ← َألوان: رنگَکنْز ← ُکنوز: گنجَکلْب ← کاِلب: سگُکْرسّي ← َکراسّي: صندلی

مَْخَزن ← مَخازِن: انبارماٍش ← ُمشاة: پیادهماء ← میاه: آبلَیْل ← لَیالي: شب

مَطَْبَعة ← مَطابِع: چاپخانهِمْصباح ← مَصابیح: چراغمَریض ← مَْرَضی: مریض، بیمارمَدینَة ← ُمُدن: شهر

مَلَْعب ← مَالِعب: ورزشگاهِمْفتاح ← مَفاتیح: کلیدمَطَْعم←مَطاِعم: غذاخوری،رستورانمَطَر ← َأمطار: باران

مَیِّت ← َأموات: ُمردهمَوِعد ← مَواِعد: وقتِمهْنَة ← ِمَهن: شغلمَِلك ← ُملوك: پادشاه

نَّص ← نُصوص: متننَْجم ← نُجوم، َأنُْجم: ستارهنائِم ← نیام: خوابیدهنافَِذة ← نَوافِذ: پنجره

هاتِف ← هَواتِف: تلفننَهْر ← َأنهار: رودخانهنِعَمة ← َأنُعم، نَِعم: نعمتنَعَْجة ← نِعاج: میش

َولَد ← َأوالد: پسر، فرزندَوقْت ← َأوقات: وقتَوَرق ← َأوراق: برگَوجْه ← ُوجوه: چهره

یَْوم ← َأیّام: روزیَنبوع ← یَنابیع: چشمهیَد ← َأیْدي: دستَولـّي ← َأولیاء: یار، سرپرست
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 اسم اشاره

به جدول زیر دّقت کنید:

مثالاسم اشاره

ک
زدی

ه ن
ه ب

شار
ا

هٰذا )برای مفرد مذّکر(
ٰهذا َجَبٌل

این، کوه است.

ٰهذا الَجَبل

این کوه

هِٰذِه )برای مفرد مؤنّث و جمعِ های غیرانسان(

ٰهِذِه َورَدٌة

این، گل است.

ٰهِذِه کلماٌت

این ها، کلماتی هستند.

ٰهِذِه الَورَدة

این گل

ٰهِذِه الکلمات

این کلمات

هٰذاِن )برای مثنای مذّکر(
ٰهذاِن َجَبلـاِن

این دو، کوه هستند.

ٰهذاِن الَجَبلـاِن

این دو کوه

هاتاِن )برای مثنای مؤنّث(
هاتاِن َوْرَدتاِن

این دو، گل هستند.

هاتاِن الَوْرَدتاِن

این دو گل

هؤالِء )برای جمع مذّکر و مؤنّث(

ٰهؤالِء الِعبوَن

ٰهؤالِء العباٌت

این ها ورزشکار هستند.

ٰهؤالِء الالِعبوَن

ٰهؤالِء الاّلِعباُت

این ورزشکاران

ور
ه د

ه ب
شار

ا
ٰذلَِك )برای مفرد مذّکر(

ٰذلَِك ُکرسيٌّ

آن صندلی است.

ٰذلَِك الُْکرسّي

آن صندلی

تِلَْك )برای مفرد مؤنّث و جمع های غیرانسان(

تِلَْك َحدیَقٌة

آن باغ است.

تِلَْك َأبواٌب

آن ها، درهایی هستند.

تِلَْك الَحدیَقة

آن باغ

تِلَْك اْلَبواب

آن درها

ُأولٰئَِك )برای جمع مذّکر و مؤنّث(

أولٰئَِك الِعباٌت

أولٰئَِك الِعبوَن

آن ها بازیکن هستند.

أولٰئِك الاّلِعباُت

أولٰئَِك الاّلِعبوَن

آن بازیکن ها

 در مورد ترجمۀ اسم های اشاره، باید بدانیم: 

گر اسمِ پس از آن ها دارای »ال« بود، بدون کلمۀ »است« یا »هستند«  گر اسمِ پس از آن ها بدوِن »ال« بود کلمۀ »است« یا »هستند« را اضافه می کنیم؛ و ا 1 ا

ترجمه می شوند.

گر اسمِ پس از »ُأولٰئَِك« و »هُٰؤالِء« دارای »ال« باشد، به صورت »آن« و »این« و اسمِ پس از آن ها به صورت جمع ترجمه می شوند. 2 ا

گر اسمِ پس از »ُأولٰئَِك« و »هُٰؤالِء« بدون »ال« باشد، به صورت »آن ها« و »این ها« و اسمِ پس از آن ها غالباً به صورت مفرد ترجمه می شوند. 3 ا
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فعل
در فارسی فعل ها 6 صیغه )شکل( دارند: رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند

در عربی فعل ها 14 صیغه دارند: 
 فعل ماضی و مضارع

فعل ماضی: فعلی است که بر انجام دادن کاری در زمان گذشته داللت می کند؛ مثال: َذهَب، َذهَبتما ...
فعل مضارع: فعلی است که بر انجام دادن کاری در زمان حال و یا آینده داللت می کند؛ مثال: یَذهَُب، أذهَُب

گر یکی از حروف »أ ـ ت ـ ي ـ نـ« بر سر فعل ماضی بیاید، فعل ماضی به مضارع تبدیل می شود. به این حروف، حروف مضارعه گفته می شود. ا

معنیمضارعمعنیماضیشخصردیف

ْکُتُب واِجبـي )زن و مرد(من تکلیفم را نوشتمأنا َکَتبُْت واِجبـي )زن و مرد(اول شخص مفرد1 من تکلیفم را می نویسمأنا َأ

2

3
دوم شخص مفرد

أنَْت َکَتبْـَت واِجَبـَك )مرد(

أنِْت َکَتبْـِت واِجَبـِك )زن(
تو تکلیفت را نوشتی

أنَْت تَکُْتُب واِجَبـَك )مرد(

أنِْت تَکُْتِبـیَن واِجَبِك )زن(

تو تکلیفت را
می نویسی

4

5
سوم شخص مفرد

ُهَو َکَتَب واِجَبـُه )مرد(

ِهَي َکَتَبـْت واِجَبـها )زن(
او تکلیفش را نوشت

ُهَو یَکُْتُب واِجَبـُه )مرد(

ِهَي تَکُْتُب واِجَبـها )زن(
او تکلیفش را می نویسد

ما تکلیفمان را می نویسیمنَحُْن نَکُْتُب واِجَبـنا )زن و مرد(ما تکلیفمان را نوشتیمنَحُْن َکَتبْـنا واِجَبـنا )زن و مرد(اول شخص جمع6

