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مقدمـه

به نام خداوند جان و خرد   
کزین برتر اندیشه برنگذرد   

  والدین گرامی، دانش آموزان عزیز
ــة  ــی اســت از مجموع ــم« کتاب ــمان هفت ــای آس ــرآن و پیام ه ــی، ق ــابقات عرب ــاب »مس   کت
مرشــد. ایــن کتــاب مجموعــه ای جامــع از ســه کتــاب عربــی، آمــوزش قــرآن و پیام هــای 
آســمان پایــة اّول دورة اّول متوســطه اســت. در ایــن مجموعــه، موضوع هــای درســی، بــا 
ــور  ــر درس، به ط ــة ه ــا مطالع ــوز، ب ــا دانش آم ــده ت ــوزش داده ش ــی آم ــک روال منطق ی

ــرد.  ــرا می گی ــب آن را ف ــل مطال کام
ــای  ــمان در آزمون ه ــای آس ــرآن و پیام ه ــوزش ق ــاب آم ــت دو کت ــه اهّمیّ ــه ب ــا توّج   ب
تیزهوشــان و مــدارس برتــر، تــاش شــده اســت پرســش ها طــوری طراحــی شــوند کــه 

ــد. ــش دهن ــا را پوش ــة درس ه هم
ــا پاســخ تشــریحی و  ــه ای ب ــر درس، شــامل پرســش های چهارگزین 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
  در پایــان الزم می دانیــم: از مدیــر عامــل محتــرم شــرکت وزیــن مبتکــران، جنــاب آقــای 
ــادی  ــای ه ــاب آق ــد و از جن ــم کردن ــاب را فراه ــکان چــاپ کت ــه ام ــی ک ــی دهقان یحی
ــدی  ــن، از خانم  هــا: ملیحــه محّم ــم. هم چنی ــرم مجموعــه تشــّکر  کنی ــر محت ــززاده دبی عزی
ــت( و  ــی )گرافیس ــاره خدام ــه آرا(، به ــورلو )صفح ــمیرا عاش ــن( ، س ــدرس )حروف چی آن

ــا هرمــزی )طــراح جلــد(، سپاســگزاریم. مین
  از شــما عزیــزان خواهشــمندیم نظرهــا و پیشــنهادهای خــود را دربــارة کتــاب بــا مــا در 

ــود. ــر ش ــدی، پربارت ــای بع ــاءاهلل در چاپ ه ــا انش ــد ت ــان بگذاری می
در پناه حق باشید    
بنفشه فاضلی  

سیده فاطمه کریمی کسوتی  
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دانش آموز عزیز، در متن درس های عربی، جای ترجمة لغات خالی گذاشته شده است. تا با توجه به ترجمة روان مقابل آن ها، 
برای یادگیری بهتر، معنی لغات را بنویسید.

ارزش دانشقیـــــَمـــــُة )                ( الْعِلــــِم )دانــــــــش(
دانشـــــمند بــــــــدون عمــــــل ماننـــد درخـت العـــــالُِم )دانشــمند( باِل )            ( َعَمٍل )عمــــل(

ــــــَجرِ )            ( باِل )بــدون( ثََمرٍ )            ( بدون میوه است.کالشَّ

خــــــوب ســـــــــؤال کـردن نیـمی از دانـش اسـت.حُسْن )            ( السّؤالِ )سؤال کردن( نِصفُ )نیمی( الْعِلمِ )دانش(

همنــــــشینی بـا دانشمـــــــــــندان عبـادت اســت.ُمجالََســـُة )          ( الُْعَلمــاءِ )           ( ِعباَدٌة )عبادت(

خواســــتن )طلــــــب کـردن( دانـش واجــب اســت.َطَلــــب )           ( الْعِْلِم )دانـش( َفریَضـة )             (

آفـــــــت دانـــــــــــش فــرامـــــــوشـی اســت.آَفــــُة )آفت( الْعِــــْلِم )دانـش( النِّسیــاُن )              (

روشنایی سخننــــــــوُر )             ( الکـــــــــالمِ )              ( 
دو نــعــــــمت نـــــــــاشـنـــــــــــاختــــه انـد نِعمتَــــاِن )              ( َمجهـــــولَتاِن )                 (

ــــــُة )             ( َو اْلمـــــــاُن )             ( ــحَّ سالمتی و امنیتالصِّ

رَِضا )             ( اهللِ )خدا(، فی )               ( رَِضا 
)خشنـودی( الْوالَِدیِْن )            (

خشنـــودی خــداوند در خشــنودی پـدر و مادر اسـت.

ادب انــــسان بهتـــــــر از طـــــالی اوســـــــــت.أَدُب )ادب( الَْمــــــرءِ )           (، َخیْـٌر )                (

ْهُر )            ( یَْوماِن )            (؛ روزگــار دو روز اســت؛ روزی برای تـو )بـه سـود تـو(مِْن )             ( َذَهبِـهِ )           (اَلدَّ

و روزی عـــــــــلیه تـــــــــو )به ضــــــرر تـــو(یَْوٌم )         ( لََک )           ( َو یَوٌم )           ( َعلیَک )       (

دو نظـــــــر بهتـــــــــر از یـــــــک نظـــر اســت.َرأیان )        ( َخیٌْر )بهتر( مِْن )         ( رأٍی )        ( واِحٍد )          (

گنج گنج هاَکنْــــــــــُز )             ( الُْکنــــــوزِ )               (
ــــُر )           ( ساَعٍة )یک ساعـــت( َخیْـٌر )بهتـر( یــــــــــک ساعــــــــــت فکــــر کـردن بهتـــر ازتََفکُّ

هفــــــــتاد ســــــــــــال عـــــــــــبادت اســت.مِْن )            ( ِعبادِة )عبادت( َسبْعیَن )         ( َسَنًة )          (

َعداوَةُ )               ( الْعاقِِل )عاقل( َخیٌر ) بهتر( مِْن )از(َصداَقِة 
)          ( الْجاهِـِل )             (

دشمنــــــی عاقـل بهتــــــــر از دوستی نـادان اسـت.

َغرِ )           ( اَلْعِلـــــُم )          ( فـــی )           ( الصِّ
َکالنَّقــــــِش )           ( فـــی )در( الَْحَجرِ )              (

دانــــش در کـــودکی ماننـــــد نقش در سنگ اسـت.

بهتریـــــــــن کارهــــــــا میـانه تریــــن آنهـا اسـت.َخیُر )             ( اْلمورِ )             ( اَْوَسُطها )                (.

