
ّ الثاِلُث ْرُس ّ الثاِلُثالدَّ ْرُس الدَّ

ِمْهَنُتَك ِف الُْمسَتقَبِل
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جلسه پنجم
ء

درترجمۀفعلمستقبلاز»خواه«کمکمیگیریم؛مثالً: 1

َسوَفأصیُر:خواهمشد

»آِخر«بهمعنای»آخر«و»آَخر«بهمعنای»دیگر،دیگری«است. 2

:دوستدارم«فعلمضارعاست.خیلیحواستانبهایندوکلمهباشد. :دوستداشت«فعلماضیو»ُأِحبُّ »أحَبَّ 3

گربعداز»ُکّل«اسمجمع»ال«داربیاید،»ُکّل«بهصورت»همه«ترجمهمیشود؛مثالً: ا 4

اَلِْبالُدبِحاجٍَةإلَیُکّلالِمَهِن:کشوربههمۀشغلهانیازدارد.

»َعلَی«+»ضمیر«رابهصورت»باید............«ترجمهمیکنیم؛مثالً: 5

الِمَهِن:مابایدبههمۀشغلها،احترامبگذاریم. َعلَیْنابِاحْتِرامُِکلِّ

واژهنامه

آَخر:دیگر،دیگری

آِخر:آخر

:دوستداشت أَحبَّ

:دوستدارم ُأِحبُّ

:دوستداری تُِحبُّ

أْصحاُبالِمَهِن:صاحبانشغل

َأمْن:امنیت

بائِع:فروشنده

بَیْع:فروش،فروختن

باِلد:کشور،شهرها»مفرد:بَلَد«

م:پیشرفت تََقدُّ

ُجنْدّي:سرباز

َجّوال:تلفنهمراه

َحّداد:آهنگر

َحلْوانّي:شیرینیفروش

خاِمس،خاِمَسة:پنجم

َخّباز:نانوا

ُخبْز:نان

ُرّز:برنج

َرسائِل:نامهها»مفرد:رِسالَة«

ریاَضة:ورزش

زِراَعة:کشاورزی

سَ،َسوَف:نشانۀآینده

َسأصیُر:خواهمشد

َشَرَح:شرحداد

ُشْرطّي:پلیس

صاَر:شد

َسوَفأصیُر:خواهمشد

الُعیوِن:چشمپزشکی ِطبُّ

طَّباخ:آشپز

ک،غذا»جمع:أطِْعَمة« طَعام:خورا

طََبَخ:پخت

َعْن:دربارۀ،از

َعیْن:چشم،چشمه»جمع:ُعیون«

غایَة:پایان،نهایت

َفَحَص:معاینهکرد

قاِطع:بُرنده

ُکَرُةالَقَدِم:فوتبال»ُکَرة:توپ+قََدم:پا«

مَْرَضی:بیماران»مفرد:َمریض«

ُمْسَتقَْبل:آینده

ُمَمرِّض:پرستار

ُمَوظَّف:کارمند

نَوافِذ:پنجرهها»مفرد:ناِفَذة«

ِمهْنَة:شغل»جمع:ِمَهن«

:مهندسکشاورزی ُمَهنِْدٌسزِراعيٌّ
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التَّمارینالتَّمارینالتَّمارین

ترجمههایناقصراکاملکنید. ُل مریُن األوَّ التَّ

ِمهْنَُتَكفيالُمْسَتقَْبِل:شغلتودرآینده

: معلم وارد ............ شد. فِّ 1 َدَخَل الُمَدرُِّس في الصَّ

2 َو قاَل: »َدرُس الیَومِ َحوَل مِْهنَةِ الُمْستَْقبَِل«: و گفت: »درس ............ پیرامون ............ آینده است.«

؟«: و ............ : »کدام شغل را ............ ؟« 3 َفسَأَل: »أيَّ مِهنَةٍ تُِحبُّ

4 صادٌق: أنا أُِحبُّ الزِّراَعَة: صادق: من ............ را ............ . 

مِ البِلدِ: زیرا آن کاری مهم برای ............ کشور است.  5 ِلنّها َعَمٌل ُمهِمٌّ لِتََقدُّ

6 َسوَف أصیُر ُمَهنِْدسًا زِراعیًّا: مهندس کشاورزی ...................... . 

7 ناِصٌر: أنا أُِحبُّ بَیَْع الُکتُِب: ناصر: من ...................... را دوست دارم. 

8 ِلنَّ الُکتَُب ُکنوٌز: زیرا کتاب ها ............ هستند.

9 قاَل َرسولُ  اهللِ )ص( َعنْها: »الُکتُُب بَساتیُن الُعَلما ءِ«: رسول خدا )ص( ............ آن فرموده اند: »کتاب ها ............ دانشمندان هستند.«

10 قاِسٌم: َسأصیُر ُمْختَرِعًا َو َسوَف أْصنَُع َجّوااًل َجدیداً: قاسم: من مخترع ...................... و تلفن همراه جدیدی را ...................... .

11 َمنصوٌر: أنا أُِحبُّ الّریاَضَة. أنا العٌِب ُممتاٌز في ُکَرةِ الَقَدمِ: منصور: من ............ را دوست دارم. من بازیکنی عالی در ............ هستم. 

12 أمیٌن: أنا أُِحبُّ ِطبَّ الُعیوِن: امین: من ...................... را دوست دارم.

13 َسوَف أصیُر َطبیبًا لِِخْدَمةِ النّاِس: ............ برای خدمت به مردم ...................... . 

ّلُب َذَکروا أْصحاَب الِمَهِن: دانش آموزان ...................... را نام بردند.  14 الطُّ

ْرطّي َو الَحْلوانّي: مانند معّلم، ............ ، پلیس، ............ ،  15 َکالُمَدرِِّس َو الَخبّازِ َو الشُّ

16 َو البائِِع َو الُمَمرِِّض َو الَْحّدادِ َو َغیرِهِْم: فروشنده، ............ ، ............ و غیر آن ها. 