7

8

9 و 10

دوم شخص جمع
أنُْتم َکَتبْـُتم واِجَبـُکم )مرد(

أنُْتنَّ َکَتبْـُتنَّ واِجَبـُکنَّ )زن(

أنُْتما َکَتبُْتما واِجَبـُکما )زن و مرد(

شما تکلیفتان را 
نوشتید

أنُْتم تَکُْتبـوَن واِجَبـُکم )مرد(

أنُْتنَّ تَکُْتبْـَن واِجَبـُکنَّ )زن(

أنُْتما تَکُْتباِن واِجَبـُکما )زن و مرد(

شما تکلیفتان را 
می نویسید

11

12

13

14

سوم شخص جمع

ُهم َکَتبـوا واِجَبـُهم )مرد(

ُهنَّ َکَتبْـَن واِجَبـُهنَّ )زن(

ُهما َکَتبا واِجَبـُهما )مرد(

ا واِجَبـُهما )زن( ـَ ُهما َکَتَبت

آن ها تکلیفشان را 
نوشتند

ُهم یَکُْتبـوَن واِجَبـُهم )مرد(

ُهنَّ یَکُْتبْـَن واِجَبـُهنَّ )زن(

ُهما یَکُْتباِن واِجَبـُهما )مرد(

ُهما تَکُْتبـاِن واِجَبـُهما )زن(

آن ها تکلیفشان را 
می نویسند

 منفی کردن فعل ها

در فارسی برای منفی کردن فعل از حرف »نـ« استفاده می شود ولی در عربی، منفی کردن فعل به این صورت انجام می گیرد:
قبل از فعل ماضی، حرف »ما« و قبل از فعل مضارع، حرف »ال« آورده می شود.

 مثال: 
کتب ⇐ ن می نویسم 2 ال      أ 1 ما      کتبُت ⇐ ن نوشتم 

مضارع حرف نفی  ماضی  حرف نفی 

 فعل نهی، فعل امر

در فارسی، گاهی به دوم شخص مفرد و جمع، امر و نهی می کنیم؛ مثل: راستگو باش و دروغگو نباش. 
ـْ( تبدیل می شود و »ن« از آخر صیغه ها  ( به سکون ) ـُ کن( می کند. )ضّمه ) * در عربی، برای نهی، »ال« قبل از فعل مضارع می آید و آن را مجزوم )آخر فعل را سا

).» حذف می شود، به جز در صیغۀ جمع مؤنّث مخاطب »أَنتُنَّ

روش ساخت فعل امر در عربی:
1 حرف مضارعۀ »ت« را حذف می کنیم.

کن باشد )با توجه به حرکت عین الفعل( همزۀ »اِ، اُ « را به اول آن اضافه می کنیم؛ چون ابتدا به  گر پس از حذف حرف »ت« ، اّولین حرف فعل، سا 2 ا
کن در عربی ممکن نیست.  سا

3 حرف آخر فعل را مجزوم می کنیم:

مجزوم کردنتَْجِلُس  جِْلُس  ِاجِْلُس  ِاجِْلْس )بنشین( آوردن همزه حذف حرف مضارعه



14 | عربی

 نکات مهم
ـَــِ ( باشد همزه ای که اضافه می شود مکسور خواهد بود: گر حرف ماقبِل آخر، مفتوح یا مکسور ) 1 ا

ُم ← اِعْلَْم ـَ تَْعل تَْجلـُِس ← اِجْلِْس   

کتُْب ( باشد همزه ای که اضافه می شود مضموم خواهد بود: تَکْ تُ ُب  اُ ـُ گر حرف ماقبِل آخر، مضموم ) 2 ا

فعـُِل باشد أَ اضافه می شود:  ـُ گر مضارع بر وزن ی 3 ا

ْجلـُِس  جْلُِس  أَجْلُِس  أَجْلِْس )بنشان( ـُ ت
کتفا می کنیم و نیازی به افزودن همزه نیست. کن نبود، فقط به حذف »ت« و مجزوم کردن آخر فعل ا گر پس از حذف حرف »ت«، اولین حرف فعل، سا 4 ا

ْل )انجام بده(  ُل  فَعِّ ُل  فَعِّ   تَُفعِّ

معنیامرمعنینهیشخص

دوم شخص مفرد
التَکُْتْب واِجَبـَك )مرد(

التَکْـُتِبـي واِجَبـِك )زن(
تکلیفت را ننویس

ْکُتْب واِجَبـَك )مرد( اُ

ْکـُتِبـي واِجَبـِك )زن( اُ
تکلیفت را بنویس

دوم شخص جمع
التَکُْتبـوا واِجَبـُکم )مرد(

التَکُْتبْـَن واِجَبـُکنَّ )زن(

التَکُْتبا واِجَبـُکما )زن و مرد(

تکلیفتان را ننویسید
ْکُتبـوا واِجَبـُکم )مرد( اُ

ْکُتبْـَن واِجَبـُکنَّ )زن( اُ

ْکُتبا واِجَبـُکما )زن و مرد( اُ

تکلیفتان را بنویسید

امر

مجزوم کردن آوردن همزه حذف حرف مضارعه

همزه نمی خواهد / مجزوم کردن حذف حرف مضارعه

 فعل مستقبل
با اضافه کردن »سَ « یا »َسْوَف« به هر کدام از فعل های مضارع، می توان زمان مستقبل )آینده( ساخت:

اَْذهَُب )می روم(  َسأَْذهَُب )خواهم رفت(، َسوَف َأذهَُب )خواهم رفت(
 ماضی استمراری

در عربی، برای ساختن ماضی استمراری از شیوۀ مقابل استفاده می کنیم: کاَن + فعل مضارع ⇐ ماضی استمراری )کاَن + یکتُُب ⇐ می نوشت(
 نکته 1:  ماضی بعید، فعلی است که بر گذشتۀ دور داللت می کند و شیوۀ ساخت آن در عربی با آمدن فعل »کان« و مشتقات آن )که در جدول زیر مشاهده 

می کنید( بر سر فعل ماضی، ساخته می شود. »کان + کتَب ⇐ نوشته بود(

ترجمهماضی استمراریترجمهماضی بعیدشخص

ْکُتُب واِجبـي )زن و مرد(من تکلیفم را نوشته بودمُکنُت َکَتبُْت واِجبـي )زن و مرد(اول شخص مفرد من تکلیفم را می نوشتمُکنُت َأ

دوم شخص مفرد
ُکنَت َکَتبْـَت واِجَبـَك )مرد(
ُکنِت َکَتبْـِت واِجَبـِك )زن(

تو تکلیفت را نوشته بودی
ُکنَت تَکُْتُب واِجَبـَك )مرد(

ُکنِت تَکْـُتِبـیَن واِجَبـِك )زن(
تو تکلیفت را می نوشتی

سوم شخص مفرد
کاَن َکَتَب واِجَبـُه )مرد(

کانَْت َکَتَبـْت واِجَبـها )زن(
او تکلیفش را نوشته بود

کاَن یَکُْتُب واِجَبـُه )مرد(
کانَْت تَکُْتُب واِجَبـها )زن(

او تکلیفش را می نوشت

ُکنّا نَکُْتُب واِجَبـنا )زن و مرد(ما تکلیفمان را نوشته بودیمُکنّا َکَتبْـنا واِجَبـنا )زن و مرد(اول شخص جمع
ما تکلیفمان را 

