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مقدمـه

به نام خداوند جان و خرد   
کزین برتر اندیشه برنگذرد   

والدین گرامی، دانش آموزان عزیز!  
ــی اســت از مجموعــة  ــرآن و پیام هــای آســمان هشــتم«، کتاب ــی، ق ــاب »مســابقات عرب کت  
ــرآن و  ــوزش ق ــی، آم ــاب عرب ــه کت ــع از س ــه ای جام ــاب مجموع ــن کت ــد«. ای »مرش
ــر آن  ــاش ب ــن مجموعــه، ت ــة دوم دورة اّول متوســطه اســت. در ای پیام هــای آســمان پای
ــه  ــوزش داده شــود؛ آن گون ــی آم ــک روال منطق ــا ی ــای درســی، ب ــوده اســت موضوع ه ب

ــرد.  ــرا بگی ــب آن را ف ــل مطال ــور کام ــر درس، به ط ــة ه ــا مطالع ــوز، ب ــه دانش آم ک
ــای  ــمان در آزمون ه ــای آس ــرآن و پیام ه ــوزش ق ــاب آم ــت دو کت ــه اهّمیّ ــه ب ــا توّج ب  
تیزهوشــان و مــدارس برتــر، تــاش شــده اســت پرســش ها طــوری طراحــی شــوند کــه 

ــد. ــش دهن ــا را پوش ــة درس ه هم
ــریحی و  ــخ تش ــا پاس ــه ای ب ــش های چهارگزین ــامل پرس ــر درس، ش ــه، ه ــن مجموع در ای  
ــاب،  ــن کت ــم مطالعــة ای ــری اســت. امیدواری ــرای یادگی ــه ب ــل توّج نکته هــای مهــم و قاب

ــد. ــد باش ــز، مفی ــوزان عزی ــة دانش آم ــرای هم ب
ــی  ــای یحی ــاب آق ــن مبتکــران، جن ــرم شــرکت وزی ــر عامــل محت ــر و تشــّکر: از مدی تقدی  
دهقانــی کــه امــکان چــاپ کتــاب را فراهــم کردنــد و از جنــاب آقــای هــادی عزیــززاده 
ــه  ــا: ملیح ــن، از خانم  ه ــم. هم چنی ــّکر می کنی ــران، تش ــای مبتک ــف کتاب ه ــر تألی مدی
محّمــدی آنــدرس )حروف چیــن( ، ســمیرا عاشــورلو )صفحــه آرا(، بهــاره خدامــی 

ــم. ــّکر می کنی ــد(، تش ــراح جل ــزی )ط ــا هرم ــت( و مین )گرافیس
در پایــان، از شــما عزیــزان خواهشــمندیم نظرهــا و پیشــنهادهای خــود را دربــارة کتــاب بــا   

ــود. ــر ش ــدی، پربارت ــای بع ــا انشــاءاهلل در چاپ ه ــد ت ــان بگذاری ــا در می م
در پناه حق باشید    
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*** دانش آموزان عزیز، برای یادگیری بهتر کلمات درس عربی، در مقابل هر کلمه جای خالی گذاشته شده است؛ با توجه به ترجمة 
روان مقابل هر جمله، معانی کلمات را در جاهای خالی بنویسید.

فِّ )کالس( الّسابِـِع )هفتــم( دوره ی درس هــــای کالس هــفــتــممُراجَعَةُ )     ( ُدروِس )درس هـای( الصَّ

ـالُم )سالم( َعَلیُْکـم )                    ( سـالم بـر شمـااَلسَّ

ـالُب )             ( ؛ ـها )           ( الطُّ ای دانش آموزان؛أیُـّ

فِّ )         ( الثّامن )        ( بــه کالس هـشـتـم خوش آمـدیــــد؛أهْـالً و سَهالً )                   ( فی الصَّ

حـال شـمـــا چـطــور اســــــت؟کَیــفَ )         ( حالُــکُم )             (؟

راِســیَُّة )               ( الَْجدیــَدُة )جدیــد( َمباَرَکــٌة  ــَنُة )          ( الدِّ السَّ
.)          (

سال تـحصـیـلی جــــدیــد مـبــارک.

حمد و سپاس خـدا را برای این که شـماالحمدِل )          ( ِلنُّکم )                ( قادِروَن )                    ( 

ــوانا علی )     ( َفْهِم )         ( الْعِباراِت )عبارت های( الَبسیَطِة )          (. ــاده تــ ــای س ــدن عبارت ه ــر فهمیـ ب
. هستــید



8

1- معنای واژه های »ُمراَجَعَة، بَسیط، َذَهب« در کدام گزینه درست است؟

4 برگشت، ساده، طال 3 دوره، سخت، طال  2 دوره، ساده، طال  1 بازگشت، ساده، رفت   
2- در کدام گزینه، هر دو واژه فعل هستند؟

4 َطَرقْت، ِکتابُنا 3 َوَجَدتا، َهَلَک  2 َجلیس، َزَرعَ  1 َسلَِم، قاِدرونَ   
3- ترجمة کدام گزینه درست است؟

1 َسالَمُة الَْعیِش فِی الُْمداراة. سالمت جامعه در مدارا کردن است.  
2 اولئَک ااُلمَّهاُت جالِساٌت. این مادران نشسته اند.  

3 ُهْم َرفَعوا أیدیَُهْم. آنها دستشان را باال می برند.  
ا. قیمت پیراهن زنانه بسیار گران است. 4 قیمُة الُْفستاِن غالِیٌَة ِجدًّ  

4- َعَدُد أیّامِ ااُلسبوِع: 

4 َعَشَرة 3 تِْسَعة  2 ِستَّة  1 َسْبَعة   

5- در کدام گزینه، کلمات، مترادف نیستند؟

4 َجمیل: قَبیح 3 َخلف: َوراء  2 ُعدوان: َعداَوة  1 فاَّلح: زاِرع   
6- در کدام گزینه، همة واژه ها هماهنگ هستند؟

ة، ناِجح، بائع 4 والِد، َجدَّ 3 َوْرَدة، َشَجَر، َوَرق، باب  2 َربیع، َخریف، َصیف، ِشتاء  1 تُّفاح، ُرّمان، ِعنَب، َسحاب   
7- کدام گزینه برای جای خالی مناسب است؟ »َمْن َزَرَع .................. ، َحَصَد .................. «

4 ااَلراِذل، ااَلفاِضل 3 الُمجالََسة، البَسیَطة  2 الُعدوان، َسبعین  1 الُْعدوان، الُخسران   
8- کاربرد ضمیر و فعل در کدام گزینه، درست است؟

4 أنا قََرأنا 3 ُهنَّ َذَهْبتُنَّ  2 هما َجَلْستُما  1 هی َکتَبَْت   

9- کاربرد اسم اشاره در کدام گزینه، نادرست است؟

2 هؤالء األصِدقاُء، واقُِفوَن 1 تِلَک الْکاتِبُة عالَِمٌة.    
4 هاتاِن الّطالِبتاِن ناِجحتان 3 هِذِه الْبَیُت َکبیٌر.    

10- برای جاهای خالی، کدام گزینه نامناسب است؟ » .................. طالِبان ناِجحان فی ُدروِسـ ..................