نـــــــــادانی مـــــــــــرگ زندگـــــــان اســــت.اَلَْجهُل )             ( َمْوُت )             ( اْلحیاءِ )             (.

قیَمُة اْلِعلِم، نوُر الکالم و َکنُز الُکنوز
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 اسم
اسم کلمه ای است که برای نامیدن اشیا، اشخاص و ... به کار می رود. 

اسم ها در عربی از نظر موضوع به چند دسته تقسیم می شوند:
1- از نظر جنس

الف( مؤنث: عالمت اصلی اسم مؤنث »ة، ـة« است؛ مانند: َشَجَرة، طالِبَة، فاِطمة

1نکته اگر مؤنث حقیقی باشد، یعنی دربارة انسان باشد، نیاز به وجود »تاء تأنیث« نیست؛ مانند: مریم، زهراء

ب( مذکر: عالمت خاصی ندارد؛ مانند: َرُجل، طالِب، ُمحّمد

گاهی اسم مذکر حقیقی است؛ یعنی دربارة جنس مذکر است اّما همراه با »ة ، ـة« به کار مـی رود؛   2نکته

مانند: ُمعاویة، َحمَزة

2- از نظر تعداد
1- مفــرد: اســمی اســت کــه بــر یــک نفــر داللــت می کنــد. در اســامی مؤنــث »ة، ـــة« و در مذکــر نشــانة خاصــی وجــود نــدارد؛ 

ماننــد: َشــَجَرة، کِتــاب
ــِن« اســت و بــرای مذکــر و مؤنــث بــه کار  2- مثّنــی: بــه اســمی می گوینــد کــه بــر دو نفــر داللــت کنــد، عالمــت آن »اِن، ــَــ یْ

مــی رود؛ 
مانند: طالِباِن، طالِبَیِْن، )دو دانش آموز پسر( طالِبَتاِن، طالِبَتَیِْن)دو دانش آموز دختر(

3- جمع: اسم های جمع به بیش از دو نفر داللت دارند.

اسم های جمع با توّجه به شیوة جمع بسته شدن به دو دستة سالم و مکّسر تقسیم می شوند:
جمع سالم: شکل مفرد کلمه تغییر نمی کند و عالمت جمع به آن اضافه می شود؛ مانند:

مینَ  ِـّ ِـّموَن، ُمَعل  جمع مذکر سالم: ُمَعل
ِـّمات  جمع مؤنث سالم: ُمَعل

 جمع مکّسر: مکّسر به معنای »شکسته« است. در این جمع شکل مفرد کلمه تغییر می کند؛ مانند: ِطفل  أطفال.
3- اسم اشاره )از نظر مسافت(

الف( »هذا« و »ذلَِک« برای اشاره به مفرد مذکر و »هِذه« و »تِلَک« برای اشاره به مفرد مؤنث به کار می روند. مانند:
   هذا کِتاٌب                ذلَِک َرُجٌل                هذه َمْکتَبٌَة                تِلَک اِْمرأٌة.

ب( »هذاِن« و »هَذیِن« برای اشاره به مثنای مذکر و »هاتاِن« و »هاتَیِْن« برای اشاره به مثنای مؤنث به کار می روند. مانند: 
   هذاِن کتاباِن             هَذیِْن کِتابَیْن              هاتاِن اِْمَرأتاِن             هاتَیِْن إْمرأتَیِْن.

ج( »هؤالء« و »اُولئک« برای اشاره به جمع مذکر و مؤنث می باشد. مانند:
ُطّلٌب           ُطّلٌب   

هوالء                                     اُولئَِک  
طالِباٌت           طالِباٌت   

د( »ذلک، تلک و اُولئک« اشاره به دور هستند.
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1- درکدام گزینه، معنای واژه نادرست  است؟

4 ثََمر: درخت 3 فَریَضة: واِجب  2 َجمیل: زیبا  1 ناِجح: پیروز   
2- کدام گزینه برای جای خالی مناسب است؟ »ذلَِک الَجبَُل ............... «

4 َصفٌّ 3 آفَةٌ  2 ُمرتَِفعٌ  1 نِسیانٌ   

3- کدام گزینه از نظر معنی با بقیّه ناهماهنگ است؟

4 لَوَحة 3 والَِدیْنِ  2 بِنت  1 َولَد   

4- درکدام گزینه غلط وجود ندارد؟

4 هوالء أشجاٌر 3 هاتاِن بَیتانِ  2 تلَک الکتاُب َجمیلٌ  ُجُل شاِعرٌ  1 هَذا الرَّ  

5- کدام گزینه جمع سالم نیست؟

4 ُمجاِهدیَن 3 الِعبونَ  2 صالِحات  1 أوقات   
6- کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

4 َسبعیَن 3 أحیاء  2 ِعبَر  1 َحدائِق   
7- درکدام گزینه کلمات متضاد وجود دارد؟

2 َعداَوُة العاقِِل َخیٌر ِمن َصداقَِة الجاِهِل َغِر َکالنَّقِش فِی الَْحَجرِ  1 الِعْلُم فِی الصِّ  
4 آفَُة الِْعلِم النِّْسیاُن 3 قیَمُة النساِن بِالِْعْلِم َو اْلیماِن    

8- ترجمة کدام گزینه درست است؟

1 هِذِه الَْمْرأة،ُ َطبیبٌَة: آن زن پزشک است.  
2 هذاِن الُکرسیّاِن، َخَشبیّاِن: این دو کرسی، چوبی هستند.  

ُة َو اْلماُن: دو نعمت ناشناخته اند؛ تندرستی و امنیّت حَّ 3 نِْعَمتاِن َمجهولَتاِن، الصِّ  
4 اُولئک الّلِعباُت، فائزاٌت: آن بازیکنان خوشحال هستند.  