می نوشتیم

دوم شخص جمع
ُکنُتم َکَتبْـُتم واِجَبـُکم )مرد(
ُکنُتنَّ َکَتبْـُتنَّ واِجَبـُکنَّ )زن(

ُکنُتما َکَتبُْتما واِجَبـُکما )زن و مرد(

شما تکلیفتان را نوشته 
بودید

ُکنُتم تَکُْتبـوَن واِجَبـُکم )مرد(
ُکنُتنَّ تَکُْتبْـَن واِجَبـُکنَّ )زن(

ُکنُتما تَکُْتباِن واِجَبـُکما )زن و مرد(

شما تکلیفتان را 
می  نوشتید

سوم شخص 
جمع

کانوا َکَتبـوا واِجَبـُهم )مرد(
ُکنَّ َکَتبْـَن واِجَبـُهنَّ )زن(
کانا َکَتبا واِجَبـُهما )مرد(

ا واِجَبـُهما )زن( ـَ کانَتا َکَتَبت

آن ها تکلیفشان را نوشته 
بودند

کانوا یَکُْتبـوَن واِجَبـُهم )مرد(
ُکنَّ یَکُْتبْـَن واِجَبـُهنَّ )زن(
کانا یَکُْتباِن واِجَبـُهما )مرد(

کانَتا تَکُْتبـاِن واِجَبـُهما )زن(

آن ها تکلیفشان را 
می  نوشتند

مستقبل
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 نکته 2:  گاهی حرف »قَد« پس از »کان« می آید که در این صورت باز هم فعل در زمان ماضی بعید است: »کان + قد + کتب ⇐ نوشته بود.«

 نکته 3: در هنگام ساختن فعل ماضی بعید و استمراری، فعل »کان« نیز صرف می شود.

کلمات استفهامی

کلمات پرسشی در ابتدای جمله می آیند و پرسشی را مطرح می کنند:

شیوۀ جواب دادنمثالمعنیکلمۀ پرسشی

آیا...؟هَل، أ
هَْل أنَت طالٌب؟

ـ ال.
از »نََعْم« یا »ال« استفاده می کنیم.

کجا...؟أَیَْن
أَیَْن الکِتاُب؟

ـ تَحَْت الِْمنَضَدِة.

از کلمات فَْوَق )باال(، تَحَْت )زیر(، أماَم )روبه رو(، َخلَْف، َوراَء 

)پشت(، جَنَْب )کنار(، ِعنَْد )نزد(، حَْوَل )اطراف(، بَیَْن )میان(، 

في )در(، َعلَی )روی(، َعلَی الَْیمیِن )سمت راست(، َعلَی الَْیساِر 

)سمت چپ(، هُنا )اینجا(، هُناَك )آنجا( و ... استفاده می کنیم.

چه وقت...؟َمتَی
َمتَی تَْذهَُب إلی الْمدرَسِة؟

ـ َصباحاً.

از کلمات َصباحاً )صبح(، َمساًء )عصر(، ظُهراً )ظهر(، عشاًء 

)غروب(، لَیاْلً )شب(، اَلَْیْوَم )امروز(، َغداً )فردا(، أَْمِس )دیروز( 

و ... استفاده می کنیم.

چگونه...؟َکیَْف
َکیَْف َذهَبَْت؟

ـ بالحافلة.
از »بِـ + ...« استفاده می کنیم.

َمْن

)َمْن هَُو، َمْن ِهَي(
چه کسی...؟

َمن هَُو ُمعّلُم اللغِة العربَیِة؟

ـ السّیُد شفیعي.
نام اشخاص یا شغل شان می آید.

ما

)ما هذا، ما هذه(
چه چیزی...؟

ما هذا؟

ـ هذا کتاٌب.
نام اشیاء می آید.

چه چیزی...؟ماذا
ماذا في یَِدَك؟

ـ قَلٌَم.
نام اشیاء می آید.

ِمْن أَیَْن
از کجا...؟

اهِل کجا...؟

ِمن أیَْن أنَت؟

.) ـ ِمن ِمْصر )أنا مصريٌّ

1. ِمْن + نام شهر یا کشور: ِمْن ایران

2. نام شهر یا کشور + ّي: ایرانـّي

چند...؟َکْم
هرِ؟ َکْم اُسبوعاً في الشَّ

ـ أربََعٌة.
اعداد می آید.

مال چه کسی...؟لَِمْن
لَِمْن هِٰذِه الَحقیبُة؟

ـ لِـَمریَم.
از »لِـ + نام مالک آن وسیله« استفاده می کنیم.
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 روزهای هفته )أّیام األسبوع(

بْت اَلُْجُمَعةاَلَْخمیساَلْـَأربِعاءاَلثُّالثاءاَلْـِإثْنَیِناَلْـَأحَداَلسَّ

جمعهپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیک شنبهشنبه

 فصل ها )الفصول(

بیع یْفاَلرَّ تاءالَْخریفاَلصَّ اَلشِّ

زمستانپاییزتابستانبهار

 رنگ ها )األلوان(

حاِب أَبَیُض: رنگ ابر، سفید است. لَْوُن السَّ   : اَبَْیض )سفید( 

لَوُن الُْغراِب أَسَوُد: رنگ کالغ، سیاه است.  : َأسَود )سیاه( 

لَْوُن الْبَحرِ أَزَرُق: رنگ دریا، آبی است.  : َأزَرق )آبی( 

ّماِن أَحَمُر: رنگ انار، سرخ است. لَوُن الرُّ  : أحَمر )سرخ( 

لَوُن الَْموِز أَصَفُر: رنگ موز، زرد است.  : َأصَفر )زرد( 

أخَضر )سبز(  : لوُن الَوَرِق أخَضُر: رنگ برگ، سبز است.

 ساعت خوانی

برای خواندن ساعت به روش زیر عمل می کنیم:

عدد ساعت شمار از اعداد ترتیبی و عدد دقیقه شمار از اعداد اصلی می آیند؛ مثال: 

ساعت پنج و هفت دقیقه: الساَعُة الْخاِمَسُة و َسبع َدقائِق. »الخاِمَسُة« از اعداد ترتیبی و »َسبع« از اعداد اصلی است.

ل( بر وزن اَلْفاِعلَة می آیند؛ مثال: الّثانَیة، الّثالِثَة و...  اعداد ترتیبی )غیر از اَْلَوَّ
 برای ساعت یک، از »اَلْواِحَدة« استفاده می کنیم.