4 أنتم، ُکم 3 ُهما، ُهما  2 أنتما، ُکما  1 نَحن، نا   

11- کدام پاسخ برای »َمن هو؟« درست نیست؟

2 کاتٌِب ناِجٌح ٌس   1 هو ُمَدرِّ  
4 کتاٌب ُمفیٌد ٌد   3 ُهَو ُمَحمَّ  

12- کدام گزینه، برای جای خالی مناسب است؟ »اَلَْخمیُس َقبَْل یَْومِ .................. و بَْعَد یَْومِ .................. «

2 األربعاء، الُجُمَعة 1 الُْجُمَعة، األربعاء    
4 الُجُمَعة، الثاُلثاء بت، الثاُلثاء   3 السَّ  

13- ترجمة ضمیر، در کدام گزینه نادرست است؟

2 ِمفتاُحُهما: کلیدشان 1 َصفُّنا: کالسمان    
4 َدرُسها: درَست 3 َصدیُقُکما: دوستتان    
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14- در کدام گزینه، پرسش و پاسخ درست است؟

4 َما اْسُمَک؟ مریم 3 َمن أنِت؟ أنا طالٌب  2 ما فی یَِدَک؟ القلم  فِّ  1 ِمن أیَن أنَت؟ فِی الصَّ  
15- کدام گزینه، جمع نیست؟

4 َرُجالِن 3 فاِعلینَ  2 مؤِمنات  1 بَنات   
16- کدام گزینه، جمع مؤنث سالم است؟

2 َسْبعیَن 1 أصوات    
4 اُمَّهات 3 والَِدیِْن    

17- در کدام گزینه، ضمایر متّصل معادل ضمایر »هی، أنتما، أنا، هم« آمده است؟

2 ـُه، ُکما، ی، ُکم 1 ها، ُهما، ی، ُهم    
4 ـُه، ُکما، نا، ُکم 3 ها، ُکما، ی، ُهم    

18- در کدام گزینه، کلمة پرسشی نادرست به کار رفته است؟

2 َکْم الِعبًا ُهناَک؟ ِستَّة. 1 لِماذا َسَجْدِت؟ ِل.    
ٍة َـّ ْرَس؟ بِِدق 4 َکیَف قََرأَت الدَّ 3 لَِمْن هذا الکتاُب؟ لِْلُمَعلِِّم.    

19- کدام افعال، برای جای خالی مناسب است؟ »یا َصدیقاتی! َهْل .................. التمارین؟ نََعم، ..................

، َکتَبنا 2 َکتَْبتُنَّ 1 َکتَْبتُم، َکتَْبنا    
4 َکتَْبِت، َکتَْبُت 3 َکتَْبَن، َکتَْبنا    

20- در کدام گزینه، همة واژه ها کلمة پرسشی اند؟

2 کیَف، لماذا، فی 1 أیَْن، ِمْن، ماذا    
، َکْم، اَیُّ 4 ُربَّ 3 ما، أ، ِمْن أیَْن    

21- مِْن َمالبَِس الخاّص للنِّساءِ:

2 ِسروال 1 قَمیص    
4 َذَهب 3 فُستان    

22- جمع کدام گزینه، نادرست است؟

2 َحقائب: َحقیبة 1 أحیاء: َحّی    
4 أْصِدقاء: ِصدق 3 نِساء: َمْرأة    

23- در کدام گزینه، غلط وجود دارد؟

2 هی َطَرقَْت باَب بَْیتِها 1 ُهم َوَجدوا کتابَهم    
4 هذاِن البِنتاِن َدَخَلتا 3 أنا ما َرَجْعُت إلی بَیتی    

24- در کدام گزینه، همة واژه ها اعضای بدن هستند؟

2 لِسان، یَد، َوجه، َعین 1 َعیش، أیدی، نََظر، ُمْصَحف    
4 ُغرفَة، َوْرَدة، َحدیَقة، َرخیصة 3 َسنَة، فائز، َحَجر، َعباَءة    

25- کدام گزینه، جمع عبارت »تلک الکاتبُة عالَِمٌة« است؟

2 هَذا الْکاتُِب عالٌِم 1 اُولئَک الکاتِبوَن عالِموَن    
4 ذلَِک الکاتُِب عالٌِم 3 اُولئَک الکاتِباُت عالِماٌت    
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 -1

َرَجَع: بازگشت، برگشت، َذَهَب: رفت، َصْعب: سخت
-2

َوَجَدتا: یافتند، َهَلَک: نابود شد 1( سالم ماند، انسان های توانا 
2( همنیشن، کاشت 4( کوبید، کتاب ما

-3

مادران  آن   )2 است.  کردن  مدارا  در  زندگی،  سالمت   )1
نشسته اند. 3( آنها دست هایشان را باال بردند.

-4

هفت. 2( شش 3( نه 4( ده
 -5

َجمیل: زیبا َقبیح: زشت، 1( کشاورز 2( دشمنی 3( پشت
 -6

بهار، پاییز، تابستان، زمستان. 1( سیب، انار، انگور، ابر 3( گل، 
درخت، برگ، در 4( پدر، مادربزرگ، موفّق، فروشنده

 -7

»هرکس دشمنی بکارد، زیان درو می کند«
-8

أنْتُنَّ  2( هما َجَلسا، هما َجَلَستا، أنتما َجَلْستُما 3( ُهّن َذَهبَْن، 
َذَهبْتُنَّ 4( أنا َقَرأُت، نَحُن َقَراْنا.

 -9

هَذا الْبَیُت َکبیٌر.
-10

با توجه به کلمة »طالِبان« به معنای »دو دانش آموز« گزینة 1، 2 
و 3 صحیح است. 1( ما در درس  هایمان دانش آموزان موفّقی 
هستیم. 2( شما در درس هایتان دانش آموزان موفّقی هستید. 3( 

آنها در درس هایشان دانش آموزان موفّقی هستند.
-11

»َمن« به معنای »چه کسی، کیست« برای انسان به کار می رود. 
برای غیرانسان از »ما« استفاده می کنیم.

-12

پنج شنبه، روز قبل از جمعه و بعد از چهارشنبه است.
 -13

َدرُسها: درسش
-14

ٌد . 3( أنا طالبٌة 4( اسمی ُمحمَّ 1( أنا مِْن إیران، أنا إیرانیٌّ

-15

َرُجالن: مثنی  جمع: رِجال 1( بَنات: جمع بِنت 2( ُمؤمنات 
: جمع ُمؤِمنَة 3( فاِعلیَن: جمع فاعل

-16

اُمَّهات: جمع اُّم. أصوات: جمع َصوت )جمع مکسر(، َسبْعیَن: 
و  )پدر  است  مثنی  والَِدیِن:  سالم(،  مذکر  )جمع  َسبْع  جمع 

مادر(
-17

1( هما: هما، 2( هو: ـه، 4( نحن : نا، أنتم: ُکم
 -18

لَِمْن َسَجْدِت؟ هللِ.
 -19

یا صدیقات: دوم شخص جمع و مؤنث است )أنتّن(. بنابراین 
« است. همچنین در پاسخ دوم شخص  فعل مناسب آن »کتبتُنَّ

جمع باید از اول شخص جمع استفاده شود. )َکتَبْنا(
ترجمة عبارت: »ای دوستان من! آیا تمرین ها را نوشتید؟ بله، 

نوشتیم.«
 -20

ما: چیست، أ: آیا، مِْن أیَْن: اهل کجا
-21

پیراهن زنانه، َقمیص: پیراهن، ِسروال: شلوار، َذَهب: طال.
 -22

»َصدیق«
 -23

اسم اشاره و اسم پس از آن باید از نظر جنس و تعداد متناسب 
ُجالِن َدَخال« یا »هاتاِن البِنتاِن  باشند؛ لذا باید گفت: »هذاِن الرَّ

َدَخَلتا«
 -24

زبان، دست، صورت، چشم. 1( زندگی، دست ها، نگاه، قرآن 
3( سال، بََرنده، سنگ، چادر 4( اتاق، گل، باغ، ارزان

 -25

»آن نویسنده، دانشمند است.« جملة داده شده، مفرد و مؤنث 
است و باید به جمع مؤنث تبدیل شود. گزینة )1( جمع مذکر 
است.  نزدیک  آن  اشارة  اسم  و  مذکر  مفرد   )2( گزینة  است. 