9- ترجمة واژه های مشخص شده، به ترتیب در کدام عبارت آمده است؟ »فی ُکُتِب الْقَِصِص عِبٌَر لِْلطفاِل«

4 کتاب ها، کودکان 3 بّچه ها، کتاب ها  2 داستان ها، بّچه ها  1 کتاب، کودکان   
10- کدام گزینه مثنی است؟

4 قُرآن 3 یَْومان  2 نِسیان  1 إیمان   

11- موضوع کدام سخن حکیمانه، نادرست است؟

2 َخیُر الموِر أوَسُطها: سفارش به انجام کار خیر 1 ُمجالََسُة الُعَلماِء ِعباَدٌة : اهّمیت هم نشینی با دانشمندان   
4 رأیاِن خیٌر ِمن َرأٍی واِحٍد: اهمیّت مشورت کردن 3 أََدُب الَمرِء خیٌر ِمن َذَهبِِه: اهمیّت ادب و احترام   

12- در کدام گزینه همة اسم ها مؤنث هستند؟

َجَرُة َعلی الَجبَِل. 2 هِذِه الشَّ ُجلِن َمسروراِن.   1 هذاِن الرَّ  
4 أولئَک الّلِعباُت ناِجحاٌت ِل.  فِّ الوَّ 3 الطالبُة النّاِجَحُة فِی الصَّ  

13- اسم اشارة صحیح برای کلمات »بَیت، َورَدتان، کِتاب، ُمجاهِدوَن« در کدام گزینه آمده است؟

2 ِهِذِه، هاتاِن، ذلَِک، هُؤالِء 1 هذا، هاتَْیِن، هُؤالء، أولئَک    
4 تِْلَک، هاتاِن، هُؤالء، أولئَک 3 ذلَِک، هاتاِن، هذا، هُؤالء    
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14- مفرد کدام کلمه نادرست  است؟

4 ُطّلب: طالِب 3 اُولئَک: ذلَِک  2 ِعبَر: ِعبَرة  1 أموات: َمْوت   

15- در کدام گزینه، از نظر معنا یا قواعد نگارشی، غلط وجود ندارد؟

َحُة َو اْلمانُ  2 نِْعَمتاِن َمجهوالِن: الصِّ 1 َسعیَدُة اسُم َولٍَد    
4 ذلَِک الطالُِب نَظیٌف 3 تِْلَک الَْمرأُة شاِعٌر    

ُجُل ُمْجتَهٌِد« کدام گزینه است؟ 16- جمع مؤنث عبارت، »ذلَک الرَّ

4 اُولئَِک النِّساُء ُمْجتَِهداٌت 3 تِْلَک الَْمرأُة ُمْجتَِهداتٌ  جاُل ُمْجتَِهداتٌ  2 هُؤالِء الرِّ جاُل ُمْجتَِهدونَ  1 اُولئَک الرِّ  
ِل« را به مؤنث تبدیل کنیم، چند اسم تغییر می کند؟ فِّ الوَّ 17- اگر عبارت »ذلَِک الَْولَُد العٌِب ُممتاٌز فِی الصَّ

4 شش 3 چهار  2 سه  1 دو   
18- ترجمة کلمات »کتابخانه، ایستاده، گل، تابلو« در کدام گزینه درست است؟

2 َمکتَبَة، واقِف، َوْرَدة، لَْوَحة 1 َمکتَبَة، جالِس، َحدیَقة، لَْوَحة    
4 َمکتَبَة، جالِس، َوْرَدة، لَْوَحة 3 ُکتُب، واقِف، َحدیَقة، واِحد    

19- در کدام گزینه، واژه ها مترادف هستند؟

4 َجمیل، قَبیح 3 ناِجح، فائز  2 هذا، ذلَِک  1 لََک، َعَلیَک   

20- کدام گزینه نادرست است؟

2 در جمع مّکسر شکل مفرد کلمه تغییر می کند. 1 »ات« در تمام کلمات نشانة جمع مؤنث سالم است.   
4 غالبًا علمت اسم مؤنث »ة« است. 3 در جمع مذکر سالم اسم مذکر با »وَن، یَن« جمع بسته می شود.   

21- در کدام گزینه همة  کلمات ارتباط معنایی دارند؟

2 ِمْفتاح، نافَِذة، أْحیاء، َکنْز 1 ُمَعلِّم، طالِب، َصّف، لَوَحة    
4 َشَجرة، َحدیَقة، َوْرَدة، ناِجَحة 3 َمکتَبَة، الِعب، َجبَل، ثََمر    

22- در کدام گزینه همة واژه ها مؤنث هستند؟

2 َشَجَرة، َمریم، َورَدة، نافَِذة 1 بِنت، َمْرأَة، فَریَضة، ُمعاویَة    
4 َکبیران، الِعباِن، َولَداِن، إحساِن 3 یَوم، َذَهب، ُکرسّی، بَیت    

23- اسم اشاره در کدام گزینه درست ترجمه نشده است؟

جاُل مؤمنوَن. آن مردان باایمان هستند. 1 أولئَک الرِّ  
2 هؤالِء الطفاُل َمسروروَن. این کودکان خوشحالند.  

3 هذه شجرٌة بل ثََمر. این درخت بدون میوه است.  
ّف نافَِذتاِن. آن کلس دو پنجره دارد. 4 لِهذا الصَّ  

24- کدام عبارت برای »خوشامدگویی« استفاده می شود؟

هُر یَْوماِن، یَوٌم لََک و یَْوٌم َعلیَک  2 الدَّ 1 اَهًل و َسْهًل بُِکم    
4 َرأیاِن َخیٌر ِمْن َرأٍی واِحٍد 3 ِرَضا اهللُ فی ِرَضا الْوالَِدیِْن    

25- کدام گزینه برای جای خالی مناسب نیست؟ » ........ ناِجحوَن فِی الَْعَمِل«

4 الُمعّلموَن الُمجتَِهدوَن 3 هذاِن الّلِعبانِ  2 أولئَِک اْلوالدُ  1 هؤالِء الُطّلُب   
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-1

ثََمر: میوه، نتیجه، َشَجَرة: درخت
-2

ُمْرتَفـِـع: بلنــد )آن کــوه بلنــد اســت( 1( نِســیان: فراموشــی 3( 
آفـَـة: بــال 4( َصــّف: کالس

-3

ــدر و  ــر 3( پ ــر 2( دخت ــد، پس ــیاه.  1( فرزن ــة: تخته س لَْوَح
مــادر

-4

2( ذلــک الکتــاُب َجمیــٌل. 3( هــذاِن بَیتــاِن، هاتــاِن ِطْفَلتــاِن. 
4( هذه أشجاٌر

-5

أوقات: جمع َوقت و نوع جمع آن مکّسر است. سایر گزینه ها جمع 
سالم هستند. 2( جمع صالَِحة، 3( جمع الِعب، 4( جمع ُمجاِهد.