ساعت ها: اَلْواِحَدة، الّثانَیة، الّثالِثَة، الّرابَِعة، الْخاِمَسة، الّساِدَسة، الّسابَِعة، الّثاِمنَة، التَاِسَعة، الْعاِشَرة، الْحاِدیََةَعَشَرَة، الّثانَیَةَعَشَرَة

وزن و حروف اصلی کلمات

1 بسیاری از کلمه ها در عربی، سه حرف اصلی دارند.

کم، محکوم، حکیم و ...« سه حرف »ح ک م« به ترتیب تکرار شده اند. در کلماتی مانند »حا

به این سه حرف، »حروف اصلی« یا »ریشه« کلمات می گویند.

شناختِن حروف اصلی به امالی ما کمک می کند. با نگاه به هم خانواده های یک کلمه، می توان به حروف اصلی آن پی بُرد؛

گر با دقت به این کلمه ها »ُمجالََسة، َمجالِس، َمْجلِس، إجاْلس، ُجلوس، جَلَْسة، جَلیس« نگاه کنیم، درمی یابیم که به ترتیب سه حرف »ج ل س« در آن ها  ا

مشترک است.

حروف اصلیکلمات هم خانواده

َکَمة، ُحکوَمة، أحکام کِم، َمحْکوم، حَکیم، ِحْکَمة، ُمحا ح ک محا

ع ل معالِم، َمْعلوم، َعلیم، تَعلیم، أعْلَم، ُعلوم، إعلـام
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سه حرف اصلی این کلمات چیست؟
راِفع، َمْرفوع، َرفیع: ر ف ع 

ناِظر، َمنظور، نَظیر: ن ظ ر 
قاِدر، َمْقدور، قَدیر: ق د ر

حروفی که همراه حروف اصلی می آیند، »حروف زائد« نامیده می شوند. این حروف معنای جدیدی به کلمه می دهند. حروف اصلی کلمه ها به ترتیب با سه حرف 
»ف ع ل« سنجیده می شوند.

Û ُمجالََسةةَسـلَـاجـُمـ

Û ُمفاَعلَةةلَـَعـافـُمـ

2 بیشتر کلمات در زبان عربی دارای وزن هستند. مثال:

وزنکلمات

ضارِب قاتِل   فاتِح   ظالِم   عارِف   فاِعلناِصر  

مَْضروب مَقْتول   مَْفتوح   مَظْلوم   مَعْروف   مَْفعولمَنْصور  

فّن ترجمه
دو وزن »فاِعل« و »مفعول« از موارد مهم ترجمه هستند.

1 وزن فاعل: به معنای »انجام دهنده یا دارندۀ حالت« است؛ کاتِب: نویسنده )کسی که کارش نوشتن است(؛ عالِم: دانا )کسی که می داند(. 

2 وزن مفعول: به معنای »انجام شده« )کسی یا چیزی که کاری روی آن انجام شده است.( است؛ َمحْمود: ستوده شده، َمْکتوب: نوشته شده

 مضاف و مضاٌف الیه )ترکیب اضافی(

قبالً با »مضاف و مضاٌف الیه« و »موصوف و صفت« آشنا شدیم. در اینجا بیشتر و بهتر به این دو مبحث می پردازیم تا فهم آن ساده تر شود:
مضاف یعنی اضافه شده؛ و مضاٌف الیه یعنی چیزی که چیز دیگری بر آن اضافه شده باشد. مثالً در ترکیب اضافی »دِر مدرسه«، یعنی دری که متعلق به مدرسه 

است. در مضاٌف الیه هایی که شما با آن برخورد می کنید همواره مضاف متعلق به مضاٌف الیه است.
بَاب الَْمْدَرَسة ِ: دِر مدرسه ⇐ الَْمْدَرَسِة: مضاٌف الیه و مجرور / کِتاب ُمحّمد ٍ: کتاب محّمد ⇐ ُمحّمٍد: مضاٌف الیه و مجرور

 نکات مهم:
1 به اسمی که مضاٌف الیه دارد، مضاف گفته می شود.

2 مضاف »ال«، »تنوین« و »نون جمع و مثنی« نمی گیرد:

کتاب عليٍّ )درست(؛ کتاٌب عليٍّ )نادرست( / الکتاُب عليٍّ )نادرست( 

مؤمنو العالمِ )درست(؛ مؤمنون العالمِ )نادرست(

گر مضاف واقع شوند »ن« از آخر آنها حذف می شود: 3 اسم مثنی یا جمع مذّکر سالم ا

مؤمنون + العالَم  ← مؤمنو العالَمِ )مؤمن های جهان(

تِلِْمیَذیِن + المدرسة  ← تِلِْمیَذي الَْمدرسِة )دو دانش آموز مدرسه( 

ِمنَْضَدتان + المدرسة  ← ِمنَْضَدتا الَْمدَرَسة )دو میز مدرسه( 

4 اسم های زیر همیشه مضاٌف الیه دارند و به آن ها دائم االضافه می گویند:

ُکّل: هر، همه/ بَْعض: بعضی/ َغیر: به جز/ َمَع: همراه/ حَیَْن: هنگامی که/ ِعنَْد: نزِد، هنگامِ/ فَوَق: باالی/ تَحَْت: زیرِ/ أماَم: جلوی/ وراَء: پشت/ بَیَن: وسط/ بَعَد: بعد 

از/ قَبَل: قبل از/ دوَن: بدون/ أّي: کدام یک )اسم استفهام(/ ذو، ذا، ذي، ذات: صاحب
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 موصوف و صفت ]نعت[ )ترکیب وصفی(

صفت، اسمی است که حالت و ویژگی اسم ماقبل خود را توضیح می دهد. 

صفت )نعت( در چهار مورد با موصوف )منعوت( خود مطابقت دارد: 
1 عدد )مفرد، مثنی و جمع(؛ مانند: العالُم المسلُم، العالماِن المسلماِن، الُعلَماُء الُمسلموَن. 

2 جنس )مذّکر و مؤنّث(؛ مانند: العالمُة المسلمُة، العالُم المسلُم.

3 معرفه و نکره؛ مانند: العالُم المسلُم، عالٌم مسلٌم.

4 اعراب )رفع، نصب و جر(؛ مانند: عالمٌة مسلمٌة ـ عالمًة مسلمًة ـ عالمٍة مسلمٍة.