گزینة )4( مفرد مذکر است.
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أَهّمیَُّة اللُـَّغِة اْلَعَربیَِّة

یُة )اهمّیت( اللَُّغِة )       ( الَْعَربیَِّة )            (.  اهمیت زبان عربیاََهمَّ

حمـد و سپاس از آن خدا پروردگار جهانیــان اسـتاَلَْحْمُد )         ( ِل )برای خدا( َربِّ )             ( العالَمیَن )            (

َنِة )                     ( برای ایـــن که ما در سال گذشـته مـــوفّق شــدیـم ِلَنَّنا )                ( نََجْحنا )                 ( فی )در( السَّ

و بــر خـــواندن عبـارت ها و متن های ساده قادریمالماِضـــــــَیِة )                ( َو قاِدروَن )              ( َعلی )بر(

ِقـــــراَءِة )         (الِعــــــــباراِت )عـــبارت ها( َو النُّصوِص

)              ( الَْبسیَطِة )             (.

ما بـــه یاد گرفتـن زبـــان عربی نیـــاز داریــــم.نحن )          ( بحاجَةٍ )نیاز داریــم( إلی )به( َتَعلُِّم )              (

زیــــــــرا آن زبــــــان دیـــــن ماســــت، و اللَُّغـــــِة )زبـــــان( الَْعــــــربیَِّة، ِلنَّها )         ( لَُغُة )زبـان(

زبان فــــــــارسی با آن بسـیار آمیخته شده است.دیِننا )                      (، َو اللَُّغُة )زبـــــان( الفارسیَُّة )فارسی(

َمخـــــلوَطٌة )           ( بِـــــــــها )با آن( کثیراً )            (.

قطعــــــًا زبان عــــربی از زبان های جهانی اسـت.ِانَّ )                 ( اللَُّغَة )زبـــــان( الَْعَربیََّة )عربی( ِمَن )        (

اللُّغاِت )          ( الْعالَمیَِّة )           (.

قرآن و احـادیث به زبــان عربی آشـــکار اسـت.اَلُْقرآُن )قرآن( َو اْلحادیُث )احــــادیث( بِِلســــاٍن )             (

َعَربیٍّ )عربی( ُمبیٍن )           (.

عربی از زبان های رسمی در سازمان ملل متحد است.اَلَْعَربیَّـــــُة )عربــــی( ِمَن )از( اللُّغـــــــاِت )زبان هـــــای(

َمِة )              ( ســــــــــمیَِّة )رسمـــــــی( فی )در( ُمَنظَّ الرَّ

اْلَمــــــــِم )                            ( الُْمتَِّحَدِة )متحــــــــد(.

ایرانــــــی ها به زبان عـــربی بسیار خدمت کردند.اَْلیرانّیــــــوَن )                       ( َخَدموا )                     (

اللَُّغَة )زبــــــــــان( الَْعَربیََّة )عربـــــــــی( کثیراً )زیـــاد(.

« َکَتـــــَب )              ( ُمْعَجمًا )                  ( »فیروزآبادی« لغت نامـــــه ای در زبان عربی نوشت.»الفیروزآبادیُّ

که نامــــــش »القامـــوس المحیـــــط« اســـت.ِفـــی )در( اللَُّغــــِة )زبـــان( الَْعَربیَِّة )عربـی( اْسُمُه )           (

»القاموُس المحیُط«.

َل )اولیــــن( و »سیبویه« اولیــــن کــــــتاب کامل را در قواعدَو »سـیَبــــــــْویِه« َکَتـــــــَب )             ( اَوَّ

زبــــان عـــــربی نوشـــــت که نامش »الکتاب«کــــتاٍب )کتاب( کامــــٍل )کامــــل( فی )در( َقواِعِد )قواعد(

است.اللَُّغِة )زبــــــان( الَْعَربیَِّة )عربــــــی( اْسُمُه )نامش( »الکتاب«

بیشتر نــــام های پــــــسران و دخـتران أکثُر )         ( أســــــــــــماِء )        ( اْلوالِد )              ( 

در جهـــــــــــان اســــــالمی عــــربی است.َو الَْبنــــاِت )          ( ِفــــــــی )در( الْعــــالَِم )            ( 

اْلسالمیِّ )          ( َعربیٌّ )عربی(.

کلـــــمه های عـــربی در فارسی بسیار است و ایناَلَْکِلماُت )کلمه های( الَْعــــــربیَُّة )عربی( َکثیرٌة )زیاد( فـی )در(
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به دلیــــل احـــترام ایرانــی ها به زبان قرآن است.الْفاِرســــــــیَِّة )فارسی( َو هــــــذا )        ( بَِسَبِب )به دلیل(

اِْحِتراِم )احترام( اْلیرانیّیَن )         ( لُِلَغِة )برای زبــــان( الُْقرآِن )قـرآن(.

من معنای کلمات بسیاری را مـی دانم و همـــــــه یأنا )مــــــن( أْعـــــــِرُف )              ( َمْعَنــی )              (

َکِلمـاٍت )کلمه های( َکثیَرٍة َو أْذُکُر )               ( ُکلَّ )              (

َنِة )          ( الْماِضَیِة )            ( کلمـــــــــه های ســــال گذشته را به یاد می آورمَکلمـــــاِت )               ( السَّ

و می توانم متـــــن های ســــــاده را بخـــــوانم.َو أْقِدُر )           ( َعلی )بر(  ِقراَءِة )           ( النُّصوِص )           (

الَْبسیَطِة )           (.

در َمثَـــــل ها آمــــــــده اســـــــــــــــت:جــــــــــــاء )            ( ِفـــــی )در( المثــاِل )          (:

دانــــــش در کودکـــی مانند نقش در سنگ است.اَلْعِلْــــــمُ )دانـــــــــــش( فِــــی )در( الصِّغَرِ )             (

َکالنَّقــــــــِش )ماننــــــد نقش( ِفـی )در( الَْحَجر )           (.