-6

َسبعیَن: جمع »َسبْع« و نوع آن، جمع مذکر سالم است. سایر گزینه ها 
جمع مکّسرند. 1( جمع َحدیَقة، 2( جمع ِعبَْرة، 3( جمع َحّی.

-7

≠ الجاِهل ≠ َصداقَة ، العاقِل  َعداوَة 
-8

1( این زن پزشک است 2( این دو صندلی، چوبی هستند. 4( آن 
بازیکنان پیروز هستند.

-9

در کتاب های داستان، عبرت هایی برای بّچه ها )کودکان( است.

-10

در اسم مثنی »ان« به شکل مفرد کلمه اضافه می شود. یَْوم + ان  
یَْومان )دو روز(؛ اّما در سایر گزینه ها »ان« جزء اصلی کلمه است و 

بدون آن کلمه معنایی ندارد.
-11

ترجمه: بهترین کارها میانه ترین آنهاست. 1( هم نشینی با دانشمندان 
عبادت است. 3( ادب انسان از طال )ثروت( او بهتر است. 4( دو 

نظر بهتر از یک نظر است.
-12

در گزینة )1( همة واژه ها مذکرند. در گزینة )2( »الَجبَل« و در گزینة 
ل« مذکرند. ّف« و »األوَّ )3( »الصَّ

-13

ذلَِک بَیٌت. هاتاِن َوْرَدتاِن. هذا کِتاٌب. هؤالء ُمجاِهدوَن
-14

أموات: جمع َمیِّت )مرده(، »َموت« به معنای »مردن« می باشد.
-15

ُة َو اأْلماُن 3( تِْلَک  1( َسعیَدةُ اسُم بِنٍت 2( نِْعَمتاِن َمجهولَتاِن: الِصحَّ
الَْمرأةُ شاِعَرةٌ.

-16

جاُل« مذکر است و  گزینة )1( جمع مذکر است. در گزینة )2( »الرِّ
در گزینة )3( »تِْلَک الَْمرأة« مفرد مؤنث است.

-17

ِل« فِّ اأْلوَّ »تلَک الْبِنُت الِعبٌَة ُممتازةٌ فِی الصَّ
-18

ــا،  ــب: کتاب ه ــته، ُکتُ ِــس: نشس ــا: جال ــایر واژه ه ــة س ترجم
ــک ــد: ی ــاغ، واِح ــة: ب َحدیَق

-19

≠ َعَلیَْک: به  ناِجح = فائز )پیروز، موفّق( 1( لََک: به سود تو
≠ َقبیح: زشت ≠ ذلَِک: آن 4( َجمیل: زیبا زیان تو 2( هذا: این

-20

»ات« در همــة کلمــات نشــانة جمــع مؤنــث ســالم نیســت. 
ماننــد: أصــوات، أبیــات و ... 

-21

هماهنگ  معنایی  نظر  از  تابلو«  کالس،  دانش آموز،  »معلم، 
هستند.ترجمة سایر واژه ها:  2( کلید، پنجره، زندگان، گنج 3( 

کتابخانه، بازیکن، کوه، میوه 4( درخت، باغ، گل، پیروز

1- اسم اشارة »هوالء« و »اُولئک«  4نکته

)انسان(  برای اسم های جمع و عاقل  معمواًل 
به کار می روند. مانند:

 هوالء رجالٌ  هوالء طالباتٌ 
 اُولئَک ُمَعلِّمونَ  اُولئک ناِجحاٌت

2- اسامی جمع غیرعاقل )غیرانسان( غالبًا با 

»هذه« و »تلک« به کار می روند. مانند:
 هذه أشجاٌر.   تِلَک ُکتٌُب
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-22

ــة )3( همــة  ــث نیســت. در گزین ــة مؤن ــة )1( ُمعاویَ در گزین
واژه هــا مذکرنــد. در گزینــة )4( همــة کلمــات مثنــای مذکــر 

هســتند.
-23

این کالس دو پنجره دارد.

-24

ــه ســود  ــد. 2( روزگار دو روز اســت، روزی ب خــوش آمدی
تــو و روزی بــه ضــرر تــو. 3( رضایــت خداونــد در رضایــت 

پــدر و مــادر اســت. 4( دو نظــر بهتــر از یــک نظــر اســت.
-25

ــا  ــی اســت( اّم ــِل. )مثن ــی الَْعَم ِ ــاِن ف ــاِن ناِجح ــذاِن الاّلِعب ه
ــت. ــر اس ــع مذک ــون« جم ــة »ناِجح کلم
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َجواِهُر اْلَکالم، ُکنوز اْلِحَکِم َو َکنُز النَّصیَحة

گــــــــوهـــــــرهـــــای سخــــــــــــنَجـــــــــواهـــُِر )               ( الَْکـالمِ )               (
َهْل )        ( َجزاُء )        ( اإلْحسـاِن )         ( ااِلَّ )        ( 

اإْلحساُن )            (.
آیا پــــــــــاداش نیـــــــــکی جز نیکـــــی اســت؟

مؤمن کـــــم حــــــــــرف و پرکــــــار اســــــــت.اَلْمُؤمِــــــنُ )مؤمــــــــــن( َقلیُل )                   (

الَْکالمِ )سخـــن( َکثـــیُر )            ( الَْعَمِل )            (.
ســــــــــــکوت زبــــــان سالمتی انســــــان اسـت.ُسُکــــــــــوُت )سکـــــــوت( اللِّساِن )             (

َســالَمـــــُة )                    ( اإْلنْســـــاِن )انســــان(
چـه بســــــا سخــــــنی پاســــــخش سکـوت اسـت.ُربَّ )                     ( کــــــــــــالمٍ )سخـــــن(

کـــــــــوُت )سکـوت(. جــــــــوابُُه )          ( السُّ

َهِب )            (. وقـــــــــــــــــــــــــت از طــالســــــــــــــت.الَوقـــُت )             ( مَِن )            ( الذَّ

گنـج هـای حکمــتکنُـــــــوُز )                ( الِْحــــــــَکِم )             (
تنهـــــــــــــــایی بهــــــــتر از همنشین بــد اســت.اَلَْوحَدُة )          ( َخــیٌر )بهتــــــــر( مِـــــــْن )از(

َجلیـــــــس )                 ( الّســــــــوءِ )            (.
قطعـــــــــــــًا خـــــــوش پیمـــانی از ایمــان اسـت.إنَّ )             ( ُحــــــْسَن )           ( الَْعْهِد )           (

مِــــــــــَن )از( اإلیمـــــــــــاِن )ایمــــــــان(. 
دوســــــــت داشتن وطــــــــــن از ایـــــمان اســت.ُحـــــــــبُّ )                  ( الَْوَطـــــِن )             (

مِــــــــــــَن )از( اإلیمــــــــــاِن )                (. 
یطاِن )            ( عـجــــــــــــــله کــــــردن از شیطــــــان اســــت.اَلَْعَجــــَلُة )             ( مَِن )            ( الشَّ

چه بســـــــــــــا سخـــــــنی ماننـد شمشیــر اسـت.ُربَّ )              ( َکالمٍ )سخـــــن( َکالُْحسـامِ )            (.