گر موصوف جمع غیرعاقل )غیرانسان( باشد، صفت به صورت مفرد مؤنّث می آید؛ مانند: کلماٌت جدیدٌة.   نکته: ا

 نکات مهم:
گر یک کلمه، هم صفت و هم مضاٌف الیه داشته باشد، برخالف فارسی، ابتدا مضاٌف الیه و سپس صفت آورده می شود؛ مانند:  ا

هذه َعِقیدُة التوحیِد المقّدسُة. این عقیدۀ مقّدس توحید است.
َعقیَدة: مضاف و موصوف/ التوحیِد: مضاٌف الیه / المقّدسة: صفت برای »عقیدُة«

ُة: نور نقره فام ماه پدیدار شد. ُة الَْقَمرِ الِْفّضیَّ ظََهَرْت أَِشعَّ
ُة« ُة: صفت برای »أَِشعَّ ُة: مضاف و موصوف/ القمرِ: مضاٌف الیه / الِفّضیَّ أَِشعَّ

کتابُنا الجمیُل: کتاب زیبای ما
کتاب: مضاف و موصوف/ نا: مضاٌف الیه / الجمیُل: صفت برای »کتاُب«

 فرق مضاٌف الیه و صفت:
1 مضاف متعلق به مضاٌف الیه است، مثل باب المدرسِة )دِر مدرسه(، یعنی دری که ماِل مدرسه است. ولی صفت، موصوف را توصیف می کند: الباُب الجمیُل: 

)دِر زیبا( یعنی دری که زیباست )یعنی در، خودش زیباست(
2 صفت از هر لحاظ پیرو موصوف است، ولی مضاٌف الیه احتیاجی به مطابقت با مضاف ندارد.

تست های درس اّول

تست های واژگان

َأيُّ ِعباَرٍة فیها َأیّاُم اْلُْسبوِع َعلَی التَّرتیِب؟- 1
ثْنَیِن، اَلثُّالثاء، اَْلَربِعاء، اَلَْخمیُس، اَلُْجُمعة بْت، اَْلَحَد، اَْلِ 2( اَلسَّ ثْنَیِن، اَْلَربِعاء، اَلثُّالثاء، اَلَْخمیُس، اَلُْجُمعة  بْت، اَْلِ 1( اَْلَحَد، اَلسَّ
بْت، اَْلِثنَیِن، اَْلَحَد، اَلثُّالثاء، اَلَخمیُس، اَْلَربِعاء، اَلُْجُمعة 4( اَلسَّ بْت، اَلُْجُمعة  3( اَلَْخمیُس، اَْلَربِعاُء، الثُّالثاء، اَْلِثنیِن، اَْلَحَد، اَلسَّ

حیَح لِلَْفراِغ: یَنْزُِل الَْمطَُر ِمن .....- 2 َعیِّن الصَّ
4( الُْمستَِعَرة 3( اْلَنُجمِ  2( الَْغیمِ  لجِ  1( الثَّ

َرَرة«:- 3 بِـَمعنَی »الشَّ
4( ضیاء 3( أَنُعم  2( ُغصون  1( جَْذَوة 

حیَح لِلَْفراِغ:- 4 ًة و .... َشَجَرًة بَعَْد َسنََتیِْن.« َعیِِّن الصَّ »َغَرْسُت حبَّ
4( أَوجََدْت 3( صاَرتْ  2( نَظََرتْ  1( َعلَِمْت  

»َکَتبُْت ِإمِتحاني في ................. اْلِمِتحاناِت.« َعیِِّن الَْخطَأَ لِلَْفراِغ:- 5
4( ُدَرِر 3( صالَةِ  2( ُغرفَةِ  1( قاَعةِ 

حیَح لِلَْفراِغ:- 6 »اَلَْجوُّ بارٌِد َجّداً َو َأصَبَحِت اْلَرُض مَفروَشًة بِالثَّلِج، جاَء فصل ........... « َعیِِّن الصَّ
یْف 4( الصَّ بیع  3( الرَّ 2( اَلَْخریف  تاء  1( الشِّ

حیَح لِلَْفراِغ:- 7 ُة، اَلَْوَرُق، الثََّمَرُة و ....« َعیِِّن الصَّ َجَرِة الَْحبَّ »لِلشَّ
4( اْلَنُجُم 3( اَلُْغصونُ  2( الُْمنَهِمَرةُ  1( الُْمستَِعَرةُ 
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حیُح لِلَْفراِغ؟- 8 »یَعَْمُل الَْجّواُل بِـ....« ما ُهَو الصَّ
4( الغالَیِة 3( الُْفستانِ  2( البَطّاریَّةِ  جاجَةِ  1( الزُّ

حیَح لِلَْفراغاِت َعلَی التَّرتیِب:- 9 باِح ..... و في الظُّهِر ..... و في اللَّیِل .....« َعیِِّن الصَّ ُکُل في الصَّ »نَأْ
4( الَْفطوَر، الَْغداَء، الَْعشاَء 3( الَْعشاَء، الَغداَء، الَْفطورَ  2( الَْغداَء، الَفطوَر، الَْعشاءَ  1( الَْفطوَر، الَْعشاَء، الَْغداءَ 

حیَح:- 10 »ٰهِذِه الْفاکَِهُة في ثاَلثَِة َألواٍن.« َعیِِّن الصَّ
4( اللَّیْموُن 3( الِْمشِمُش  2( التُّفاحُ  ّمانُ  1( الرُّ

ماِء یَنْزُِل ِمنُْه الَْمطَُر«.- 11 کٌِم في السَّ حیَح لِلِْعباَرِة: »ُهَو بُخاٌر ُمَترا َعیِِّن الَْجواَب الصَّ
4( اَلُْخسران ِضَرة  3( اَلنَّ حاب   2( السَّ َرَرة  1( اَلشَّ

َعیِّن َجواباً فیه َکِلَمٌة التُناِسُب الَْکِلماِت اْلُخَرٰی:- 12
ان، تُّفاح، لَیمون، بُرتُقال 4( ُرمَّ 3( قََدم، لِسان، یَد، َرأس  2( ُأسبوع، َشهر، َسنَة، بِنت  1( َخَشب، َشَجَرة، ُغصون، حَبَّة 

13 -: َعیِّن الَْخطَأَ في الُْمَتراِدِف َأِو الُْمَتضادِّ
4( حَزَِن ≠ فَرَِح 3( َکثیر = جَزیل   2( قَریب ≠ بَعید  1( یَسار = یَمین 

تست های ترجمه

 َعینِّ اْلََصحَّ في التَّرَجَمِة. لِْلَْسئِلَِة َرَقم )23-14(

»َفابَْحْث َو ُقْل مَْن َذا الَّذي یُْخِرُج ِمنَْها الثََّمَرة؟«:- 14
2( پس بگرد و بگو این کیست که از آن میوه بیرون می آورد؟ 1( پس از بحث، بگو چه کسی از آن میوه بیرون آورد؟ 

4( پس می گردی و می گویی این کیست که از آن میوه بیرون آورد؟ 3( پس گفت وگو کن و بگو چه چیزی از میوه بیرون می آید؟ 
15 -:َو اجَْعْل لي لِساَن ِصدٍق في اْلَخریَن！

2( و برایم یاد نیکو در دیگران قرار می دهی. 1( و برای من زبان راستی در دیگران قرار دادی. 
4( و برای من زبان صداقت در دیگران قرار داد. 3( و برای من یادی نیکو در آیندگان قرار بده. 