ای برادرم، آیا تو معنای کلمـــــــات کتــــاب اولیا )ای( أخـــــی )           (، أ )           ( أنــــَت )            (

را هم می دانی؟َتْعــــــــــِرُف )            ( َمعنـــــــــــــی )معــــــنای(

ِل )اول( أیضًا )                (؟ َکِلماِت )کلمه های( الِْکتاِب )کتاب( اْلوَّ

ای خواهرم، آیا تو معنای آیه ها و احادیث آسان را می فهمی؟یــــا )ای( أختـــــــــــی )           (، أ )آیا( أنــــِت )تــو(

َتْفهمــــــــیَن )            ( َمْعَنـــی )           ( اْلیاِت )آیه ها(

ْهَلِة )            (؟ َو اْلحــــــــــــادیِث )أحادیــــــــث( السَّ

فعل مضارع
ســال گذشــته بــا ســاختار فعــل ماضــی کــه بــر زمــان گذشــته داللــت دارد، آشــنا شــدیم. امســال، در ایــن کتــاب، بــا ســاختار فعــل 

مضــارع نیــز آشــنا می شــویم. فعــل مضــارع، بــر زمــان حــال و آینــده داللــت می کنــد. ماننــد: مــی روم، می خوریــد و ................
 فعل مضارع نیز مانند فعل ماضی 14 شکل متفاوت دارد.

 بیشتر کلمه هایی که بر آهنگ »َفَعَل، َفعَِل، َفُعَل« هستند، فعل ماضی اند.
« بیاید، به فعل مضارع تبدیل می شود. ـَ  اگر اول فعل ماضی »أ، تَـ ، یَـ ، ن

 فعل اول شخص مفرد: همان طور که قباًل گفته شد در این فعل، شخص انجام کار را به خود نسبت می دهد و برای مذکر و مؤنث 
یکسان به کار می رود.

مثال: أنا َذَهبُْت )من رفتم(  مضارع أنا أْذَهُب )من می روم( 
ــبت  ــه او نس ــام کار را ب ــت و انج ــخن ماس ــب س ــخص، مخاط ــک ش ــه در آن، ی ــت ک ــی اس ــرد: فعل ــخص مف ــل دوم ش  فع

می دهیــم.
این فعل هم، مانند فعل ماضی برای مذکر و مؤنث متفاوت است.

 
               مذکر: أنتَ َذَهبَْت                                         أنَت تَْذَهُب

مثال:                                        تو رفتی  مضارع                                  تو می روی
               مؤنث: أنِت َذَهبِْت                                        أنِت تَذَهبیَن
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، نَّص، ِصَغر« در کدام گزینه درست است؟ 1- ترجمة واژه های »َکأنَّ

4 گویا، آسان، کودکی 3 انگار، متن، کوچک  2 گویا، متن، خردسالی  1 انگار، متن ها، خردسالی   

2- در کدام گزینه، اسم جمع وجود ندارد؟

2 أنا اَعِرُف َمْعنی کلماٍت کثیرٍة 1 اَلَْحمُدِل َربِّ الْعالَمیَن    
4 َکتََب ُمْعَجًما فِی اللَُّغِة الَْعَربیِّة 3 اإلیرانیّوَن َخَدموا اللَُّغَة العربیََّة    

3- کدام گزینه، برای جای خالی مناسب است؟ »اَلْعِْلُم فی ............ َکالنَّْقِش فی  ............ «

4 الِکبَر، الََجَحر غیر، العالَم  3 الصَّ غر، األمثال  2 الصِّ َغر، الَحَجر  1 الصِّ  
رَس أمِس؟« 4- کدام گزینه، برای جای خالی مناسب است؟ »یا أخی، أاَنَْت  ............ الدَّ

4 قََرأِت 3 قََراَْت  2 تَْقَرئینَ  1 تَْقَراُ   

5- کدام ضمیر، با فعل خود هماهنگ نیست؟

رَس. 2 أنِت تَفَهمیَن الدَّ 1 أنا َکتَْبُت التَّماریَن.    
4 هی و اُمُّها َذَهبا إلَی الّسوِق ََّک؟   3 هل تَْذُکُر َرب  

6- معادل مضارع فعل های »َفهِْمُت، نََظْرَت، َجَلْسِت« در کدام گزینه درست است؟

4 تَْفَهُم، أنُْظُر، اَْجلُِس 3 أْفَهُم، تَْنُظُر، تَْجلِسینَ  2 تَْفَهُم، تَْنُظُر، تَْجلِسینَ  1 أْفَهُم، تَْنُظریَن، تَْجلُِس   
7- ترجمة کدام فعل، درست است؟

4 تَْکتُبیَن: می نویسم 3 َخَدموا: خدمت کنید  2 نََجْحنا: موفق شدیم  1 أْقِدُر: می دانم   
8-  کدام گزینه، معادل ماضی فعل های »تَْفَعُل، تَْحَفظیَن، أْصنَُع« می باشد؟

4 فََعْلَت، َحِفْظِت، َصنَْعُت 3 فََعْلُت، َحِفْظَت، َصنَْعُت  2 فََعْلَت، َحِفْظُت، َصنَعِت  1 فََعْلِت، َحِفْظُت، َصنَْعَت   

9- افعال کدام گزینه، برای جاهای خالی مناسب نیست؟ »هل  ............ ُکْرسیًّا؟ ال،  ............ مِنَْضَدًة.«

4 تَْصنَعیَن، تَْصنَُع 3 تَْصنَُع، أْصنَعُ  2 َصنَعتُما، َصنَْعنا  1 َصنَْعَت، َصنَْعُت   
10- ترجمة صحیح عبارت »أنِت تَْطُرقیَن الباَب و تَْدُخلیَن فِی الَْمْکَتَبِة.« کدام است؟

2 تو در را باز کردی و وارد کتاب خانه شدی. 1 تو در را کوبیدی و وارد کتاب خانه شدی.   
4 تو در را باز می کنی و وارد اتاق می شوی. 3 تو در را می کوبی و وارد کتاب خانه می شوی.   

11- افعال کدام گزینه، برای جای خالی مناسب است؟ »أنِت  ............ الَمالبَِس َقبْل یَْومِ و أنا  ............ اآلَن.«

4 َغَسْلِت، َغَسْلُت 3 تَْغِسلیَن، َغَسْلُت  2 َغَسْلِت، أْغِسلُ  1 تَْغِسُل، أْغِسلُ   

12- کدام گزینه، سؤال مناسبی برای عبارت داده شده نیست؟ »ال، أْذَهُب َمَع اُختی«

4 هل َذَهْبَت مع والِِدَک؟ رَس؟  3 َهْل تَْقَرئیَن الدَّ 2 هل تَذَهُب َمَع والِِدَک؟  1 هل تَذَهبیَن َمَع اُمَِّک   

13- کدام پرسش و پاسخ صحیح نیست؟

عِر. 2 یا َسیَِّدُة، ماذا تَْفَعلیَن؟ أْقَراُ ِکتاَب الشِّ 1 یا َولَد، ماذا تَْفَعُل؟ أنُْظُر إلَی الّصورِة.   
4 َمْن أنْتما؟ نَحُن عالِماِن. َـّةٍ  3 أیَن َعِمْلَت أْمِس؟ َعِمْلُت بِِدق  

14- فعل در کدام جمله، درست به کار نرفته است؟

2 َسِمَحِت الُْمَعلَِّمُة لِّلطالِبَِة. ماواِت َو اأْلْرَض.  ، َخَلْقَت السَّ 1 اَلّلُهمَّ  
ُجالِن! هل َعِمْلتُم فِی الَْمْصنَِع؟ 4 أیَُّها الرَّ 3 أنا ما َکِذبُْت فی حیاتی.    
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15- در کدام گزینه، همة افعال مضارع هستند؟