ْغِل؟: معّلم: هدفتان از انتخاب شغل ............ ؟ 17 الُمَدرُِّس: ما ُهَو َهَدَفُکْم مِن انتِخاِب الشُّ

18 عارٌِف: ِخْدَمُة النّاِس؛ ِلنَّ ُکلَّ واِحٍد مِنّا بِحاَجةٍ إلَی اآلَخریَن: عارف: خدمت به مردم؛ زیرا هریک از ما به ............ نیازمندیم. 

؟: معّلم: ............ شغلی مهم است؟  19 الُمَدرُِّس: أيُّ ُشْغٍل ُمهِمٌّ

ٌة َو البِلُد بِحاَجةٍ إلی ُکلِّ الِمَهِن: حامد: ............ شغلی مهم است و کشور به ............ شغل ها نیاز دارد.  20 حامٌِد: ُکلُّ مِهنَةٍ َمُهِمَّ

21 الُمَدرُِّس: َعَلینا بِاْحتِرامِ ُکلِّ الِمَهِن: معّلم: ما ............ به ............ شغل ها احترام بگذاریم.

نادرست  درست درستییانادرستیعبارتهایزیرراباتوّجهبهمتن،مشّخصکنید. مریُن الّثاني التَّ

1 بَْعُض الِمَهِن ُمهِمٌّ َفَقط.  

ْغِل ِخْدمَة النّاِس.    2 کاَن َهَدُف التَّلمیِذ مِن انتِخاِب الشُّ

مِ البِلدِ.    3 الزِّراَعُة َعَمٌل ُمهِمٌّ لِتَقدُّ

4848

مریُن الّثاني التَّ
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کلماتیراکهزیرآنهاخطکشیدهشده،ترجمهکنید. مریُن الّثاِلُث التَّ

 ِمهنٍَةتُِحّبیَن؟ أيُّ 1

َسأَصیُرالِعباًفيالُمْسَتقَْبِل. 2

 أنانَّجاٌر.أْصنَُعاألبواَبَوالنَّوافَِذ. 3

َحِفَظاألمَْنفيالِبالِد. رطيُّ الشُّ 4

ترجمۀصحیحهرکلمهراانتخابکنید. مریُن الّراِبُع التَّ

کشور  شهر   1 أنَت تَْحَفُظ المَن في البِلدِ. 

هدف  نهایت   2 غایَُة الَعْقِل االِْعتِراُف بِالَجْهِل. 

مداوا می کنی  معاینه می کنی   3 أَنِت تَْفَحصیَن الَمْرَضی في الُمْستَْشَفی. 

نانوا  آشپز   4 أنا َخبّاٌز. أْطبَُخ الُخبَْز.  

بیماران  بیماری ها   5 الَمْرَضی َکثیروَن في ٰهِذهِ الُمْستَْشَفی. 

ترجمههایناقصراکاملکنید. مریُن الخاِمُس التَّ

ّلِب: من معّلم .................. هستم. درس را برای دانش آموزان ........................ . رَس لِلطُّ 1 أنا ُمَدرُِّس الکیمیاءِ. أَْشَرُح الدَّ

2 الَعْقُل ُحساٌم قاطٌِع: عقل ........................ ........................ است. 

َفٌة. تَْکتُبیَن َرسائَِل إداریًَّة: تو .................. هستی. .................. اداری را می نویسی. 3 أنِت ُمَوظَّ

: تو ........................ هستی. ........................ را می کاری. 4 أنَت َفّلٌح. تَزَرُع الرُّزَّ

عاَم في الّساَعةِ الخامَِسةِ: من آشپز هستم. غذا را در ساعت ........................ ، ........................ . 5 أنا َطبّاَخٌة. أَْطبُُخ الطَّ

مریُن الّساِدُسجوابصحیحرادرترجمهانتخابکنید. التَّ

1 َخیُْر النّاِس أَنَفُعُهْم لِلنّاِس. 

بهترین مردم )سودمند  سودمندترین  ( آن ها برای مردم است. 

2 أَنَت َحّداٌد. تَصنَُع النَّوافَِذ. 

تو )نّجار  آهنگر  ( هستی. )پنجره ها  درها  ( را می سازی. 

3 ماذا َستَصیُر في الُمْستَْقبَِل؟ 

در آینده )چه کاره خواهی شد  چه کاره می شوی  (؟ 

ْکثََر مِْن ُکلِّ الِمَهِن. 4 أنا أُِحبُّ الَحلوانيَّ أ

من بیشتر از همۀ )کارها  شغل ها  (، )شیرینی فروش  نانوا  ( را دوست دارم. 

مِ في ُدروِسنا.  5 َعَلینا بِالتََّقدُّ

)خواندن  پیشرفت  ( در درسهایمان بر ما )واجب است  مورد انتظار است  (.
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ترجمۀصحیحراانتخابکنید. ْمریُن الّساِبُع التَّ

ُف ُهَو الّذي َعِمَل في اإلداَرةِ.  1 الُمَوظَّ
ب( کارگر در اداره کار کرده است.   الف( کارمند کسی است که در اداره کار کرده است.   

2 أنا َطبیُب الُعیُوِن. أَْفَحُص الُعیوَن. 
ب( من چشم پزشک هستم. چشم ها را معاینه می کنم.   الف( من پزشک هستم. چشم را معاینه می کنم .   

3 ٰهِذهِ الُمَمرَِّضُة َخَدَمِت النّاَس. 
ب( این پرستار به مردم خدمت کرد.   الف( آن پرستار، خدمت رساِن مردم است.   

کتُُب َرسائَِل لَِصدیقي. 4 َسَأ
ب( نامه هایی را به دوستم خواهم نوشت.   الف( نامه ای را به دوست خود می نویسم.   

5 أَيُّ ُشغٍل ُمهِمٌّ بَِرأیَِك؟
ب( به نظرت آیا شغل مهمی وجود دارد؟   الف( کدام شغل به نظرت مهم است؟   

عبارتهایزیررابهفارسیروانترجمهکنید. ْمریُن الّثاِمُن التَّ

1 غایَُة الَعقِل االِْعتِراُف بِالَجْهِل.