16 -: َو ما ظَلََمــُهُم اهلُل َولٰـِکْن کانوا َأنُْفَسُهم یَظِْلموَن ...！
1( ... و خداوند به آن ها ظلم نکرد، اما آن ها به خودشان ظلم می کردند. 

2( ... و خداوند به کسی ظلم نمی کند، اما آن ها به خودشان ظلم می کنند.
3( ... و اهلل به هیچ کس ظلم نخواهد کرد، اما آن ها خودشان بودند که ظلم کردند.

4( ... و اهلل به آن ها ظلم نخواهد کرد، اما خودشان بر خودشان ظالم بودند.
ماء َقَمراً؟«:- 17 »اَنْظُُر ِإلَی اللَّیِل َو َأسأَُل: مَْن َأْوَجَد في السَّ

2( به شب نگاه کردم و پرسیدم: کسی که در آسمان ماه را ایجاد کرد. 1( به شب نگاه می کنم و می پرسم: چه کسی ماه را در آسمان ایجاد کرد؟ 
4( بنگر به شب و سؤال کن: این کیست که در آسمان ماه را ایجاد می کند؟ 3( به شب نگاه کردم و پرسیدم: چه کسی در آسمان ماه را درست کرد؟ 

18 -:َو اْعَملوا صالِحاً إنّي بِما تَعَْملوَن َعلیٌم！
گاه هستم. 2( و کار شایسته انجام دادند، به راستی من به کارهای آن ها آ گاهم.  1( و کار نیکو انجام دهید، قطعاً من به آنچه انجام می دهید، آ

4( اعمال صالح انجام دادند، به راستی که من از آن ها باخبرم. 3( و کار خوب انجام می دهید، حقیقتاً من از شما و کارهایتان باخبرم. 
»اَلنَّاُس یَنظُروَن إلَی ِصدِق الَْحدیِث َو َأداِء اْلَمانَِة.«:- 19

2( مردم! به درستِی سخن و امانت داری نگاه کنید. 1( نگاه مردم به راستِی کالم و ادای امانت است. 
4( به راستِی سخن و ادای امانِت مردم نگاه کنید. 3( مردم به راستِی گفتار و ادای امانت نگاه می کنند. 

»النَّظَُر فـي ثاَلثَِة َأْشیاَء، ِعباَدٌة: النَّظَُر فـي الُْمْصَحِف َو النَّظَُر فـي َوجِْه الْوالَِدیِن َو النَّظَُر فـي الَْبحِْر.«:- 20
1( به سه چیز نگاه کن، که عبادت است: نگاه به قرآن، نگاه به صورت والدین، نگاه به دریاچه.

2( عبادت، در نگاه کردن به سه چیز است: نگاه به ُرخسار پدر و مادر، نگاه به قرآن، نگاه به دریا.
3( نگاه کردن در سه مورد عبادت است: نگاه به ُمصحف، نگاه به دریا، نگاه به چهره پدر و مادر.
4( نگاه کردن به سه چیز عبادت است: نگاه به قرآن و نگاه به چهرۀ پدر و مادر و نگاه به دریا.
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داَقِة بَیَْن الطُّاّلِب.«:- 21 راَسِة َو الِْقراَءِة و الِْکتابَِة و َفصُل الصَّ »یَبَْتِدُئ َفصُل الدِّ
1( فصل تدریس و قرائت و کتابت و فصل دوستِی دانش آموزان شروع شد.

2( فصل درس خواندن و مطالعه و نوشتن و فصل دوستی میان دانش آموزان شروع می شود.
3( با آغاز فصل درس خواندن و مطالعه و نوشتن، فصل دوستی میان دانش آموزان شروع می شود.

4( شروع زمان تدریس و نوشتن و مطالعه، فصل دوستی میان دانش آموزان است.
ُکُل النّاُر الَْحطََب.«:- 22 ُکُل الَْحَسناِت َکما تَأْ »إنَّ الَْحَسَد یَأْ

1( به راستی که حسود خوبی ها را از بیان می برد همچنان که آتش چوب ها را از بین می برد.
2( قطعاً حسادت خوبی ها را می خوَرد، همان گونه که آتش هیزم را می خوَرد.

3( قطعاً حسادت، خورندۀ خوبی هاست، همان طور که آتش، خورندۀ هیزم است.
4( با حسادت، خوبی ها را می خوری، همان گونه که آتش هیزم را می خوَرد.

23 -: اَلَّذیَن یَْجَعلوَن مََع اهلِل إلٰهاً آَخَر َفَسْوَف یَعْلَموَن！
1( کسی که با اهلل، خدای دیگری قرار داده، به زودی خواهد دانست.

2( چه کسانی همراِه خدا، خدایی دیگر قرار می دهند؟ به زودی می دانند.
3( ای کسانی که همراه خدا، خدایی دیگر قرار می دهید؛ به زودی خواهید دانست.

4( کسانی که همراِه خدا، خدایی دیگر قرار می دهند، پس خواهند دانست.
َعیِّن الَْخطَأَ في التَّرَجَمِة:- 24

1( أعْلَُم الّناِس، َمن جََمَع ِعلَْم الّناِس إلَی ِعلِْمِه: داناتریِن مردم، کسی است که دانِش مردم را به دانش خود بیفزاید.
2( اُنْظُْر إلَی ما قاَل و ال تَنْظُْر إلَی َمْن قاَل: به آنچه گفته است بنگر و به آن که گفته است ننگر.

ِة الِْعلُْم: هرچیزی راهی دارد و راه بهشت، دانش است. 3( لُِکلِّ َشْیٍء طَریٌق و طَریُق الَْجنَّ
ُکلوَن: برای شما در آن میوه های  بسیاری بود و از آن ها خورده اید. کُِه َکثیَرٌة َو ِمنْها تَأْ 4( ！لَُکْم فیها فَوا

َعیِّن الَْخطَأَ في مَفهوِم الِْعباَرِة:- 25
ْکثَُر َخطایا ابِْن آَدَم في لِسانِِه: َخموش باش، بسیار دیده ام که داد/ زبان سرخ، سر سبز را به تیغ کبود 1( أ

2( َمْن َزَرَع الُْعْدواَن حََصَد الُْخْسراَن: بانوی عالِم بِه از بی مایه مرد/ دشمن دانا بِه از نادان دوست
َجرِ باِل ثََمرٍ: عالِم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل 3( العالُِم باِل َعَمٍل َکالشَّ

4( َسالَمُة الَعیِش فـي الُْمداراِة: آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است/ با دوستان مرّوت، با دشمنان مدارا 
َعیِّن اْلَقَرَب في مَفهوِم الِْعباَرِة:- 26

کستر کند. هُر یَوماِن: یَْوٌم لََك َو یَوٌم َعلَیَْك: روزگار، آیینه را محتاج خا 1( اَلدَّ
2( ُعصفوٌر في الَْیِد َخیٌر ِمن َعَشَرٍة َعلَی الَشَجرِة: سرکۀ نقد بِه از حلوای نسیه.