2 تَْنُظُر، أْدُخُل، تَْعَملیَن 1 أَمْرنا، أجلُِس، تَْحَفظیَن    
4 أَکْلِت، أبَْحُث، أیًْضا 3 تََرَک، تَْقبَُل، تَْبَدئیَن    

16- در کدام گزینه، همة فعل ها دوم شخص هستند؟

2 أَکْلَت، َکتَْبُت، َجَلْسنا 1 َجَلْستُم، فَتَْحِت، تَْنُظریَن    
، تَْقِدُر، َجَعَل 4 فَِهْمتُنَّ 3 تَْقَرئیَن، َخَدموا، تَْحَفُظ    

17- در کدام گزینه، همة کلمات جمع مکسرند؟

2 أوالد، بَنات، نُصوص 1 أحادیث، أَمم، إیرانیّوَن    
4 َکلِمات، قَواِعد، أْقدام 3 ِعبارات، قاِدروَن، آیات    

18- مفرد کدام گزینه، نادرست است؟

4 ُجنود: ُجندّی 3 أَمم: أمّ  2 أحیاء: َحیّ  1 فَواِکه: فاِکَهة   

19- توضیح مربوط به کدام گزینه، نادرست است؟

2 ُحْسُن الُْخلِق: نِصُف الّدیِن َهب: اَلَْوْقُت ِمْثُلُه   1 الذَّ  
4 اَللِّسان: ُمْعَجٌم فِی الَْعربیَِّة 3 اَلَْجهُل: َمْوُت اأْلحیاء    

20- در کدام گزینه، واژه ها مترادف هستند؟

2 بَسیط: َسْهل 1 َحیاة: َمْوت    
4 نُصوص: قَواِعد 3 ُمبین: َکثیر    

21- کدام گزینه، فعل نیست؟

2 نََجحَ  1 تََعلُّم    
4 جاَء 3 َعَرَف    

22- کدام گزینه از نظر مفهوم، نادرست است؟

2 اَلَْکلِماُت الَْعَربیَُّة َکثیرٌة فِی الفارسیَِّة َمِة ااْلَُمِم الُْمتَِّحَدةِ  َـّ سمیَِّة فی ُمنَظ 1 اَلَْعَربیَُّة ِمَن اللُّغاِت الرَّ  
4 َمْن َکتََم ِعْلًما فَُهَو عالٌِم. 3 اإلیرانیّون َخَدموا اللَُّغة الَْعَربیَِّة    

23- در کدام گزینه، واژه ها ناهماهنگ هستند؟

2 أْحَمَر، أْصَفر، أْسَود 1 صوَرة، َسنَة، َمثَل    
4 لِسان، یَد، َعین 3 ُکرسی، ِمْنِضَدة، َخَشب    

24- کدام گزینه با بقیه ناهماهنگ است؟

2 ماِضیة 1 تُّفاَحة    
4 َحدیَقة 3 َشَجرة    

25- ترجمة »َمن« در کدام گزینه نادرست است؟

1 َمْن َسأَل، َعلَِم: چه کسی پرسید تا بداند؟  
فِّ الثاِمن؟ معلم کالس هشتم کیست؟ 2 َمن ُهَو ُمَعلُِّم الصَّ  

َُّه جاِهٌل: هرکس علمی را پنهان کند پس گویا نادان است. 3 َمن َکتََم ِعْلَمًا فََکأن  
4 َمن َزرَع الُْعدواَن، َحَصَد الُْخسراَن: هر کس دشمنی بکارد، زیان درو می  کند.  
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 -1

نُصوص: متن ها، َصغیر: کوچک، َسهل، بَسیط: آسان
-2

کلمـاٍت   )2 العالَمیَن   )1 دیگـر:  گزینه های  در  جمع  کلمات 
3( اإلیرانیّوَنَ

-3

علم در کودکی، مانند نقش روی سنگ است.
 -4

»یا أخی« دوم شخص مفرد و مذکر است، در آخر جمله کلمة 
»أمس« هم آورده شده است؛ لذا زمان جمله گذشته است.

) -5

َذَهبَتا )هی و اُمُّها = ُهما()سوم شخص جمع و مؤنث(
 -6

َفهِْمُت: فهمیدم، أْفَهُم: می فهمم، نََظْرَت: نگاه کردی، تَنُْظُر: نگاه 
می کنی، َجَلْسِت: نشستی، تَْجلِسیَن: می نشینی )مؤنث(

 -7

1( أقِدُر: می توانم 3( َخَدموا: خدمت کردند 4( می نویسی )مؤنث(
-8

حفظ  تَْحَفظیَن:  انجام  دادی،  َفَعْلَت:  می دهی،  انجام  تَْفَعُل: 
می سازم،  أْصنَُع:  کردی،  حفظ  َحفِْظِت:  )مؤنث(،  می کنی 

َصنَْعُت: ساختم.
 -9

در پاسخ »تَْصنَعیَن« کلمة »أْصنَُع« صحیح است؛ دوم شخص 
باید با اّول شخص پاسخ داده شود. )أنَت، أنِت  أنا(، )أنتما، 

أنتُم، أنتّن  نحن(
-10

 -11

تو روز قبل لباس ها را شستی و من االن می شویم.
 -12

زمان پاسخ داده شده، مضارع است؛ اما زمان فعل در این گزینه 
ماضی است؛ لذا پاسخ مناسب برای این سؤال هم باید در زمان 

گذشته باشد. )هل َذَهبََت َمَع والِِدک؟ ال َذَهبُْت َمَع اُختی(
 -13

»َعِمْلُت فِی الَْمْصنَِع« پاسخ مناسب است؛ زیرا در سؤال »مکان« 
پرسشی  کلمة  پاسخ  َـّة«  »بِدق است.  گرفته  قرار  پرسش  مورد 

»َکیَف« است.
 -14

جاُل! هل َعِمْلتُم  ُجالِن! هل َعِمْلتُما فِی الَْمصنَِع؟، أیُّها الرِّ أیَُّها الرَّ
فِی الَْمْصنَِع؟

هــرگاه حرکــت آخــر کلمه ای ســاکن 
ــه کلمــة بعــد از خــود کــه  باشــد و بخواهــد ب
حرکــت حــرف اّول آن هــم ســاکن اســت وصل 
ــظ  ــره تلّف ــورت کس ــه ص ــاکن اول ب ــود؛ س ش

ــد: ــود؛ مانن می ش
َمُة ِـّ َمُة           َسِمَحِت الُْمَعل ِـّ سَمِحَتْ الْمُعَل

 -15

تَنُْظُر: نگاه می کنی، أْدُخُل: داخل می شوم، تَْعَلمیَن: کار می کنی.
-16

کردی،  باز  َفتَْحِت:  جمع(،  شخص  )دوم  نشستید  َجَلْستُم: 
تَنظریَن: نگاه می کنی )دوم شخص مفرد(

-17

نَّص.  جمع  نُصوص:  بِنت،  جمع  بَنات:  َولَد،  جمع  أوالد: 
قاِعَدة،  جمع  َقواِعد:  اُمَّة،  جمع  اَُمم:  حدیث،  جمع  أحادیث: 
أقدام: جمع قدم )جمع مکسر(، إیرانیّوَن: جمع إیرانّی، قادِروَن: 
آیات:  ِعبارة،  جمع  ِعبارات:  سالم(،  مذکر  )جمع  قادِر  جمع 