فِّ الثّامِِن؟  2 َمن ُهَو ُمَدرُِّس الکیمیاءِ في الصَّ

3 َکْم َعَدُد الّلعِبیَن في ُکَرةِ الَقَدمِ؟

4 نَْحُن بِحاَجةٍ إلی أَْصحاِب الِمَهِن في بِلدِنا.

5 اإلنساُن بَِعْقلِهِ َو الَعقُل ِحْفُظ التَّجارِِب. 

کلمۀناهماهنگرادرهرگروهباتوّجهبهمعنی،مشّخصکنید. ْمریُن الّتاِسع التَّ

َحّداد  َطعام   َطبّاخ   1 َطبْخ  

َرسائِل  رِیاَضة   ف   ُمَوظَّ 2 إداریَّة  

َخبّاز  َمریض   َحلوانيّ   3 ُمَمرِّض  

َقْریَة  َمدینَة   َسنَة    4 بِلد  

َمْرَضی  َفْحص   ُشْرطيّ   5 َطبیب  

باتوّجهبهکلماتدادهشده،عبارتهایزیرراکاملکنید.)دوکلمهاضافیاست.( ْمریُن العاِشر التَّ

ـنََفَعـالُمْسَتقَْبِلـِمهْنٍَة ـالَیوِمـُجنديٌّ زَّ أنَفُعـالرُّ

1 أنا ............ . أرَفُع َعَلَم َوَطني إیران. 

2 َخیُر النّاِس َمْن ............ النّاَس. 

3 أنا أْطبَُُخ ............ لِْلَعشاءِ.

4 أنَت تَقِدُر أْن تَْخِدَم النّاَس في ُکلِّ ............ .

5 أنا َسأصیُر َطبیبًا في ............ .
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مترادفومتضادرامشّخصکنید.)=،≠( مریُن الحادي َعَشَر التَّ

د( ُمْمتاز       جیِّد ج( مِْهنَة       ُشْغل  ب( بَیْع       ِشراء  الف( ماضي       ُمْستَْقبَل 

نادرست  درست درستییانادرستیعبارتهایزیررابراساسواقعّیت،مشّخصکنید. مریُن الّثاني َعَشَر التَّ

ْغِل ِخْدَمُة اآلَخریَن.   1 َهَدُفنا مِن اِنتخاِب الشُّ

2 أنَْت َفّلٌح. تَْصنَُع البْواَب.  

3 الُکتُُب بَساتیُن الُعَلماءِ.  

هرکلمهرابهتوضیحمناسبآنوصلکنید.)دوکلمهاضافیاست.( مریُن الّثاِلَث َعَشَر التَّ

الّلعُِب    

ریاَضٌة فیها أََحَد َعَشَر العِبًا. الُمَمرُِّض      

ُهَو الّذي یَْعَمُل في الُمْستَْشَفی. البِلُد      

مِ البِلدِ. مَِهنٌَة لِتََقدُّ ُکَرُة الَقَدمِ      

َمْجموَعٌة مِن الُمُدِن. الرسائُل      

الزِّراَعُة    

گزینۀمناسبراانتخابکنید. مریُن الّراِبعَ َعَشَر التَّ

ُمداراُة النّاِس   ِحفُْظ التّجارِبِ   ُحساٌم قاِطعٌ   1 ثََمَرُة الَعْقِل ............ . 

مِ  غایَُة التََّقدُّ زَکاُة العِلْمِ   بَساتیُن الُعلَماءِ   2 الُکتُُب ............ . 

أَمْنِ  ُصنْعِ   اْحتِرامِ   ِ  ............ ُکلِّ الِمَهِن.  3 َعَلیْنا ب

الَمرَْضی  َضةَ   الُمَمرِّ األمْراَض   4 أنا أفَحُص ............ . 

نامهرتصویررابهزبانعربیبنویسید. مریُن الخاِمَسََ َعَشَر التَّ

   

د( ٰهذا ............ لَذیذٌ. ج( ُهَو ............ .  ب( ............ مِن أعضاءِ الَوْجهِ.   الف( أنا ............ . 
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باتوّجهبهتصاویربهپرسشهایزیرپاسخمناسبدهید. مریُن الّساِدَس َعَشَر التَّ

   

4 َمْن ُهَو؟ ............ 3 ماذا َصنََع النَّّجاُر؟ ............  2 َمْن أنَت؟ ............  ؟ ............  1 أيَّ ریاَضةٍ تُِحبُّ

بهپرسشهایچهارگزینهایزیرپاسخدهید. مریُن الّساِبعَ َعَشَر التَّ

کدامگزینهباعبارت»غایَُةالَعْقِلااِلْعِتراُفبِالَجْهِل«ارتباطمعناییدارد؟ 1

1(آنکسکهنداندونداندکهنداند/درجهلمرکبابدالّدهربماند

2(ثََمرُةالَعْقِلُمداراُةالّناِس.

3(تابدانجارسیددانشمکهدانستمنمیدانم.

4(َمْنَکتََمِعلْماًفََکَأنَُّهجاِهٌل.

کدامگزینهنادرستاست؟ 2

واِحٍدِمّنابِحاجٍَةإلیاآلَخریَن:همۀمابهدیگراننیازداریم. 1(ُکلُّ

یاَضَة؟:ایبرادرم،آیاورزشرادوستداری؟ الرِّ 2(یاأخيهَْلتُِحبُّ

ْکتُُبَرسائَِلأِلْصدقائي:مننامههاییرابرایدوستانممینویسم. 3(أناأَ

وأخوُهحَّداٌد:پدرشپلیسوبرادرشآهنگراست. 4(أبوهُشرطيٌّ

پرسش های چهارگزینه ای

ترجمۀواژگان»ُخْبز«و»ُکَرُةالَقَدِم«درکدامگزینهآمدهاست؟ 1 
4(نانـورزش 3(نانـفوتبال 2(برنجـفوتبال 1(برنجـورزش