واِء، قَلیلُُه یَنَفُع و َکثیُرُه یَقتُُل: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. 3( اَلَکالُم َکالدَّ
4( إذا َملََك اْلَراِذُل هَلََك اْلَفاِضُل: گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان.

 َکم ِعباَرًة تَرَجَمُتها َخطَأٌ؟ لِْلَْسئِلَِة َرَقم )30-27(

َقٍة: از یک دروازه وارد نشدید و از دروازه های مختلف وارد شدید.- 27 الف( ！ال تَْدُخُلوا ِمْن باٍب واحٍد َو اْدُخُلوا ِمن َأبْواٍب ُمَتَفرِّ
ب( ！نَحُْن نَُقصُّ َعلَیَْك َأحَْسَن الَْقَصِص: ما نیکوترین سرگذشت را  بر تو حکایت می کنیم.

گاە به غیب نیستند، جز خدا. ماواِت َو اْلْرِض الَْغیَْب إاّل اهلُل: کسانی که در آسمان ها و زمین هستند، آ ج( ！الیَعلَُم مَْن في السَّ
د( ！ِإنَّ َأولیاَء اهلِل ال َخْوٌف َعلَیِْهم َو ال ُهم یَحَْزنوَن: قطعاً دوستان خدا نه ترسی بر ایشان هست و نه غمگین می شوند.

4( أَربََع 3( ثاَلثَ  2( اِثْنَتاِن   1( واِحدة 
الف( إنَّ َحوائَِج النّاِس إلَیُْکم نِعَمٌة ِمَن اهلِل: قطعاً نیاز مردم به شما همچون نعمتی از خداوند است.- 28

ب( َخیُْر النّاِس مَن نََفَع النّاَس: بهتریِن مردم کسی است که به مردم سود برساند.
ج( ！یا َأیَُّها الَّذیَن آمَنوا لَِم تَقولوَن ما ال تَْفَعلوَن: ای کسانی که ایمان آورده اید چرا چیزی را گفته اید که انجام نداده اید؟

کند. ماِء: به کسی که در زمین است رحم می کنی تا کسی که در آسمان است به تو رحم   د( ِاْرَحْم مَْن فِی اْلرِض یَرَْحْمَك مَْن فِي السَّ
4( أَربََع 3( ثاَلثَ  2( اِثْنَتاِن   1( واِحدة 
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 در کدام عبارت، روزهای هفته به ترتیب آمده است؟11  2  
شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه

 گزینۀ درست برای جای خالی را مشخص کن. »باران از .... می بارد.«21  2  
بررسی گزینه ها: 

4( نورانی 3( ستارگان  2( ابر  1( برف 
 به معنی »اخگر«31  1  

بررسی گزینه ها: 

4( نور 3( نعمت ها  2( شاخه ها  1( پارۀ آتش، اخگر 
 گزینۀ درست برای جای خالی را مشخص کن. »دانه ای کاشتم و بعد از دو سال، درخت ......«41  3  

بررسی گزینه ها: 

4( ایجاد کرد. 3( شد.  2( نگاه کرد.  1( دانست. 
 گزینۀ نادرست برای جای خالی را مشخص کن. »امتحانم را در ..... امتحانات نوشتم.«51  4  

بررسی گزینه ها: 

4( مرواریدها 3( سالن  2( اتاق  1( سالن 
 گزینۀ درست برای جای خالی را مشخص کن. »هوا بسیار سرد است و زمین با برف پوشیده شده است، ... آمد.«61  1  

بررسی گزینه ها: 

4( تابستان 3( بهار  2( پاییز  1( زمستان 
 گزینۀ درست برای جای خالی را مشخص کن. »درخت دانه، برگ، میوه و .... دارد.«71  3  

بررسی گزینه ها: 

4( ستاره ها 3( شاخه ها  2( ریزان  1( نورانی 
 گزینۀ درست برای جای خالی را مشخص کن. »موبایل، با .... کار می کند.«81  2  

بررسی گزینه ها: 

4( گران بها 3( پیراهن زنانه  2( باطری  1( شیشه 
 گزینۀ درست برای جاهای خالی را به ترتیب مشخص کن. »در صبح، ...... و در ظهر .... و در شب ..... می خوریم.«91  4  

بررسی گزینه ها: 

4( صبحانه، ناهار، شام 3( شام، ناهار، صبحانه  2( ناهار، صبحانه، شام  1( صبحانه، شام، ناهار 
 گزینۀ درست را مشخص کن. »این میوه در سه رنگ است.«101  2  

بررسی گزینه ها: 

4( لیمو 3( زردآلو  2( سیب  1( انار 
 گزینۀ درست برای عبارت را مشخص کن. »بخاری به هم فشرده در آسمان است که از آن باران می بارد.«111  2  

بررسی گزینه ها: 

4( زیان 3( تروتازه  2( ابر  1( اخگر 
 جوابی را مشخص کن که در آن یک کلمه با کلمات دیگر هماهنگ نیست.121  2  

بررسی گزینه ها: 

2( هفته، ماه، سال، دختر )کلمۀ دختر با بقیه هماهنگ نیست.(  1( چوب، درخت، شاخه ها، دانه  
4( انار، سیب، لیمو، پرتقال 3( پا، زبان، دست، سر  
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 اشتباه در مورد مترادف یا متضاد را مشخص کن.131  1  
بررسی گزینه ها: 

2( نزدیک ≠ دور 1( چپ ≠ راست )این دو کلمه متضاد هم هستند نه مترادف.( 
4( ناراحت شد ≠ خوشحال شد 3( زیاد = بسیار  

 درست ترین گزینه در ترجمه را مشخص کن. )سؤاالت 23-14(
بررسی سایر گزینه ها: 141  2  

مَن ذا الّذي: این کیست که )رّد گزینۀ 1 و 3( اِبَحث: جست وجو کن، بگرد )رّد گزینه های 1، 3 و 4( 
ُقل: بگو )رّد گزینۀ 4( یُخِرُج: بیرون می آورد )رّد گزینه های 1، 3 و 4( 

اِجَْعْل: قرار بده؛ فعل امر. )رّد سایر گزینه ها(151  3  
بررسی سایر گزینه ها:161  1  

ُهم: آن ها )رّد گزینه های 2 و 3(
ما ظَلََم: ظلم نکرد، ستم نکرد؛ ماضی منفی )رّد سایر گزینه ها(