گنج نصیحتَکنُْز )                 ( النَّصیـــــــــَحِة )نصیحــــــــت(
بهـــــــــــترین مــــــــــــردم سودمنــــدترین آنـها أْفَضـــــــــــُل )            ( النّـــــاِس )             (

برای مردم استأنَْفَعُهــــــــــْم )             ( لِّلـــــناِس )              (.

خوبـــــــــــــــی زیـــــــــــــــــــــاد اســـــت. اَلَْخـــــــیُر )                  ( کـــــثیٌر)                 (.

و انجــــــــــــــــام دهنــــــدة آن کـــــــم اســت.َو فــــــــــاعُِلُه )                    ( َقلـــــــــــیٌل.

انســـــــــــــان بنــــــــــــــده ی نیکــــی اســـت.اإلنســـاُن )انسـان(، َعبُْد )            ( اإْلحساِن )              (.

بالی انســـــــــــان در زبـــــــــــــان اوســـــــتبَــــــــالُء )بــــــــال( اإْلنســـــــاِن )انـــسان(

فـــــــــی )             ( لِســـــــانِهِ )                  (.
سالمـــــــت زندگـــــــــی در مـــدارا کـردن اســت.َسالَمـــــــــــــُة )             ( الَْعیــــِش )              (

فــــــــــی )در( الُمـــــــــــداراِة )                      (.
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 اسم استفهام )کلمه پرسشی(
 کلمه ای است که در ابتدای جمله و برای پرسش درباره ی مطلبی می آید.

1- َهــْل ، أ: »آیــا«؛ در پاســخ ایــن دو کلمــة پرسشــی »نََعــم« یــا »ال« می آیــد؛ »نََعــْم« بــرای پاســخ مثبــت و »ال« بــرای پاســخ منفــی 

ــی رود. به کار م
2- َمْن: »چه کسی، کیست«؛ برای پرسش جهت شناسایی اشخاص استفاده می شود.

کلمة پرسشی »َمن« برای مذکر و مؤنث به کار می رود؛ مانند:  َمن ُهَو؟ هَو ُمَعلٌِّم                 َمْن ِهَی؟ ِهَی ُمَعلَِّمٌة.
3- لَِمْن: »مال چه کسی«؛ در اّول جمله می آید و از مالکیّت سؤال می کند و در پاسخ آن »لِـ« می آوریم.

لِمَن هذا الکتابُ؟ لِعَلیٍّ

4- ما: »چه چیز، چیست«؛ در ابتدای جمله برای سؤال کردن دربارة اشیای مختلف به کار می رود.

کلمة پرسشی »ما« به شکل های »ماذا، ما ُهَو، ما ِهَی« نیز به کار می رود؛ مانند:
 ماذا فِی الغُرفَةِ؟                      ما ُهَو الَمْوضوُع؟                     ما ِهَی الُْمشِکَلُة؟

»ُهَو« و »هَِی« در جمله هایی مانند »َمْن ُهَو المدیُر« و »َمن هَِی الُمدیرة« ترجمه نمی شوند. 1نکته

در  هَِی«  »ُهَو،  می شود.  استفاده  مؤنث  از  پرسش  برای  هَِی«  »ما  و  مذکر  از  پرسش  برای  ُهَو«  »ما  2نکته

مثال های موردنظر ترجمه نمی شود و آوردن آنها اختیاری است؛ مانند:
ؤاُل؟                      ما هَِی الَمْسَألَُة؟ = َما الَْمْسألَُة؟ ؤال؟ = ما السُّ ما ُهَو السُّ  
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1- ترجمة کلمات مشخص شده، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ »الَمْکَتَبُة بَعیدٌة و الَْمدَرَسُة َقریبٌة«

4 کوچک، بزرگ 3 بزرگ، کوچک  2 دور، نزدیک  1 نزدیک، دور   
2- ترجمة کدام لغت درست است؟

4 اُولئَِک: اینان 3 ُغرفَة: اتاق  2 ُرّمان: سیب  1 ِعنَب: انار   
3- با توجه به ترجمة عبارت، کدام کلمات برای جای خالی مناسب است؟

» ................... َخیٌر مِْن ................... الّسوءِ: تنهایی از همنشین بد بهتر است«
4 اَلَْوحَدُة، ُمجالََسة 3 اَْلََحُد، َجلیس  2 اَلَْوْحَدُة، جالِس  1 اَلَْوحَدُة، َجلیِس   

4- ترجمة کدام عبارت صحیح نیست؟

کوُت. چه بسا سخنی که جوابش خاموشی است. 1 ُربَّ َکلٍم َجوابُُه السُّ  
2 لَِمْن هِذِه الَْحقیبَُة؟ این کیف برای کیست؟  
یوُف فِی الُْغرفَِة. میهمان  در اتاق است. 3 الضُّ  

یاَرِة. تو رانندة ماشین هستی. 4 أنَت سائُِق السَّ  

5- کدام کلمه با بقیه ناهماهنگ است؟

4 قَریَة 3 َمرأة  2 بِنت  1 اُْخت   

6- کدام گزینه از نظر دستوری نادرست است؟

ُجُل أخی 4 ذلَِک الرَّ 3 هذاِن َهِدیَّتاِن غالِیَتانِ  یاَرُة َکبیرةٌ  2 تِلَک السَّ 1 هِذِه جائَزٌة َذهبیَّةٌ   

7- کدام گزینه از نظر دستوری با بقیه ناهماهنگ است؟

4 َمن 3 فی  2 ما  1 َهلْ   
8- سؤال مناسب برای پاسخ »ال، هذه وردٌة« کدام گزینه است؟

4 لَِمن هِذِه الَوْرَدُة؟ 3 هل هِذِه َوْرَدٌة؟  2 ما هِذِه؟  1 أ هذا َعموٌد؟   

9- در کدام گزینه، شغل بیان نشده است؟

4 ُربَّ َکلٍم َکالُْحساِم 3 ُهَو بائُع الُکتُِب  2 ِهَی الِعبٌَة ِمن إیرانَ  ُس ُمْجتَِهدٌ  1 ذلَِک الُمَدرِّ  
10- بَِمْعنی الَْحدیَقة: ...................