ترجمۀواژگانمشّخصشدهدرکدامگزینهآمدهاست؟ 2 

مِ البِلدِ.« »مِْهنَُة ُمْستَْقبَلَِك لَها تَْأثیٌر في تََقدُّ
2(آیندهـصنعتیشدنـشهر  1(شغلـپیشرفتـکشور

4(شغلـدرآمدـکشور  3(شغلـآیندهـشهر
ترجمۀعربیواژگان»نانوا«و»پنجم«کداماست؟ 3 

4(طَّباخـخاِمَسة 3(َخّبازـَخْمَسة 2(َخّبازـخاِمس 1(طَّباخـَخْمَسة
کدامگزینهصحیحاست؟ 4 

4(قاِطع:بریدهشده 3(آِخر:دیگر 2(نَواِفذ:پنجره 1(ریاَضة:ورزش

کدامگزینهنادرستاست؟ 5 
ض:پرستار 4(ُمَمرِّ 3(حَلْوانّي:شیرینیفروش الُعیوِن:چشمپزشک 2(ِطبُّ 1(َرسائِل:نامهها

کدامگزینهصحیحاست؟ 6 

4(َخیْر=أنَْفع 3(َسَأَل=أجابَ 2(بَیْع≠ِشراء 1(ِمْهنَة≠ُشغْل
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یاَضَة«رابهدرستیکاملمیکند؟ الرِّ کدامگزینهعبارت»أنَْتالِعٌبُمْمتاٌزفي............أِلنََّكتُِحبُّ 7 

مِ 4(ُکَرِةالَقَدَ 3(بَیِْعالُکتُبِ راَعةِ 2(الزِّ الُعیوِن 1(ِطبِّ

کدامگزینهازنظرمعناییباسایرگزینههاناهماهنگاست؟ 8 

4(حَّداد 3(ُمَوظَّف ض 2(ُمَمرِّ 1(ُمْستَْقبَل

ترجمۀعبارت»َخْیُرالّناِسأنَْفَعُهْملِلّناِس«درکدامگزینهبهدرستیآمدهاست؟ 9 

2(بهترینمردم،سودمندترینمردماست. 1(مردمانیبهترندکهبهمردمسودبرسانند.

4(بهترینمردم،سودمندترینشانبرایمردماست. 3(مردمانخوب،بهترینمردموسودمندترینشانهستند.

ْرطّيَوالَحلْوانّي«کداماست؟ ترجمۀعبارت»َصدیقيَذکََرأْصحاَبالِمَهِنکَالَخّباِزَوالشُّ 10 

1(آندوستمبرخیصاحبانشغلهامانندنانوا،پلیسوشیرینیفروشراذکرکرد.

2(دوستمصاحبانشغلهامانندنانوا،پلیسوشیرینیفروشرانامبرد.

3(دوستمنکارگرانیمانندآشپز،پزشکونانواراذکرکرد.

4(دوستمنازشغلهاییمانندنانوایی،پلیسوشیرینیفروشیمثالزد.

لَم،َسَأصیُرُمخَتِرعاًَوَسوَفأْصَنُعَجّواالً.«درکدامگزینهبهطوردقیقآمدهاست؟ الْعِ ترجمۀعبارت»أناأُِحبُّ 11 

1(مندانشمندانرادوستداشتم،مخترعشدمویکتلفنهمراهساختم.

2(مندانشرادوستدارم،مخترعمیشوموتلفنهمراهمیسازم.

3(چوندانشرادوستدارممخترعخواهمشدوتلفنهمراهمیسازم.

4(منعلمرادوستدارم،مخترعخواهمشدویکتلفنهمراهخواهمساخت.

کدامگزینهصحیحاست؟ 12 

1(أناطَبیٌبَوأفَْحُصالَْمرَضی:منپزشکموبیمارانرادرمانمیکنم.

ْرَسجَّیداً:معّلمشیمی،درسرابهخوبیشرحمیدهد. ُسالکیمیاِءَشَرَحالدَّ 2(ُمدرِّ

فيالَمْزَرَعِة:آنکشاورز،درمزرعهگندمکاشت. زَّ 3(ٰذلَِكالَفاّلُححََصَدالرُّ

واِفَذلِلبُیوِت:توبرایخانهها،پنجرههارامیسازی. 4(أنَْتتَْصنَُعالنَّ

کدامگزینهصحیحاست؟ 13 

1(أنِْتَستَطْبُخیَنطَعاماًلَذیذاً:توغذاییخوشمزهخواهیپخت.

بَیَْعالُکتُِب:منکتابخریدنرادوستدارم. 2(أناُأِحبُّ

یاأمیُن؟:ایامین،کدامیکازاینشغلهارادوستداری؟ ِمْهنٍَةتُِحبُّ 3(أيَّ

4(َعلَیُْکْمبُِمساَعَدِةاآلَخریَن:شمابایدبهآیندگانکمککنید.

کدامگزینهنادرستاست؟ 14 

2(الَعْقُلُحساٌمقاِطٌع:عقل،شمشیریبُرندهاست. 1(ثََمرُةالَعْقِلُمداراُةالّناِس:نتیجۀعقل،مداراکردنبامردماست.

4(هَُوکاتٌِبَمْشهوٌرفيباِلِدنا:اودرکشورما،نویسندهایمشهوراست. 3(غایَُةالَعْقِلااِلعتِراُفبالَجْهِل:هدفدانش،اعترافبهنادانیاست.

کدامگزینهنادرستاست؟ 15 

2(َستَحَْفُظاألْمَنفيالِبالِد:امنیترادرشهرهاحفظخواهیکرد. َة؟:آیازبانعربیرادوستداری؟ 1(هَْلتَْعرِفیَناللَُّغَةالَعَربیَّ

َرفََعَعلََمإیراَن:سربازپرچمایرانراباالبرد. 4(الُجنْديُّ 3(َسوَفأصیُرُمَهنِْدساًزِراعّیاً:مهندسکشاورزیخواهمشد.
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پاسخ پرسش های چهارگزینه ای

»ُخبْز:نان«،»ُکَرُةالَقَدمِ:فوتبال«.دّقتکنیدکه»ُرّز:برنج«11 3  

و»ریاَضة:ورزش«.