جمع آیَة، کلمات: جمع َکلَِمة )جمع مؤنث سالم(
 -18

اَُمم: جمع اُمَّة. اُمَّهات: جمع اُّم
-19

اللِّسان: باَلُء اإلنساِن فیِه. »القاموس الُمحیط« : ُمْعَجٌم فِی الَْعربیَِّة.
-20

بَسیط: َسهل: آسان و ساده. َحیاة: زندگی، َموت: مرگ، ُمبین: 
آشکار، َکثیر: زیاد، نُصوص: متن ها، قواِعد: قاعده ها

 -21

اسم  عربی  زبان  در  و مصدر  است  )مصدر  گرفتن  یاد  تََعلُّم: 
شد،  پیروز   )2 ندارد(  مشخص  و شخص  زمان  زیرا،  است؛ 

موفّق شد 3( شناخت، دانست 4( آمد
-22

هرکس دانشی را پنهان کند پس او داناست. َمن َکتََم ِعْلًما َفُهَو 
متحد  ملل  سازمان  در  رسمی  زبان های  از  عربی   )1 جاِهٌل. 
است. 2(کلمه های عربی در فارسی زیادند. 3( ایرانی ها به زبان 

عربی خدمت کردند.
-23

عکس، سال، ضرب المثل
-24

ماِضیَة: گذشته. 1( سیب، 3( درخت 4( باغ
 -25

هر کس بپرسد، می داند. 
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ِمْهَنُتَک ِفی اْلُمْسَتْقَبِل

شــــــــغــــل تــــــــــو در آیـــــــــنـــدهمِْهنَتُــــَک )              ( فِــــی الُْمْستَْقبَــِل )            (

ُس )             ( معّلـــــــــــم وارد کــــالس شـــــد و گفـت:َدَخــــــــَل )         ( الُْمـــــــَدرِّ

ــــفِّ )        ( و قـــال )گفت(: فِـــــــی )در( الصَّ
درس امــــــروز دربــــــــارة شغل آینده اسـت.َدْرُس )درس( الْیَــــــومِ )       ( َحـــــْوَل )         (

ِمْهَنـــــــــــــــِة )        ( الُمـــــــــْستَْقبَِل )          (.
پـــــس پرســـید: چه شــــغلی را دوست داری؟َفَســــــأَل )پـس پرسید(: أیَّ )          ( ِمْهَنٍة )شغلی(

تُِحبُّ )           (؟
راَعــَة. صــــادق: مــــن کشـــاورزی را دوســـت دارم.صــــــــادٌق: أنــــا )من( اُِحبُّ )          ( الزِّ

زیــــــــــــرا آن کــاری مهــم برای پیشـرفـتلِنّهـــــــا )        ( عَمَـــٌل )         ( ُمهِـــمٌّ )مهـم(

مِ )        ( الْبِــــــــــالد )          (.  کشور است. لِتََقــــــــــــدُّ

مهنــــــــــــدس کشـــاورزی خواهـــم شــد.َســـــوَف أصیُر )        ( ُمَهنِدســــًا زِراعیًّا )         (.

ناصـــر: من کتــــاب فروشـــی را دوســت دارم.ناصــــر: أنا )من( أِحبُّ )دوســت دارم( بَیَْع )           (

زیرا کـــــــــتاب هــا گنـــــج هـا هســــتنـد والُْکتُِب )کتاب ها(؛ ِلنَّ )زیـــــرا( الُْکتَُب )کـــتاب هــا(

رســـــــول خـــــــــدا دربــــــارة آن گفـت:ُکنــوٌز )         ( َو قاَل )گفت( َرسوُل الِ )رســول خدا(

»کتــــاب ها بــــــاغ های دانشمـندان هســـتنــد.«َعنْهـــا )          (: »الُکتُُب )کــتاب ها( بَساتیُن )          (

الُْعَلماءِ )            («.
قاســـــــــم: مخــــــــــترع خواهــــــم شـد قاِسٌم: َسأصـــــیُر )         ( ُمْختَــــرِعًا )مخــــترع(

و تلــــــفن همــــــــراه جدیدی خواهم ساخت.َو َســوَف أْصنَُع )        ( َجّوااًل )        ( َجدیداً )جدید(.

مـــــــــن ورزش را دوســــــــت دارم. َمنصوٌر: أنا )من( اُِحبُّ )دوست دارم( الّریاَضَة )          ( .

مـــــــــــن بازیکــن مـمتازی در فوتبال هستم.أنا )مــــن( العِـــــــــــٌب )                         (

ُممـــتاٌز )          (فـــی )در(  ُکـــَرِة الَْقَدمِ )            (.

أمیـــن: من چشـــــم پزشکـی را دوســــت دارم.اَمیـــٌن: أنا )مـــــن( اُِحبُّ )دوســــــت دارم( ِطبَّ

الُْعیوِن )            (. 
بــرای خدمـــــــــت کــــردن به مردم پزشـکَســــوَف أصــــیر )خواهم شــــد( َطبیبًا )            (

خواهم شد.لِِخْدَمِة )برای خـــــــدمت کـــــردن( النّاِس. )       (

الُب )                 ( َذَکروا )        ( أْصحاَب )صاحبان( دانــــــــش آموزان، صــــــــاحبان شـــغل هــااَلطُّ

ِس )مانند معّلم( َو الَْخبّازِ )           ( ماننـــــــد معّلــــــم و نانــــــوا و پلیـــس والِْمَهِن )          ( َکالُْمدرِّ

رطـــــیِّ )          ( َو الَْحــــْلوانیِّ )              ( شیــــرینی فـــــــروش و فروشــــنده و پرسـتارَو الشُّ

ِض )          ( َو الَْحّدادِ )         ( و آهــــــنگر و غـــــــیر آنها را یـــاد کردنـــد.َو البائِع )            ( َو الُْمَمرِّ

َو َغیْرِهِْم )و غیر آنها(.
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ُس )معّلم(: ما ُهَو )چیـــست( َهَدُفُکْم )هـدف شما( معّلــــم: هـــدف شما از انتخاب شغل چیــست؟اَلُْمَدرِّ

ْغِل )انتخـــــاب شغــــــل(؟ مِْن )از( اِنتخــــاِب الشُّ
عــــــــارف: خدمــــــــــــت بــه مـــــردم. عارٌِف: ِخْدَمُة )خــــدمت کـــــردن( النّاِس )مـــردم(.

زیرا هر یـــک از مـــا به دیگران نیازمنــد اسـت.ِلنَّ )زیـــــــرا( ُکلَّ )هر( واحـٍد )         ( مِنّا )           (

بِحاجَةٍ )نیازمــــــــند( إلی )بـــه( اآلَخریَن )          (.
معّلــــم: کــــدام شـــــغل مهـــــم اســــت؟اَلُْمَدرِّس )مـــــعّلم(: أیُّ )          ( ُشـــــْغٍل )شـغل(

ُمهِمٌّ )مهم(.
ٌة )مهـــم( و  ( )هر( ِمْهَنـــٍة )        ( ُمِهمَّ حامـــــد: هــر شغــــــلی مهـــــم اســــت و حــــامٌِد: )ُکلُّ

کشـــــــــور به همــــة شغل ها نیازمـند اســت.الْبِـالُد )         ( بِحاَجٍة )نــــــیازمند( إلــــی )بـــه(

ُکلِّ )همة( الِْمَهـــِن )           (.
ُس )معّلم(: َعَلینـــــا )بر مــــا الزم اسـت( معّلـــم: ما باید به همة شغل ها احــترام بگــذاریـم.اَلُْمــــَدرِّ

بِإْحتِــرامِ )احترام گذاشتن( ُکلِّ )        ( الِْمَهِن )          (.