4 َجبَل 3 بَیت  2 بُستان  1 نِسیان   

11- کدام گزینه برای جای خالی مناسب نیست؟  »................... مدیُر الَْمْکَتبِة.«

ٌد 4 ُمحمَّ ُجلُ  3 ذلَِک الرَّ 2 اُختی  1 ُهوَ   
12- در کدام گزینه، کلمات متضاد وجود دارد؟

2 بَلُء اْلنساِن فی لِسانِِه. 1 سلَمُة الَْعیش فِی الُْمداراِة.    
4 الُمؤمُن قَلیُل الْکلِم َکثیُر الَْعَمِل. ماواِت َو اْلرِض؟   3 َمْن َربُّ السَّ  

13- برای پاسخ به سؤال مقابل، کدام گزینه نادرست است؟ »َمْن أنِت؟ ... «

4 أنا صدیَقتُِک ُس الکیمیاء  3 أنا ُمَدرِّ 2 أنا طالِبةٌ  1 أنا مریمُ   
14- ترجمة کلمات »سائِق، یَمین، َذَهبیَّة« به ترتیب درکدام گزینه درست است؟

4 راننده، چپ، رفت 3 راننده، راست، طلیی  2 ماشین، راست، طلیی  1 راننده، چپ، طلیی   
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15- کدام کلمه برای جای خالی مناسب است؟ »قیمُة اإلنساِن بِـ ... «

2 مالِِه 1 عقلِِه    
4 َجمالِِه 3 لِسانِِه    

16- کدام گزینه از نظر مفهوم نادرست است؟

2 بَلُء النساِن فی لِسانِِه. 1 َخیُر النّاِس أنَفُع النّاِس.    
4 ُسکوُت الّلساِن َسلَمُة النساِن. یطاِن.   3 اِنَّ ُحسَن الَعهِد ِمَن الشَّ  

17- متضاد کدام گزینه نادرست است؟

≠ َغریب 2 بَعید  ≠ َکبیر   1 َصغیر   
≠ ُحْسن 4 سوء  ≠ َرخیص   3 غالی   

18- مفرد کدام گزینه درست است؟

2 أوالد: والِد 1 هُؤالِء: هذاِن    
4 أْصِدقاء: ِصدْق 3 نِساء: اِْمَرأة    

19- درکدام گزینه کلمة جمع وجود ندارد؟

ماواِت َو اْلْرِض؟ 2 َمْن َربُّ السَّ 1 أشجاُر الِعنَِب و الّرّماِن َجمیَلٌة.    
4 النساُن َعْبُد الحساِن. 3 َعَدُد الُْمسافِریَن کثیٌر    

20- درکدام گزینه کاربرد ضمیر درست است؟

2 َمن ِهَی ُمدیُر الَْمدَرَسِة؟ سمیَُّة فی إیران؟  1 ما ُهَو الّلغُة الرَّ  
4 یا َولَدی! هْل أنِت فِی الُْغرفَِة؟ ٌد   3 َما اْسُمَک؟ إْسمی ُمَحمَّ  

21- درکدام گزینه، ترجمة کلمات »َجّوال، ُحسام، مِنَْضَدة« درست آمده است؟

2 تلفن همراه، شمشیر، میز 1 تلفن همراه، نیکی، میز    
4 تلفن همراه، شمشیر، صندلی 3 شمشیر، تلفن همراه، صندلی    

22- کدام گزینه نادرست است؟

2 »نعم« و »ال« در پاسخ کلمة پرسشی »َهل« و »أ« می آیند. 1 »َمن هو« برای مذکر به کار می رود.   
4 »هو« در عبارت »َمْن ُهَو المدیُر؟ به معنای »او« است. 3 »ما« و »ماذا« مترادف هستند.    

23- متضاد کلمات »یَمین، َعیش، َجماَعة، واقِف« درکدام گزینه درست است؟

2 یَسار، َمیِّت، واِحد، جالِس 1 یَسار، َمْوت، َوْحَدة، جالِس    
4 قریب، َحیاة، َوْحَدة، جالِس 3 یَسار، َمْوت، َوحَدة، َعمود    

24- درکدام گزینه همه کلمات از نظر مفهوم با هم هماهنگ است؟

2 َشَجَرة، َحدیَقة، بُستان، ُغرفَة 1 اُخت، أب، أخ، اُّم    
4 ُرّمان، ِعنَب، فُْنُدق، أْرض 3 َمکْتَبَة، َمْدَرَسة، قَْریَة، َحقیبَة    

َمة؟« ِـّ 25- برای سؤال مقابل، کدام پاسخ درست است؟ »َمن هَِی الُمَعل

2 ُهَو ُمَحّمٌد 1 ِهَی الَسیُِّد أْکبَری    
یُّد موَسوی 4 اَلسَّ یّدُة ُحسینی   3 السَّ  
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-1

کتاب خانه دور و مدرسه نزدیک است.
-2

ِعنَب: انگور، ُرّمان: انار، تُّفاح: سیب، اُولئَک: آنان، هُؤالءِ: اینان
-3

الَوْحَدة: تنهایی، َجلیس: هم نشین
-4

میهمان ها در اتاق هستند.
-5

اُخت: خواهر، بِنْت: دختر، َمرأة: زن / قَریة: روستا 
-6

هاتاِن َهِدیَّتاِن غالِیَتاِن.

-7

اسم  کیست، چه کسی؛  َمن:  ما: چیست، چه چیزی،  آیا،  هل: 
استفهام یا کلمات پرسشی اند اّما فی به معنای »در« و حرف است.

-8

پاسخ گزینه های دیگر: 2( هِذهِ َوْرَدةٌ  3( نََعم، هِذهِ َوْرَدةٌ  4( 
اِلُّمی )می توان اسم دیگر هم گذاشت(

-9

ترجمه: چه بسا سخنی  مانند شمشیر است.
س: معّلم ، الِعبٌَة: بازیکن، بائع: فروشنده الُمدرِّ

-10

بُستان: باغ. نِسیان: فراموشی، بَیت: خانه، َجبَل: کوه
-11

کلمة »مدیر« مذکر است؛ لذا اسم یا ضمیر مناسب با آن نیز 
باید مذکر باشد. اّما » اُختی: خواهرم« مؤنث است.

