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کاَن فرٌس صغیٌر مع اُمِّه فی قریٍة.

……… کوچک با مادرش در ……… بود.
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آدمی زاداِبُْن آَدم
پسر، فرزندإبن
فقطإنّما

به آسانیبُِسهولٍَة
از او می پرسدتسأله
می شنودتَسمُع
راست می گویدتصُدُق

می گویدتقوُل
یاری می کندتنُصُر
ستیزَجَدل
بردن، حمل کردنَحمل

َخطایا
خطاها، گناهان
)مفرد: خطیئة(

داروَدواء
بازگشتن، برگشتنُرجوع

باید برگردیعلیک بالّرجوع
ورزشکارریاضّی
ورزشالّریاضة
سنجابِسنجاب

دید / می بیندشاَهَد / یُشاِهُد
تشکر کرد / تشکر می کندَشَکَر / یَْشُکُر

راستگوصاِدق
راست گفت/ راست می گویدَصَدَق / یَْصُدُق

خوراک )جمع: أطعمة(طعام
زندگی کرد/ زندگی می کندعاَش / یَعیُش

زندگی می کنیمنعیُش
غرق شد/ غرق می شودَغِرَق / یَغَرُق

غرق می شویتغَرُق
خشمَغَضب
اسبفََرس
ة نقرهفِضَّ

کار، انجام دادنفِْعل
آیندهقاِدم
منظورقَْصد
گفتارقْول

دروغ گفت / دروغ می گویدَکَذَب / یَْکِذُب
هیچ خیری نیستال َخیَْر

بنابراینلِذا
آزمایشگاهُمْختَبَر
خودنَْفس

برای خودشلِنَْفِسِه
با خودشفی نفِسِه

سود رساند / سود می رسانَدنََفَع / یَنَْفُع
سود می رساندتَنَْفُع

به او خدمت می کنیمنَْخِدُمه
می رویمنَْذَهُب

می خوانیمنَْقَرُأ
رود )جمع: أنهار(نَْهر

دنبال راه حل می گرددیبحُث عن الحّل
برمی داردیَْحِمل
می ترسدیخاُف
می رودیَْذَهُب
برمی گرددیَْرِجُع
باال می بَردیَرفَُع
می پرسدیسأُل
می شنودیَْسَمُع
شرح می دهدیَْشَرُح
عبور می کندیَعُبُر

انجام می دهد، کار می کندیَعَمُل
خوشحال می شودیَْفَرُح
می فهمدیَْفهم
می گویدیقوُل
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معلم: بچه ها س��الم، خوبی��د؟ امروز می خوای��م ادامه ی 
صیغه ه��ای فعل مضارع رو با هم ی��اد بگیریم. تا این جا ما 
فقط 3 صیغه رو یاد گرفتیم. »أنا أفَْعُل«، »أنَت تَْفَعُل«، »أنِت 

تَْفعلیَن«. امروز می خوایم 3 صیغه ی دیگر رو یاد بگیریم.
دانش آموز: آقا اجازه، چندتا صیغه ی دیگه می مونه؟

معلم: دست شما درد نکنه! از پارسال یادت نیست که 
توی عربی فعل ها چند صیغه داشتند؟

دانش آموز: چرا آقا! ببخشید! 14 صیغه بود دیگه! درسته؟
معل��م: چه عجب! بله. ام��روز می خوایم بگیم »ما انجام 

می دهیم« و »او انجام می دهد«
دانش آموز: آقا همین؟! این که شد 2 صیغه!

معلم: عجله نکن پس��ر! یادت نیس��ت که »او« تو عربی 
برای مذکر و مؤنث فرق می کند؟ »ُهَو« و »هی«.

دانش آموز: بله بله، ببخشید آقا.
معلم: ضمیر »ما« معناش چیه؟

دانش آموز: »نحُن«
معلم: بله، آفرین. یادتونه که حروف مضارعه »أ، یَ� ، تَ� 
، نَ��� « بود »أ« فقط ب��رای »أنا« بود. »نَ�« هم فقط برای 
»نحُن« اس��ت. برای »نحُن« از »نَْفَعل« استفاده می شه. 