تأثیر21 کشور پیشرفت در آیندهات »شغل عبارت: ترجمۀ 1  

دارد.«حواستانباشدکه»َمدینَة:شهر«.

»َخّباز:نانوا«و»خاِمس،خاِمسة:پنجم«.دوستاِنجان!بدانیدکه31 2  

»طَّباخ:آشپز«و»َخْمَسة:پنج«.

بررسیسایرگزینهها:41 1  

2(»نَواِفذ«جمع»ناِفَذة«بهمعنای»پنجرهها«ست.
3(»آِخر:آخر«)»آَخر:دیگر«(

4(»قاِطع:بُرنده«)»َمْقطوع:بریدهشده«(

»طَبیُب51 و است »چشمپزشکی« معنای به الُعیوِن«  »ِطبُّ 2  

الُعیوِن«بهمعنای»چشمپزشک«.بله!

»بَیْع:فروختن«و»ِشراء:خریدن«متضادند.61 2  

بررسیسایرگزینهها:

1(ِمْهنَةُشغْل:شغل،کار
3(َسَأَل:سؤالبپرسید≠أجاَب:جوابداد

4(»َخیْر:بهترین«و»أنَْفع:سودمندترین«هیچرابطهایباهمندارند.

ترجمۀعبارت:»توبازیکنیعالیدر............هستی؛زیراتو71 4  

ورزشرادوستداری.«

ترجمۀگزینهها:

4(فوتبال 3(کتابفروشی 2(کشاورزی 1(چشمپزشکی
کلمۀ»الّریاَضة«مارابهجوابدرستراهنماییمیکند.

ترجمۀگزینهها:81 1  

4(آهنگر 3(کارمند 2(پرستار 1(آینده

بهجز»ُمْستَْقبَل«بقیۀکلماتنامشغلهستند.

بررسیگزینهها:91 4  

1(»مردمان«معادل»الّناس«نیست،»أنَْفع«اسماستکهبهاشتباه
بهصورتفعلترجمهشدهو»هم«در»أنَْفُعهم«و»لِـ«در»لِلّناِس«

ترجمهنشدهاند.
2(ضمیر»هم«در»أنَْفُعُهْم«ترجمهنشده!»لِـ«در»لِلّناس«هم!

3(درترجمۀ»َخیْر«بایداز»ترین«استفادهکنیم،»مردمان«معادل
»الّناس«نیست،درعبارتعربی»و«وجودنداردو»لِـ«در»لِلّناس«

ترجمهنشدهاست.
کیدکنمفقط! 4(همینخوبه!همینخوبه!تکرارکردمکهتأ

نامشغلهاراخوبیادبگیرید.101 2  

بررسیسایرگزینهها:

1(»آن«وصلۀزائداست،»برخی«همهمینطور!
3(»کارگران«معادل»أصحابالِمَهن«نیست،»آشپز«و»پزشک«و

»نانوا«ترجمۀ»َخّبار«،»ُشرطّي«و»حَلوانّي«نیستند.
4(»از«اضافیاستو»مثالزد«معادل»َذَکَر«نیست.حواستانباشد
که»نانوایی«و»شیرینیفروشی«معادل»َخّباز«و»حَلوانّي«نیستند.

گرقبلازفعلمضارع111 »َسـ«و»َسوَف«نشانۀآیندههستند.ا 4  

بیایند،درترجمۀآناز»خواه«کمکمیگیریم.برویمسراغسایرگزینهها:
1(»الِعلْم«بهمعنای»دانش«استنه»دانشمندان«،»الُعلَماء«معادل
 ـُ ماضی فعل )آخر است مضارع فعل » »أُِحبُّ »دانشمندان«است،
نمیگیرد(،فعلهای»َسأصیُر«و»َسَوفأْصنَُع«هماشتباهترجمهشدهاند.
2(فعلهای»َسأصیُر«و»َسْوَفأْصنَُع«بایدبهصورتمستقبلترجمه

شوندنهمضارع!

3(»چون«اضافیاستو»َسوَفأْصنَُع«اشتباهترجمهشدهاست.

ترجمهوبررسیسایرگزینهها:121 4  

1(منپزشکموبیمارانرامعاینهمیکنم.)فََحَص:معاینهکرد(
2(معّلمشیمیدرسرابهخوبیشرحداد.)»َشَرَح«فعلماضیاست.(
3(آنکشاورزدرمزرعه،برنجدروکرد.)»ُرّز:برنج«و»حََصَد:دروکرد«(

ترجمۀصحیحسایرگزینهها:131 1  

2(منکتابفروشیرادوستدارم.)ِشراء:خریدن(
3(ایامین،کدامشغلرادوستداری؟

4(شمابایدبهدیگرانکمککنید.)اآلَخریَن:دیگران(

این141 در حداقل است، نهایت« »پایان، معنای به »غایَة« 3  

عبارت.پسترجمۀصحیحاینعبارت:»نهایتعقل،اعترافبهنادانی

است«است.

»َعَرَف«بهمعنای»دانستن«استنه»دوستداشتن«پس151 1  

)3( و )2( گزینههای فعل است. بلدی؟«صحیح را عربی زبان »آیا

آیندهوفعلگزینۀ)4(ماضیاست.
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فعل مستقبل

یکیدیگراززمانهایفعل»مستقبل«1نامدارد.فعلمستقبلدرفارسیبا»خواه«شروعمیشود.اینفعلانجامکاریرافقطدرزمان

آیندهنشانمیدهد.درفارسیمثل:خواهمرفت،خواهینوشت،خواهدبرگشت.

درزبانعربیبااضافهکردن»َسـ«و»َسوَف«بهفعلمضارع،فعلمستقبلساختهمیشود.