-12

≠ َکثیر َقلیل 
ترجمة عبارات: 1( سالمتی زندگی در مدارا کردن است. 2( 
بال و گرفتاری انسان در زبان اوست. 3( چه کسی پروردگار 

آسمان ها و زمین است؟ 4( مؤمن کم سخن و پرکار است.

-13

در سؤال ضمیر »أنِت« به کار رفته است و باید با »أنا« پاسخ 
بدهیم. چون »أنِت« مؤنث است پاسخ ها باید مؤنث باشد، در 
این سؤال  به  پاسخ  برای  و  است  مذکر  »ُمَدرِّس«   )3( گزینة 

به کار نمی رود.
-14

سائق: راننده، یَمین: راست، َذَهبیَّة: طالیی، یَسار: چپ، َسیّاَرة: 
ماشین، َذَهَب: رفت.

-15

ارزش انسان به عقل اوست.
-16

همانا خوش پیمانی از شیطان است  همانا خوش پیمانی از 
ایمان است. »اِنَّ ُحسَن الَْعهِد مَِن اْلیماِن« 

مردم  سودمندترین  مردم  بهترین   )1 گزینه ها:  سایر  ترجمة 
اوست. 4( سکوت  زبان  در  انسان  گرفتاری  و  بال   )2 است. 

زبان سالمت انسان است.
-17

≠ َقریب بَعید 
-18

مفرد هؤالءِ: هذا، هِذهِ. اَوالد: َولَد. اَْصِدقاء: َصدیق
-19

 )2( َشَجر  أشجار: جمع   )1( گزینه ها  سایر  در  کلمات جمع 
َسماوات: جمع َسماء )3( الُمسافِریَن: جمع ُمسافِر

-20

4( أنِت  أنَت 2( ِهَی  ُهَو   1( ُهَو  ِهَی  
-21

ترجمه سایر کلمات: إحسان: نیکی، ُکرسّی: صندلی.
-22

»هو« در این عبارت ترجمه نمی شود.
-23

یَمین: راست ≠ یَسار: چپ، َعیْش: زندگی ≠ َمْوت: مرگ، َجماَعة: 
≠ جالِس: نشسته ≠ َوْحَدة : تنهایی، واقِف: ایستاده  گروهی 

-24

معنای واژه ها: 1( اُخت: خواهر، أب: پدر، أخ: برادر، اُّم: مادر/ 
2( َشَجرة: درخت، َحدیَقة و بُستان: باغ، ُغرفَة: اتاق 3( َمْکتَبَة: 
کتابخانه، َمدَرسة: مدرسه، قَریَة: روستا، َحقیبَة: کیف . 4( ُرّمان: 

انار، ِعنَب: انگور، ُفنُدق: هتل، أرض: زمین
-25

یُِّد أکبَری« که مذکر است  در گزینة )1(، کاربرد »ِهَی« با »اَلسَّ
نادرست است. گزینة )2( و )4( مذکرند و برای این سؤال که 

مؤنث است به کار نمی روند.

اسـم اشاره و اسـم پس از آن باید  3نکته

در تعـداد و جنس مانند هم باشـند. مثال:
هذاِن طالبانِ  هذا طالٌِب   

هذه طالَِبٌة   هوالءِ ُطاّلٌب 
هؤالءِ طالِباٌت هاتاِن طالبتانِ 
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َاْلِحَکُم الّناِفَعُة َو اْلَمواِعُظ اْلَعددیَُّة

َعُة )               ( ـِ حــکمـــــــــت هـــــــای ســــودمنــــدالِحَکـــــــــــــُم )            ( الّناف
کارهــــــــــــــا بـه نیـــــــــــت هاســـــــــت.العمـــــــاُل )           ( بِالنِّیّــــــاِت )               (.

بــــــــــــاید بــــــــا مــــــــــردم مــدارا کنـی.َعَلیَک )           ( بِمـداراةِ )              ( النّاِس )             (.

خـــــــــوش اخـــــــالقی نیمی از دیــن اســـــت.ُحْسُن )             ( الُْخلِق )             ( نِْصُف )             ( الّدیِن )دین(.

َّةُ )        ( تَحْتَ )             (اَْقدامِ )           ( ااْلُمَّهاِت )            (. بهــــــــشت زیـــــــر پاهــــــای مــــادران است.الجَن

دســــــت خـــــــــدا همراه جـــــماعت اســــت.یَُد )             ( اهللِ )خدا( َمَع )             ( الَْجماَعِة )               (.

پنــــــــــــدهـــــــــای عـــــــددیالَمواعُِظ )              ( الَْعَددیَُّة )               (

1. النََّظُر )            ( فی )در( َثالَثِة )           (أشیاَء )            ( 
ِعباَدٌة )               (:

نگـــــــــــاه کـــــــــــــردن بــه ســه چیــز عبــادت 
اســت:

»نــــــــــــــگاه کـــــــــــردن بــــه قـــــــرآن«»النََّظُر )             ( فِی )          ( الُْمْصَحِف )              (« و 

و »نــــــــگاه کــــــردن بـه صــورت پــدر و مـادر«»النََّظُر )نگاه کردن( فی َوْجهِ )                 (اَلوالَِدیِْن )             ( 

و »نــــــــــگاه کــــــردن بــــــــه دریـــــــــــا«َو »النََّظُر )نگاه کـــــردن( فی )در( الْبَْحرِ )                  («.

چهـــــار چیـــــــز کـــــم آن زیــــــــاد اســــت:2. أربََعٌة )            ( َقلیُلها )             (

َکثیــٌر )          (: »اَلَْفْقــُر« )            ( َو الَْوَجــَع )           (
َو الَْعــداَوةُ )           ( َو النـّـاُر )            («.

»نیـــــــــازمنــــدی و درد و دشــــمنی و آتـــــش«

3. َخمَسُة )            ( أشیاَء )          (، َحَسنٌة )             (
فِی )در( النّاِس )            (:

ــردم خــوب  ــان م پنــــــــــــج چیــــــــز در میـــــ
ــت. اس

خاَوُة )           ( »العِلُم )           ( َو الَْعْدُل )           ( َو السَّ
بُر )           ( َو الَحیاُء )          (« َو الصَّ

»دانـــــــــــش و عدالـــت و بخشـــش و شکیبـــایی و 
ــرم.« ش

کلمات پرسشی
1- »أین«: »کجا«؛ برای سؤال کردن در مورد جا و مکان اشخاص یا اشیا، استفاده می شود.