مثاًل »ما می رویم« چی می شه؟
دانش آموز: »نحُن نذَهُب«

معلم: آفرین. »ما می خوانیم« چی می شه؟
دانش آموز: »نحُن نقرُأ«

معل��م: باریکاّل. حاال »او انجام می ده��د«. »ُهَو یَْفَعُل« و 
»هی تَْفَعُل« می ش��ه. مثاًل »او م��ی رود« مذکر و مؤنث 

چی می شه؟

دانش آموز: »هو یَْذَهُب« و »هی تذَهُب«
معلم: »او می گوید«

دانش آم��وز: »هو یق��وُل« و »هی تقوُل«. آقا راس��تی یه 
سؤال. »نذهُب« برای مذکر و مؤنث چه فرقی دارة؟!

معلم: س��ؤال خوبی��ه. »نذهُب« ب��رای مذکر و مؤنث و 
مثنی و جمع یکسان به کار می ره. یعنی ما دو مرد، ما دو 

زن، ما چند مرد، ما چند زن همه فقط یه فعل دارند.
دانش آموز: آقا می شه یه چیز دیگه بپرسم! راستش ما 
قاطی کردیم. تو درس��ای قبلی گفتید »انَت تذهُب« به 
معنای »تو م��ی روی«. حاال می فرمایید »هی تذهُب« به 

معنای »او می رود«. اینا با هم قاطی نمی شن؟!
معلم: نه!  قاطی نکن. این دو تا فعل یکی هس��تند کاماًل. 
اگ��ر مخاطب بوده ب��ه معنای »م��ی روی« و اگر راجع 
ب��ه مفرد مؤنث غایب صحبت کنیم »می رود« می ش��ه، 

اوکی؟!
دانش آموز: آقا شما هم؟!

معلم: ببخش��ید، راس��ت می گی! باید می پرسیدم درست 
شد؟! حاال این دو تا جمله رو فکر کنید بگید کدام مخاطب 

است و کدام غایب؟
1( یا نّجاُر! تعمُل جّیداً.

2( هذه البنت تَعمل فی الُمْختَبَر.
دانش آم��وز: آقا جمل��ه ی اول مخاطب مذکر اس��ت و 
جمله ی دوم داره راجع ب��ه مفرد مؤنث غایب صحبت 
می کنه. پس اولی می ش��ه »کار می کنی« و دومی می شه 

»کار می کند«.
معلم: آفرین … 
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التجربة الجدیدة
آزمایش جدید

کاَن فرٌس صغیٌر مع اُّمه فی قریٍة. قالَت اُّم الَفَرِس لَولَِدها:

……… کوچک همراه مادرش در روستایی ……… . مادر به فرزندش گفت:

نحُن نعیُش مع االنسان و نخدُمه؛ لذا أطلُب منَک َحْمَل هِذِه الحقیبة اِلی القریِة المجاورة.

ما با انسان ……… و به او ……… . بنابراین از تو ……… این خورجین )کیف( را ببری به روستای مجاور )همسایه(.

هو یحمل الحقیبة و یذهُب الی القریة المجاورة. فی طریقه یُشاهد نهراً.

او خورجین )کیف( را ……… و به روستای همسایه می رود. در راهش رودخانه ای را ……… .

یخاف الفرُس و یسأل بقرًة واقفًة جنَب النهر: »َهْل اقِدُر علی العبور؟«

اسب ……… و از گاوی که کنار رودخانه ایستاده ……… : آیا ……… عبور کنم؟

البقرُة تقوُل: »نََعم؛ لیَس الّنهُر عمیقًا.«

گاو ماده ………  »بله؛ رودخانه عمیق نیست.«

یَسمع ِسنجاٌب کالَمهما و یقوُل: »ال؛ أیّها الَفَرس الصغیر، أنَت ستغرُق فی الماء. هذا الّنهر عمیٌق جّداً. علیک بالرجوع. أتفهُم؟«

سنجابی کالم آن دو را ……… و ……… : »نه ای اسب کوچک، تو در آب ……… . این رود بسیار عمیق است. 