مستقبلمضارع

َسَأْذهَُب/َسوَفأْذهَُب:خواهمرفتأْذهَُب:میروم

َستَحُْصُد/َسوَفتَحُْصُد:دروخواهیکردتَحُْصُد:درومیکنی

َستَبَْدئیَن/َسوَفتَبَْدئیَن:شروعخواهیکردتَبَْدئیَن:شروعمیکنی

التَّمارینالتَّمارینالتَّمارین

درعبارتهایزیر،فعلهایمضارعومستقبلرامشّخصکنید. ُل مریُن األوَّ التَّ

الف( أنا َسَألَْعُب ُکَرَة الَقَدمِ و أنَت َسوَف تَْکتُُب ُدروَسَك.

ب( أنِْت تَْشُعریَن بَِوَجٍع َشدیٍد في َرأِسِك.

ج( أنا أطبُُخ الرُّزَّ و أنَت َستَْطبُُخ الُخبَْز.

، َهْل أنَت تَرَفُع َعَلَم َوَطنِنا إیران؟  د( أیُّها الُجنْديُّ

ترجمه    نوع نوعفعلهایزیررابنویسیدوآنهاراترجمهکنید. مریُن الّثاني التَّ

...........  ........... الف( أنا َسأَ ْکتُُم أْسراَر َصدیقي. 

...........  ........... َمِك.  ب( أنِْت َسوَف تَأْ ُکلیَن الرُّزَّ َمَع السَّ

...........  ........... ج( ٰهِذهِ الَفّلَحُة ما َحَصَدِت الَمْحصوَل.  

 ...........  ........... د( أنَت َسوَف تَْرِجُع إلی بَیْتَِك في الّساَعةِ الخامَِسةِ.  

جدولزیرراکاملکنید. مریُن الّثاِلث التَّ

مستقبلمضارعماضیمنفیماضی
:شرحخواهمدادأْشَرُح::َشَرحُْت:شرحدادم

َسوَفتَْفَحُص:تَْفَحُص:معاینهمیکنیماَفَحْصَت::

:تَْفَرحیَن::َفرِحِْت:

1-یعنیآینده.
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فعلهایزیرراترجمهکنید. مریُن الّراِبُع التَّ

ُکلیَن: ........................  ب( َصنََع: ساخت ← أْصنَُع: ........................  الف( أ َکَل: خورد ← َستَْأ

ج( َقَرأَ: خواند← َسوَف تَْقَرأُ: ........................   د( صاَر: شد ← َسأصیُر: ........................ 

فعلهایزیررابهصیغۀمناسبخودوصلکنید. مریُن الخاِمُس التَّ

َسُأِحبُّ    

تَفَهُم     

دوم شخص مفرد )مؤنّث( تَعرِفیَن      

دوم شخص مفرد )مذّکر(  َسوَف تَنَجُح      

اّول شخص مفرد أقِدُر      

َسوَف تَْشتَریَن     

مریُن الّساِدُسدرجاهایخالیضمیرمناسببنویسید. التَّ

ٌة؟ فَّ بَْعَد ُمَدرِِّسَك.  ب( ........... َسَأَل: أيُّ مِْهنَةٍ ُمهِمَّ الف( ........... تَدُخُل الصَّ

رَس لِطالِباتِِك.  د( ........... أَْسَمُع کلَم أُّمي بِِدقَّةٍ. ج( ........... تَشَرحینَ  الدَّ

گزینۀمناسبراانتخابکنید. ْمریُن الّساِبُع التَّ

أَْحُصدُ  تَْحُصدُ   ؟  الف( أیُّها الَفّلُح، َهْل ........... الرُّزَّ

تُِحبّینَ  تُِحبُّ   َمَکَة، أیَّتُها الَمْرأَُة ؟  ب( أ ........... ٰهِذهِ السَّ

لَعِبُْت  ألَْعُب   ج( أنا ِطْفٌل............ بَِسیّاَرتي اآلَن. 

أْسَمُع   تَْسَمعُ   د( أیُّها الّطالُِب، أ تَسَمُع َکلَم ُمَعلِِّمَك؟ نََعْم،  ........... َکلَمُه. 

َشَعرْتِ  تَْشُعرینَ   داِع أْمِس؟  ه ( َهْل ........... بِالصُّ

جملۀمناسبهرتصویرراباعالمت)×(مشخصکنید. ْمریُن الّثاِمُن التَّ

  

1 أنَْت سائٌِق. أْشتَغُِل بَِسیّاَرتي.  بیبَُة، َهْل تَْفَحصیَن الَمریَضَة؟ 	 1 أیَّتُها الطَّ

2 أنا سائٌق. أْشتَغُِل بَِسیّاَرتي.  ُّها الطبَّیُب، أ تَْفَحُص  الَمریَض؟ 	 2 أی

  

	 1 أنَت ُمَمرٌِّض تَْخِدُم اآلِخریَن.  .تَحَفُظ المَن في بِلدَِك. 	 1 أنَْت ُجنْديٌّ

ٌة تَْخِدمیَن  النّاَس.  2 أنِت ُمَمرَِّضةٌ ُمِجدِّ 2 أنِْت ُمجاهَِدٌة. تَْخِدمیَن النّاَس. 	
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کلمۀناهماهنگرادرهرگروهباتوّجهبهقواعد،مشّخصکنید. ْمریُن الّتاِسُع التَّ

َسوَف تَْفَعلینَ  َسِمْعنا    َسأنُْصرُ   الف( َسوَف أرِجعُ  

تَصیرُ  تَصنَعُ   تُِحبّیَن    م    ب( تََقدُّ

َطبَخَ  َطعامٌ   َطبْخٌ   ج( َطبّاخٌ  

زِراعيٌّ  زاِرعٌ   َزَرعَ   د( الزِّراَعة  

ُمَدرِّسینَ  العِبینَ   ُمَهنِْدسینَ   ه ( تَْرَفعینَ  

خطاهایمشّخصشدهراتصحیحکنید. ْمریُن العاِشُر التَّ

ب( أنَْت َسَحفِْظَت المَن في البِلدِ. الف( ٰهذاِن البِنْتاِن لَعِبَتا في الّشارِِع.  