کانوا یَظِْلموَن: ستم می کردند؛ ترکیب کاَن + مضارع = ماضی استمرارِی فارسی. )رّد سایر گزینه ها(
َأنُفَسُهم: به خودشان )رّد گزینۀ 3(

بررسی سایر گزینه ها: 171  1  
اَنظُُر: نگاه می کنم؛ فعل مضارع، اول شخص مفرد )رّد سایر گزینه ها(

َأسأَُل: می پرسم، سؤال می کنم؛ فعل مضارع، اول شخص مفرد )رّد سایر گزینه ها(
مَن: چه کسی )رّد گزینه های 2 و 4(

أْوَجَد: ایجاد کرد، درست کرد، ساخت؛ فعل ماضی، سوم شخص مفرد )رّد گزینۀ 4(
بررسی سایر گزینه ها: 181  1  

اِعَْملوا: انجام دهید؛ فعل امر، دوم شخص جمع )رّد سایر گزینه ها(
تَْعَملوَن: انجام می دهید؛ فعل مضارع، دوم شخص جمع )رّد سایر گزینه ها(

بررسی سایر گزینه ها: 191  3  
یَنْظُروَن: نگاه می کنند، می نگرند؛ فعل مضارع، سوم شخص جمع )رّد سایر گزینه ها(

کلمۀ »النّاس« در گزینه های 1و 4، در جای مناسب ترجمه نشده  است.
بررسی سایر گزینه ها: 201  4  

النَّظَر: نگاه؛ اسم است، نه فعل )رّد گزینۀ 1(
بَحر: دریا )رّد گزینۀ 1( 

 َأشیاء: چیز )رّد  گزینۀ 3(
در گزینۀ 2، کلمات »عبادة« و »النَّظُر في ثالثَِة أشیاء« در جای مناسب خود ترجمه نشده اند.

در گزینۀ 3 »النَّظَر في الَْبحر« در جای مناسب خودش ترجمه نشده است.
بررسی سایر گزینه ها: 211  2  

ِدراَسة: درس خواندن، تحصیل )رّد گزینه های 1 و 4(
یَبَتِدُئ: آغاز می شود؛ فعل مضارع )رّد گزینه های 1 و 4(

در گزینۀ 3، »با آغاز« اضافه است.
بررسی سایر گزینه ها: 221  2  

َحَسد: حسادت )رّد گزینۀ 1(
ُکُل: می خورد؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد سایر گزینه ها( ُکُل و تَأْ یَأُ

: قطعاً )رّد گزینۀ 4( إنَّ
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بررسی سایر گزینه ها: 231  4  
الَّذیَن: کسانی که )رّد سایر گزینه ها(

یَجَعلون: قرار می دهند؛ فعل مضارع، سوم شخص جمع )رّد گزینه های 1 و 3(
َسوَف یَعلَموَن: خواهند دانست؛ فعل مستقبل، سوم شخص جمع )رّد سایر گزینه ها(

 گزینۀ نادرست در ترجمه را مشخص کن.241  4  
ُکلوَن: می خورید؛ فعل مضارع، دوم شخص جمع/ »بود« معادل »کاَن« است که در عبارت عربی وجود ندارد. تأْ

 اشتباه در مفهوم عبارت را مشخص کن.251  2  
بررسی گزینه ها: 

2( هرکس دشمنی بکارد، زیان درو می کند. 1( بیشتر اشتباهات انسان، در زبانش است. 
4( سالمتی زندگی، در مدارا کردن است. 3( دانشمند بدون عمل، مانند درخت بدون میوه است. 

 نزدیک ترین گزینه در مفهوم عبارت را مشخص کن.261  2  
بررسی گزینه ها: 

2( گنجشکی در دست، بهتر از ده تا بر روی درخت است. 1( دنیا دو روز است: روزی به نفع تو و روزی به ضرر تو. 
ک می شوند. 4( هنگامی که فرومایگان به فرمانروایی برسند، شایستگان هال 3( سخن مانند داروست، اندک آن سود می رساند و زیادش می کشد. 

 ترجمۀ چند عبارت، نادرست است؟ )سؤاالت 27- 30(
بررسی عبارت ها: 271  3  

الف( التَدُخلوا: وارد نشوید؛ فعل نهی، دوم شخص جمع / اُْدُخلوا: وارد شوید؛ فعل امر، دوم شخص جمع
ب( القصص: داستان ها / ج( الیَعلَم: نمی داند / در جملۀ »د« اشتباهی وجود ندارد.

بررسی عبارت ها: 281  3  
الف( َحوائِج: نیازها/ کلمۀ »همچون« در عبارت فارسی، اضافه است.

ج( تَقولوَن: می گویید؛ فعل مضارع، دوم شخص جمع / التَفَعلوَن: انجام نمی دهید؛ فعل مضارع منفی، دوم شخص جمع
د( ِاْرَحْم: رحم کن؛ فعل امر، دوم شخص مفرد

بررسی عبارت ها: 291  3  
الف( جاِهٌل: نادان؛ مفرد است نه جمع، کلمۀ »مانند«  اضافی است.

ب( تَعیُش: زندگی می کنی؛ فعل مضارع، دوم شخص مفرد
ج( التَقُتلوا: نکشید؛ فعل نهی، دوم شخص جمع

بررسی عبارت ها: 301  2  
ب( أمثال: َمثَل ها؛ جمع است نه مفرد. / َعلیم: دانا

کثََرُهم: بیشترشان ج( َأ

 در چند عبارت، تعداد اشتباهات ترجمه، یکسان است؟ )سؤاالت 31- 35(
بررسی عبارت ها: 311  2  

الف( ترکیب »با شادی« مربوط به قسمت دوم جمله است/ َحقائَِبُهم: کیف هایشان. )2 اشتباه(
ب( َعُدّو: دشمن؛ مفرد است نه جمع )1 اشتباه(

ج( َقْوُل: سخِن، کالمِ؛ اسم است نه فعل/ »چون« در جملۀ عربی وجود ندارد. )2 اشتباه(
د( بدون اشتباه

بررسی عبارت ها: 321  4  
الف( الِعبارات: جمله ها/ الْبَسیطَة: ساده )2 اشتباه(

ب( الُمسَتشَفی: بیمارستان/ تَذهَبیَن: می روی؛ فعل مضارع، دوم شخص مفرد )2 اشتباه(
ج( الکتاب: کتاب )ضمیر »ت« اضافه است(/ تَأُخذیَن: می گیری؛ فعل مضارع، دوم شخص مفرد )2 اشتباه(

د( الّتالمیُذ: دانش آموزان؛ جمع مکسر است نه مفرد/ یَفَرحوَن: شادی می کنند؛ فعل مضارع، سوم شخص جمع )2 اشتباه(