تو باید ……… آیا ……… ؟«

َولَُد الَفَرِس یَْسَمُع کالَم الَحیَوانَیِن و یقوُل فی نفِسِه: »ماذا أفَْعُل یا الهی؟!«

فرزند اسب کالم دو حیوان را ……… و ……………… می گوید: »چه کار کنم ای خدای من؟!«

فیرِجُع الی والَدتِِه و یبحُث عن الحّل. االّم تسألُُه »لماذا َرَجْعَت؟!«

پس به سوی مادرش ……… و ……………… مادر از او می پرسد »چرا ……… ؟!«

یَْشَرُح الَفَرُس القّصَة و تَسَمُع االمُّ کالَمُه. االُمُّ تسأُل َولَدها:

اسب قصه را ……… و مادر کالمش را ……… مادر از ……… می پرسد:

»ما هو رایَک؟ أتَْقِدُر علی العبور أمْ ال؟ من یصُدُق؟ و من یکذُب؟«

»……… چیست؟ آیا ……… عبور کنی یا نه؟ چه کسی ………؟ و چه کسی ………؟«

ما أجاَب الَفَرُس الصغیُر عن سؤالها. لکّنُه قاَل بعد دقیقتیِن:

اسب کوچک به سؤالش ……… . اما بعد از دو دقیقه گفت:
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نجاب صغیٌر. کّل منهما یقول رایَُه. فَِهمُت الموضوع.« نجاب یصدق أیضًا. البقرُة کبیرةٌ  و السِّ البقرُة تصُدُق و السِّ

»گاو ……… و سنجاب ……… راست می گوید. گاو بزرگ است و سنجاب کوچک. ……… نظرش را می گوید. 

موضوع را ………«

نجاب مشغولَیِْن بالَجَدِل. غیُر کالَم اُمِِّه و یذهُب الی الّنهِر و یُشاِهُد البقرَة و السِّ یفهم الَفَرُس الصَّ

اسب کوچک کالم مادرش را ……… و به سوی رودخانه می رود و گاو و سنجاب را مشغول بحث می بیند.

البقرة: »أنا اصُدُق و أنَت تکِذُب«

گاو: من ……… و تو دروغ می گویی.

نجاب: »ال؛ أنا اصُدق و أنِت تکذبیَن« السِّ

سنجاب: »نه، من راست می گویم و تو ………«

یَْعُبُر الَفَرُس ذلَک الّنهَر بسهولٍة ثُمَّ یرجُع و یفَرُح للّتجربة الجدیدة.

اسب ……… از آن رودخانه ……… ، سپس باز می گردد و برای ……… جدید ……… .

رسول اهلل )ص(: تفّکُر ساعٍة خیٌر من عبادة سبعیَن سنًة.

پیامبر )ص( فرمود: یک ساعت تفّکر بهتر از عبادت ……… سال است.

التَمرینُ األّوُل: ترجمه ی ناقص را کامل کنید.

بیش تر ……… آدمی زاد در زبانش است.أکثَُر َخطایا ابن آَدَم فی لِسانِِه.‑ 1

در ……… هیچ خیری نیست مگر همراه با عمل باشد.ال َخیَر فی قَوٍل إاّل َمَع الِفعِل.‑ 2

کسی که تشکر می کند، فقط ……… تشکر می کند.»َو َمن یَشُکر فَإنَّما یَشُکُر لِنَفِسِه«‑ 3

ما کیف هایمان را ……… و به سوی ……… مان می رویم.نَحُن نَحِمُل َحقائِبَنا و نَذَهُب إلی ُصفوفِنا.‑ 4

غیُر یَنَفُع أسَرتَُه.‑ 5 آن پسر کوچک به خانواده اش ……… .ذلَِک الَولَُد الصَّ

این دختر ……… را می پوشد.ٰهِذِه البِنُت تَلبَُس فُستانَها.‑ 6

رَس َو نَحُن نَسَمُع کالَمُه.‑ 7 معلّم درس را ……… و ما سخنش را می شنویم.یَشَرُح الُمدرُِّس الدَّ
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التَمریُن الثّانی: ترجمه ی درست را انتخاب کنید.