 . د( ما أنَت؟ أنا طَبیٌب ُمِجدٌّ ج( أنا ُمَمرَِّضٌة. تَخِدُم النّاَس.   

درجاهایخالیاسماشارۀمناسببنویسید. مریُن الحادي َعَشَر التَّ

ّلب َقبِلوا َکلمي. ب( ........... )دور( الطُّ الف( ........... )نزدیک( اُلمُّ َطبََخْت َطعامًا لَذیذاً. 

د( أنَت تَصنَُع........... )دور( الُکْرسيَّ الَجمیَل.  ج( ........... )نزدیک( الَولَداِن َذَهبا إلَی الَمْدَرَسةِ. 

هرفعلرابهضمیرمناسبخودوصلکنید. مریُن الّثاني َعَشَر التَّ

جاؤوا  أنا      
بََدأَ نَحُن     

أ َکْلنا أنَت      

تَْجَمُع  أنِت      

أْشُعُر ُهَو      

َرَفَعتا ُهما      

تَذُکریَن ُهْم      

درجاهایخالی،کلمۀپرسشیمناسببنویسید. مریُن الّثاِلَث َعَشَر التَّ

2 ........... َشْهراً في الَفْصِل؟ ثَلثٌَة. فِّ الثّامِِن.     1 ........... َصفٍّ أنِْت؟ في الصَّ

4 ........... تَْعرِفیَن ُمَدرَِّس اللَُّغةِ الَعَربیَّةِ؟ نََعْم.  3  ........... َمدینَُة ساري؟ في شمال إیراَن.   

فعلهایزیررابهمستقبلتبدیلوسپسآنهاراترجمهکنید. مریُن الّراِبعَ َعَشَر التَّ

الف( َکتَبِْت ← نوشتی ← تَْکتُبیَن ← می نویسی ←  ................ ← ................

ب( َخَدْمُت ← خدمت کردم ← أْخِدُم ← خدمت می کنم ←  ................ ← ................ 

ُکُل ← می خوری ← ................ ← ................ ج( أ َکْلَت ← خوردی ← تَأ
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بهپرسشهایچهارگزینهایزیرپاسخدهید. مریُن الخاِمَس َعَشَر التَّ

گربخواهیماز»نََجْحِت«فعلمستقبلبسازیم،کدامگزینهصحیحاست؟ 1 ا

4(تَنَْجحیَن 3(َسوَفتَنَْجحُ 2(َسنََجحْتِ 1(َسوَفتَنَْجحینَ

2 درکدامگزینهفعلمستقبلوجودندارد؟

2(َسأصیُرطَبیباًلِِخْدَمِةالّناِسفيَوطَني. 1(هَْلَسَألْتُْمیَوماًِمنأنُْفِسُکْمماهَُوتأثیُراألَلْواِنَعلَیْنا؟

بُْر. الِمْفتاَحالَوحیَدلِلنَّجاِحهَُوالصَّ 4(َستَْعلَُمقَریباًأنَّ 3(أعْرُِفأنَِّكَسوَفتَْفَرحیَنبِٰهِذِهالَهدیَِّة.

پرسش های چهارگزینه ای

........... و........... نشانههایفعلمستقبلهستند. 1 
4(یَــنَـ 3(أـتَـ 2(َســَسوَف 1(َســتَـ

کدمفعل،مستقبلاست؟ 2 

4(َسَجَد 3(َسِمعَ 2(َسَیْسَمحُ 1(َسلِمَ

کدامگزینهنادرستاست؟ 3 

1(برایفعلمستقبلدرزبانعربیششصیغهوجوددارد.

2(فعلمضارعفعلیاستکهبهزمانحالوآیندهاشارهمیکند.

گربخواهیمفقطبهزمانآیندهاشارهکنیم،ازفعلمستقبلاستفادهمیکنیم. 3(ا

4(فعلماضیفقطبرزمانگذشتهداللتمیکند.
ٍةَمَعأْصِدقائيَغداً«نیست؟ کدامگزینهمناسبعبارت»........... إلیَسْفَرٍةِعلْمیَّ 4 

4(َذهَبُْت 3(أْذهَبُ 2(َسوَفأْذْهَبُ 1(َسَأْذهَبُ
............ األْمَنفيالِبالِد«رابهدرستیکاملمیکند؟ کدامگزینهعبارت»أنَْتُشرطيٌّ 5 

4(تَحَْفظیَن 3(َستَحَْفظُ 2(حََفظْتِ 1(حََفظُْت

کدامگزینهصحیحاست؟ 6 

2(الَخّباُزطَبََخالُخبَْزِمَنالّساَعِةالخاِمَسِةحَّتیاآلَن. ْکتُُبتَمارینيقَبَْلساَعتَیِْن. 1(أناَسوَفأ

َرفَْعُتَعلََمَوطَنِِه. هٰذاالُجنْديَّ 4(إنَّ ًةبَْعَدَسنَواٍت. 3(هِٰذِهالطَّبیبَُةأَخَذْتجوائَِزعالَمیَّ

کدامگزینهبراساسمطابقتضمیروفعلنادرستاست؟ 7 

2(أنْتُمابََدأْتُمابِِحْفِظالُقرآِنِمَناألُسبوِعالماضي. 1(أنِْتَسوَفتَْصَعُدجَبََلدماوندبَْعَدُأْسبوَعیِْن.

َّهِمْهنَُةاألنبیاِء. 4(أناَسأصیُرُمَعلِّماًفيالُمْستَْقبَِلأِلن ِة. ْرِسالّثالِِثفيالَعَربیَّ 3(نَحَْنَوَصلْناإلیالدَّ

درکدامگزینهفعلوجوددارد؟ 8 

غِْل؟ 2(ماهَُوهََدُفُکْمِمنانتِخاِبالشُّ  الِمَهِن. 1(َعلَیْنابِاحْتِرامُِکلِّ

4(الطُّاّلُبَذَکرواأْصحاَبالِمَهِن.  3(َخیُْرالّناِسأنَْفُعُهْملِلّناِس.