َجَرُة؟ فِی الَْحدیَقِة. أیَْن الشَّ   . فِّ مانند: أیَْن الّطالُِب؟ فِی الصَّ
2- در پاســخ بــه کلمــة پرسشــی »أیـْـَن« از کلماتــی ماننــد »َفــْوَق، تَْحــت، أمــام، َخْلــف )َوراء(، َجنـْـب، ِعنـْـد، َحــْول، بَیـْـَن، فــی، َعَلــی 

الْیَمینِ، عَلَی الْیَسار، هُنا و هُناکَ« استفاده می کنیم.
3- »ِمــن أیــَن«: »اهــل کجــا«؛ بــرای این کــه 

بپرســیم شــخصی اهــل کجــا اســت، اســتفاده 
می شــود.

مِن أیَن اَنَْت؟ أنا إیرانیٌّ یا أَنا مِْن إیراَن.

ــْکِر: 1( بــر تــو الزم اســت شــکر  4- اصطــالح »َعلیــَک بـِــ« بــه معنــی »بــر تــو الزم اســت«، »تــو بایــد« اســت؛ ماننــد: َعَلیــَک بِالشُّ

کنــی. 2( تــو بایــد شــکر کنــی.

در پاسخ به این سؤال باید به ضمیر مورد سؤال توّجه کنیم. 1نکته

مِْن أیَن أنِت؟ أنا إیرانیٌَّة.   . مانند: مِْن أیَن أنَت؟ أنا إیرانیٌّ  
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؟ َسْبَعٌة فِّ 5- »َکْم«: چند؛ برای تشخیص تعداد و مقدار اشیا و افراد به کار می رود؛ مانند: َکْم َشْخًصا فِی الصَّ

عددهای اصلی که در پاسخ این کلمة پرسشی به کار می روند، عبارت اند از:

6 ِستَّة 5 َخْمَسة  4 اَْربََعة  3 ثلثَة  2 اِثنان  1 واِحد 

12 إثنا َعَشَر 11 أَحَد َعَشَر  10 َعشَرة  9  تِْسَعة  8 ثَمانِیَة  7  َسْبَعة 



20

1- ترجمة کدام گزینه درست است؟

4 ِمفتاح: کلید 3 َجبَل: مرد  2 ُهناَک: این جا  1 َسفینَة: ماشین   

2- پاسخ کدام پرسش، نادرست است؟

2 أیَن الُمدیر؟ فِی الَْمدَرَسِة. 1 ما هذا؟ بَیٌت.    
4 لَِمن هَذا الِْکتاب؟ لَِصدیقی.   . 3 ِمْن أیَن أنِت؟ أنا إیرانیٌّ  

3- با توّجه به مفهوم عبارت داده شده کدام کلمه برای جای خالی مناسب است؟ »َعَلیک بِـ  ... الناِس«

4 ُمداراة 3 َجماَعة  2 أقدام  1 اُسبوع   

4- کدام گزینه با بقیه ناهماهنگ است؟

4 َجنب 3 َکمْ  2 َهلْ  1 أینَ   
5- کدام گزینه برای جای خالی مناسب است؟

»النََّظُر فی ... أشیاَء عبادٌة: النََّظُر فِی الُْمصَحِف َو النََّظُر فی َوْجهِ الوالَِدیِْن َو النََّظُر فِی الْبَْحرِ«
4 ِستَّة 3 َخمَسة  2 ثَلثَة  1 أْربََعة   

6- ترجمة کلمات مشخص شده، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ »اَلَْجّنُة تَْحَت اَقدامِ ااْلُمَّهاِت«

4 زیر، مادران 3 زیر، مادر  2 پیش، مادران  1 نزد، مادران   
7- در هر گزینه، با توجه به پاسخ داده شده، کدام پرسش درست است؟

4 َمن ِهَی؟ َعَشَرة فلةُ  3 ماهِذِه؟ الطِّ فینَُة؟ فِی الْبَْحرِ  2 أیَن السَّ َستانِ  1 َمْن هُؤالء؟ اَلُْمَدرِّ  
8- ترجمة کدام عبارت درست است؟

2 مدینَُة »بَْدَرة« قریبٌَة ِمن إیلم. شهر »بدرة« دوراز ایلم است. 1 ِمْن اَیَن أنَت؟ تو با چه کسی هستی؟   
4 َکْم الِعبًا فِی الّصوَرة؟ چند بازیکن در عکس هست؟ ماواِت. او کسی است که آسمان را آفرید  َـّذی َخَلَق السَّ 3 ُهَو ال  

9- ترجمة کدام کلمه نادرست است؟

4 َوَجع: نیاز 3 اُسبوع: هفته  2 بََقَرة: گاو  1 َمْرأة: زن   
10- درکدام گزینه همة کلمات، پرسشی اند؟

4 َکم، ما، أ، فی َـّذی، َمن، ما، أیْنَ  3 ال 2 ماذا، لَِمن، أیَن، َهلْ  1 أ، َهْل، علی، ما   

11- مفرد کدام کلمه نادرست  است؟

4 اَقدام: قَدیم 3 َمواِعظ: َموِعَظة  2 اَیّام: یَوم  1 ُسَور: سوَرة   
12- درکدام گزینه همة کلمات جمع مکسرند؟

2 ُشهور، الِعبوَن، والَِدیِن 1 نیّات، اُمَّهات، طالِبات    
4 َسماوات، ِرجال، اَْقدام 3 َمفاتیح، اَشیاء، اَعمال    

13- ترجمة کدام گزینه نادرست  است؟

2 ُهناَک بَیتاِن. آن جا دو خانه است. 1 اَربََعٌة قَلیُلها َکثیٌر. چهار چیز کم آن زیاد است.   
4 الَولَُد َخْلَف الباِب. پسر بّچه روبه روی در است. 3 َعَلیک بِالُْخروِج. تو باید خارج شوی.   

14- درکدام گزینه، همة کلمات »َحَسنة« به شمار می آیند؟

4 النّار، البَحر، الُمْصَحف 3 الِعْلم، الَعدل، الحیاء  بر، الَعداَوة، الفقر  2 الصَّ داقَة  خاَوة، الصَّ 1 الَوَجَع، السَّ  
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