فعل مستقبل )آینده(
هــرگاه بــر ســر فعــل مضــارع کــه نشــان  دهنــدة زمــان حــال و آینــده اســت، »َســـ« یــا »َســوَف« آورده شــود، آن فعــل فقــط بــر زمــان 

»آینــده« داللــت می کنــد.
در ترجمة این گونه فعل ها از فعل »خواه + شناسه + بن ماضی .... « استفاده می شود؛ مانند:

 
أذْهَبُ )می روم(  سَوفَ أذْهَُب یا َسأْذَهُب )خواهم رفت(
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1- ترجمة کدام واژه،  نادرست است؟

4 ُرز: برنج 3 غایَة: پایان  2 نَوافِذ: پنجره  1 بَیع: فروش   
2- در کدام گزینه، همة واژ ه ها شغل هستند؟

4 َحلوانِّی، زاِرع، َحّداد 3 آَخر، ریاَضة، ُمَمرِّض  َـّف، َطبیبة، ِمْهنَة  2 ُمَوظ 1 َخبّاز، َطبّاخ، باِلد   
3- ترجمة کلمات »َفْحص، أْمن، العِب« در کدام گزینه درست است؟

2 معاینه، ایمان، فروشنده 1 جستجو، ایمان، بازیکن    
4 بررسی، امنیت، فروشنده 3 معاینه، امنیت، بازیکن    

4- ترجمة کدام فعل، درست است؟

4 تَْفَحصیَن: معاینه کردی 3 أْصنَُع: می سازم  2 سوف أصیُر: می شوم  : دوست دارم  1 تُِحبُّ  

5- کدام واژه، جمع نیست؟

4 قاِطع 3 ِمَهن  2 نوافِذ  1 باِلد   
6- کدام گزینه، »مستقبل« است؟

4 َسَألَْت 3 سوف َکتََب  2 َسأْرفَعُ  1 َسِمعَ   
7- کدام گزینه، از نظر نگارش درست است؟

2 أنِت الِعٌب ممتاٌز 1 سوَف أصیُر طبیبًَة    
4 یا اُختی هل تَشرُب الماَء رَس   3 أنا سألنا الدَّ  

8- ترجمة کدام گزینه، درست است؟

2 أْرفَُع َعَلَم َوَطنی. پرچم وطنم را باال می برم. 1 کم کتابًا فِی الَْمحِفَظِة؟ چند کتاب روی میز است؟   
4 تَکتُبیَن َرسائَِل إداریًَة. نامة اداری نوشتم. . او پزشک جدید است.  3 ُهَو َطبیٌب ُمِجدٌّ  

9- کدام گزینه برای جای خالی مناسب است؟ »أنَت .......... تَْحَفُظ اْلْمَن فِی الْباِلدِ.«

ٌض 4 ُمَمرِّ 3 ُشرطیٌّ  2 َحّدادٌ  1 َخبّازٌ   

10- توضیح مربوط به کدام گزینه، نادرست است؟

َـٌّف: أکتُُب َرسائَل إداریًَّة. 2 أنا ُمَوظ 1 أنا َحّداد: أْصنَُع اأْلبواَب َو النَّوافَِذ الَْخَشبیََّة.   
4 أنا ُمختَِرٌع: أْصنَُع َجّوااًل َجدیًدا. بحِ  3 أنا َخبّاز: أْطبُُخ الُْخْبَز ِمَن الصُّ  

11- کدام سؤال و جواب، درست است؟

. 2 ِمْن أیَن أنِت؟ أنا إیرانیٌّ ؟ اُِحبُّ ُکَرَة الَْقَدِم.  1 أیَّ ِمْهنٍَة تُِحبُّ  
ِم الْباِلِد. َّها َعَمٌل ُمِهمٌّ لِتََقدُّ راَعة؟ أِلن 4 لماذا تُِحبّیَن الزِّ 3 أتَعِرفیَن اللَُّغَة الَْعَربیََّة؟ نََعم اَعِرفُهُ   

12- افعال کدام گزینه، برای جاهای خالی مناسب است؟»أنا  .......... إلَی الْبُستاِن الیوم َو أنَت  .......... إلیها َغًدا.«

4 أْذَهُب، َذَهبَت 3 أْذَهُب، َستَْذَهُب  2 أْذَهُب، َسوَف تَْذَهبینَ  1 َذَهبُت، سوف تَذَهُب   

13- کدام سؤال، برای پاسخ داده شده مناسب نیست؟ » .......... ؟ ال، سوف أذَهُب َغًدا.«

4 َهْل َذَهْبَت َغًدا؟ 3 َهْل تَْرِجُع َغًدا؟  باِح؟  2 َهْل تَْذَهبیَن فی الصَّ 1 َهْل تَذَهُب اآلن؟   
14- در کدام گزینه، افعال به ترتیب »مضارع، ماضی و مستقبل« اول شخص آمده است؟

4 َسأْکتُُب، َکتَْبنا، تَْکتُُب 3 تَْکتُبیَن، َکتَْبِت، َسْوَف تَْکتُبینَ  2 أکتُب، َکتَْبُت، َسوَف أکتُُب  1 تَْکتُُب، َکتَْبَت، َستَْکتُُب   
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15- در کدام گزینه، همة فعل ها مضارع هستند؟

2 َسأصیُر، أْطبُُخ، َعِمَلتا 1 تَْفَرُح، أْشَرُح، أَحبَّ    
4 َسأْکتُُب، َکتَْبنا، تَْکتُُب ، أْفَحُص، تَْکتُبیَن   3 اُِحبُّ  

16- مفرد کدام گزینه، درست است؟

2 َرسائل: ِرسالَة 1 َمرضی: َمَرض    
4 أْطِعَمة: ُطْعَمة 3 نَوافِذ: نُفوذ    

17- کاربرد فعل در کدام گزینه، نادرست است؟

2 أنِْت تَْطبُُخ َطعاًما لَذیًذا.   . فِّ رُس فِی الصَّ 1 َدَخَل الُْمدِّ  
4 نحن نََظْرنا إلَی األشجار  ِ اّلُب َذَکَروا أْصحاَب الِْمَهن  3 الطُّ  

18- در کدام گزینه، فعل وجود ندارد؟

2 أنا الِعٌب ُمْمتاٌز فی ُکَرِة الَْقَدِم. رُس َحْوَل الُْمْستَْقبَِل.   1 کاَن الدَّ  
4 َستَصیُر ُمِهندًسا ِزراعیًّا. 3 أْطبُُخ الُْخْبَز ِمَن الّساَعِة الخاِمَسِة َصباًحا.   