کدامگزینهجمعمکّسرنیست؟ 9 

4(ُعیون 3(ِمَهن 2(طَعام 1(باِلد

کدامگزینهصحیحاست؟ 10 

4(بَساتین بُْستان ُرُسل 3(رِسالَة َمْرَضی 2(َمَرض مفرد1(نَواِفذ نُفوذ جمع جمع مفرد
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پاسخ پرسش های چهارگزینه ای

»َسـ،َسوَف«نشانۀفعلمستقبل)آینده(هستند.»أَـتَــ11 2  

یَــنَـ«نشانههایفعلمضارعاند.

»َسَیَسْمُح:اجازهخواهدداد«تشکیلشدهاز»َسـ+یَْسَمُح«؛21 2  

یعنی»َسـ+فعلمضارع«پسفعلمستقبلاست.»َسلَِم:سالمماند«،

»َسِمَع:شنید«و»َسَجَد:سجدهکرد«فعلماضیاندو»سـ«جزءحروف

اصلیاینفعلهاستنهنشانۀمستقبل.

درزبانعربیبرایهمۀفعلها،چهاردهصیغهوجوددارد.مادر31 1  

فارسیخودمانبرایفعلها،ششصیغهداریم.

میشوند!41 نکتهدار قسمتی تا کمی تستها بعد، به اینجا از 4  

فقطبایدحواستانراخوبجمعکنید.ُخب!سؤالگفتهکدامفعلمناسب

گربهآخرعبارتعربینگاهکنید،جنابِ»َغداً:فردا«را جایخالینیست.ا

میبینید.»َغداً«کهعالمتآیندهاست،بافعلماضیآبشاندریکجوب

نمیرود.فعلگزینههای)1(و)2(کهمستقبلاند،فعلمضارعهمباقرینه

بهآیندهداللتمیکند.

ترجمۀعبارت:»فردابادوستانمبهگردشعلمیمیروم)خواهمرفت(.«

به51 پس است. مذّکر مفرد شخص دوم جدای ضمیر »أنَْت« 3  

فعلیازهمینصیغهاحتیاجداریم.»حََفظُْت:حفظکردم«فعلماضیاّول

شخصمفرد،»حََفظِْت:حفظکردی«فعلماضیدومشخصمفردمؤنّث

و»تَحَْفظیَن:حفظمیکنی«فعلمضارعدومشخصمفردمؤنّثاست.ما

میمانیموگزینۀ)3(.

ترجمۀعبارت:»توپلیسهستی.امّنیترادرکشورحفظخواهیکرد.«

دراینگزینهفعلماضیآمده،»ِمنالّساَعِةالخاِمَسِةحَّتیاآلن:61 2  

کنون«همبهنوعیبهگذشتهاشارهمیکند.پساینگزینه، ازساعتپنجتا

صحیحاست.

بررسیسایرگزینهها:

ْکتُُب:خواهمنوشت«فعلمستقبلو»قَبَْل:قبل« 1(دراینگزینه»َسوَفأ

نشانۀگذشتهاست.ایندودریکاقلیمنمیگنجند!

3(»أَخَذْت:گرفت«فعلماضیو»بَْعَد:بعد«نشانۀآیندهاست.ایندوبا

همنمیآیند.

4(جملهدارددربارۀ»الُجنْدّي«حرفمیزند.پسبایدازفعلسومشخص

مفردمذکر»َرفََع«استفادهکنیم.»َرفَْعُت:باالبردم«فعلماضیاّولشخص

مفرداست.

ضمیر»أنِْت«مربوطبهمفردمؤنّثاستوفعل»تَْصعد«مربوط71 1  

بهمفردمذّکر.بهدوصورتمیتوانیماینعبارتراتصحیحکنیم:

ب(أنِْتتَْصَعدیَن............ الف(أنَْتتَْصَعُد............

درگزینۀ)2(فعلوضمیردومشخصجمع)مّثنایمذّکر(،درگزینۀ)3(

فعلوضمیراّولشخصجمعودرگزینۀ)4(فعلوضمیراّولشخص

مفردبهکاررفتهاست.

اولیکتوضیحبرایتانبدهم.درعربیخیلیجملهداریمکه81 4  

درآنهافعلوجودندارداّماجملۀمستقلهستندومعنامیدهند.اّما

درفارسیاینطورنیست.کمترپیشمیآیدجملهایکامل،فعلنداشته

باشد.اینهمازتفاوتهایایندوزباناستدیگر!ُخب!برایاینکهبهاین

گرابتداجملههاراترجمهکنیم،گولظاهرترجمههارا سؤالجواببدهیم،ا

میخوریمودیگرگولظاهرنخواهیمداشت!بهتراستبگردیمدنبالیک

فعل)چهماضیچهمضارع(دریکیازگزینهها.درگزینۀ)4(»َذَکروا:نام

بردند«فعلماضیسومشخصجمعمذّکراست.درسایرعبارتهایعربی،

فعلنداریم.هرچنداآلنکهترجمهشانکنم،میبینیدسروکلۀ»است،

هست«درترجمهشانپیدامیشود.

ترجمۀگزینهها:

1(مابایدبههمۀشغلهااحترامبگذاریم.)»احترام«کهمصدراست،در

فارسیبهصورتفعلترجمهشده(

2(هدفتانازانتخابشغلچیست؟

3(بهترینمردم،سودمندترینشانبرایمردماست.

4(دانشآموزانصاحبانشغلهارانامبردند.

ک«مفردو»أطِْعَمة«جمعمکّسرآناست.مفرد91 »طَعام:خورا 2  

سایرگزینههابهترتیب»بَلَد:شهر«،»ِمْهنَة:شغل«و»َعیْن:چشم،چشمه«

است.

مفردکلمۀ»نَواِفذ«،»ناِفَذة:پنجره«است)درعربی،اسمهابا101 4  

جمع و است بیمار« »َمریض: »َمْرَضی«، کلمۀ مفرد هستند(، مسّمی

»رِسالَة«،»َرسائِل:نامهها«است.جمعهایمکّسرراخوببهخاطربسپارید.