19- در کدام گزینه، اسم جمع مذکر سالم وجود ندارد؟

2 ُکلُّ واِحٍد ِمنّا بِحاَجٍة إلَی اآْلَخریَن. 1 هُؤالِء الَفاّلحوَن فِی الَْمزَرَعِة.    
4 ُهْم الِعبوَن فی ُکَرِة الِْمْنَضَدِة. 3 اَلُْکتُُب بَساتیُن الُْعلماِء.    

20- کدام گزینه، با بقیه متفاوت است؟

2 ُکنوز 1 ُجندّی    
4 ُشرطی 3 ُمَمرِّض    

21- در کدام گزینه، واژه ها متضاد نیستند؟

2 بَْیع، ِشراء 1 غایَة، نِهایَة    
4 ُحسام، قاِطع 3 ِعْلم، َجْهل    

22- در کدام گزینه، همة واژه ها جمع مکسرند؟

2 َمرضی، باِلد، طالِبات 1 أْطِعَمة، ُکتُب، َجّوال    
ضات 4 ُعَلماء، أبواب، ُمَمرِّ 3 بَساتین، ِمَهن، ُعیون    

23- در کدام گزینه، همة واژه ها از نظر معنی هماهنگ هستند؟

2 ُرّز، قَْمح، فاَّلح، ِزراَعة 1 باب، نَوافِذ، ُکرسی، َحلوانّی    
َضة، َعمود 4 فَْحص، َطبیب، ُمَمرِّ 3 َصّف، طالِب، ُخبز، ُمَدرِّس    

24- کدام گزینه، برای جای خالی مناسب است؟ »ثََمرةُ الَْعْقِل  ..........«

2 ُمداراُة النّاِس 1 ُحساٌم قاِطٌع    
َسُة الکیمیاء 4 ُمَدرِّ 3 فَْحُص الَمرضی    

25- کدام گزینه، از نظر مفهوم نادرست است؟

ٌة َو الْباِلُد بِحاَجٍة إلَْیِه 2 ُکلُّ ِمْهنٍَة ُمِهمَّ 1 ُکلُّ واحٍد ِمنّا بِحاَجٍة إلَی اآلَخرینَ   
َفٌة، تَْخِدمیَن الَمْرضی َـّ 4 أنِت ُمَوظ 3 َعَلینا بِاْحتِراِم ُکلِّ الِْمَهِن    
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 -1

نوافِذ: جمع نافَِذة: پنجره ها
 -2

کارمند،   )2 )شهرها(  کشور  آشپز،  نانوا،   )1 واژه ها:  ترجمة 
شیرینی فروش،   )4 پرستار  ورزش،  دیگر،   )3 شغل  پزشک، 

کشاورز، آهنگر
 -3

بَْحث: بررسی، جستجو، إیمان: ایمان، بائع: فروشنده
 -4

1( دوست داری 2( خواهم شد 4( معاینه می کنی
 -5

قاطع: بُرنده 1( باِلد: جمع بََلد 2( نَوافِذ: جمع نافَِذة 3( مَِهن: 
جمع ِمْهنَة

 -6

َسِمَع: شنید و گزینة )4(  برد. گزینة )1(  باال خواهم  َسأْرَفُع: 
َسألَْت: پرسید، هر دو ماضی هستند. در گزینة )3(، سوَف بر 

سر فعل ماضی آورده شده است که نادرست می باشد.
 -7

رَس،  2( أنَت الِعٌب ممتاٌز، أنِت الِعبٌَة ُممتاَزٌة. 3( نحن َسألْنا الدَّ
اُختی هل  یا  الماَء،  تَشَرُب  یا أخی هل  الدرَس 4(  َسألُْت  أنا 

تَْشَربیَن الماَء؟
 -8

1( چند کتاب در کیف است. 3( او پزشک کوشایی است. 4( 
نامه های اداری می نویسی.

 -9

تو پلیس هستی. امنیت را در کشور حفظ می کنی.
 -10

أنا َحّداد: أْصنَُع اْلبواَب َو النَّوافَِذ الَْحدیدیََّة.
أنا نّجار: أْصنَُع اْلبواَب َو النَّوافَِذ الَْخَشبیََّة.

 -11

1( اُِحبُّ الّریاَضة. 2( أنا إیرانیَّة یا أنا مِن إیراَن 3( نعم أْعِرُفها . 
)ضمیر »ها« به الّلغة العربیة برمی گردد لذا باید مفرد مؤنث به کار 

رود.(
 -12

در عبارت اول، ضمیر »أنا« و قید زمان »الیوم« آورده شده است؛ 
لذا فعل »َذَهبُْت« که زمان آن ماضی است، برای جای خالی

مناسب نیست. در عبارت دوم، ضمیر »أنَت« به کار رفته، لذا 
در گزینة  می باشد.  َستَْذَهُب  یا  تَْذَهُب  آن سوف  مناسب  فعل 

به کار  »أنِت«  ضمیر  برای  که  آمده  تَْذَهبیِن«  )2(  فعل»سوَف 
می رود. در گزینة )4( فعل »َذَهبَْت« ماضی و نادرست است؛ 
زیرا قید زمان جملة داده شده »َغًدا« می باشد و این قید زمان 

برای »آینده« مناسب است.
 -13

فعل »َذَهبَْت« ماضی است و با قید زمان »َغًدا« که مخصوص 
آینده است به کار نمی رود.

-14

گزینة 1 و 3 دوم شخص مفرد هستند. در گزینة )4( »َسَاْکتُُب« 
مستقبل، اول شخص مفرد، »َکتَبَنا« ماضی، اول شخص جمع و 

»تکتُُب« مضارع و دوم شخص مفرد است.
 -15

گزینة)2(  در  )ماضی(  دوست داشت   : أَحبَّ  )1( گزینة  در 
َسأصیُر: خواهم شد )مستقبل(، َعِمَلتا: انجام دادند )ماضی( و 

در گزینة )4( َسأْکتُُب )مستقبل( و َکتَبْنا )ماضی( است.
-16

1( َمرضی: َمریض 3( نَوافِذ: نافَِذة 4( أْطِعَمة: َطعام
-17

أنِت تَطبُخیَن َطعاًما لَذیًذا
 -18

فعل ها: 1( کان: بود 3( أْطبُُخ: می پزم 4( َستَصیُر: خواهی شد
-19

ُکتُب: جمع مکسر است و مفرد آن »کِتاب« می باشد. بَساتین: 
جمع مکسر است و مفرد آن »بُستان« می باشد. در گزینة )1( 
الَفاّلحوَن: جمع َفاّلح، 2( اآلَخریَن: جمع آَخر و 4( الِعبوَن: 

جمع الِعب؛ جمع مذکر سالم هستند.
 -20

سرباز،  ُجندّی:  هستند.  شغل  گزینه ها  بقیة  گنج ها.  ُکنوز: 
ض: پرستار، ُشرطی: پلیس ُمَمرِّ

 -21

ُحسام: شمشیر، قاِطع: برنده
-22

بساتین: جمع بستان، مَِهن: جمع ِمْهنَة، ُعیون: جمع َعیْن
-23

برنج، گندم، کشاورز، کشاورزی
-24

نتیجة عقل، مدارا کردن با مردم است. 
 -25

َضة( درست  تو کارمندی، به بیماران خدمت می کنی. )أنِت ُمَمرِّ
است.