؟«‑ 1 أخی یَقوُل لی: »یا أختی، أ أنِت تَقولیَن الحقَّ

 برادرم به من می گوید: »ای خواهرم، آیا تو حق را می گویی؟«

 خواهرم به من می گوید: »ای برادرم، آیا تو حق را گفتی؟«

َستَعُبُر الّطالبُة هذا الّشاِرَع بُِسهولٍَة ثُّم َستَذَهُب إلی الَمکتَبَِة.‑ 2

 دانشجو از این خیابان به سختی عبور می کند، سپس به کتابخانه می رود.

 دانشجو از این خیابان به آسانی عبور خواهد کرد، سپس به کتابخانه خواهد رفت.

ّرافَُة أیضًا.‑ 3 َصَدَق الَفَرُس و تَصُدُق الزَّ

 اسب راست گفت و زّرافه نیز راست می گوید.

 گاو راست گفت و زّرافه نیز راست خواهد گفت.

ٌة.‑ 4 الّسکوُت َذَهٌب َو الکالُم فِضَّ

 سکوت نقره و سخن گفتن طالست.

 سکوت طال و سخن نقره است.

جاُل َغَسلوا قُبوَر الّشهداِء َو أنا أذُکُر ُکلَّ الّشهداء اآلَن.‑ 5 ٰهؤالِء الرِّ

 اینان مردانی هستند که قبرهای شهیدان را شستند و من نیز نام همه ی شهیدان را اآلن ذکر می کنم.

 این مردها قبرهای شهیدان را شستند و من هم اکنون همه ی شهیدان را یاد می کنم.

َسنا أم َصدیقی یَسأُل؟‑ 6 أ أنَت تَسأُل ُمدرِّ

 آیا تو از معلّممان می پرسی یا دوستم می پرسد؟

 آیا تو از معلّممان پرسیدی یا دوستم پرسید؟

التَمریُن الثّالُِث: با توجه به کلمات داده شده، جاهای خالی را کامل کنید.

واِء ‑ الجاِهِل ‑ نَظافَِة الّطبیَعِة ‑ والِدی ‑ الیَسار َو الیَمیِن ‑ العاقِِل ‑ قاتٌِل ‑ َسبعیَن ‑ والَِدتی« »الدَّ

َغَضُب ……… فی قَولِِه و َغَضُب ……… فی فِعلِِه.‑ 1

ُر ساَعٍة َخیٌر ِمن ِعباَدِة ……… َسنًَة.‑ 2 تََفکُّ

نَحُن نَذَهُب إلی الَجبَِل لِِحفِظ ……… .‑ 3
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 ……… یَعَمُل فی الُمختَبَر و ……… تَعَمُل فی البیِت.‑ 4

الکالُم َک� ……… . قَلیلُُه یَنَفُع و َکثیُرُه ……… .‑ 5

العاقُِل یَنُظُر إلی ……… ثُمَّ یَعُبُر الّشاِرَع.‑ 6

التَمریُن الّرابُِع: با توجه به تصویر و کلمات داده شده در جاهای خالی فعل مناسب بنویسید، سپس جمله را ترجمه کنید.

»ألَعُب ‑ تَفَحُص ‑ تَفَهُم ‑ نَقَرُأ ‑ تَذَهبیَن ‑ یَطُبُخ«

ٌة ……… الَمرضی بِِدقٍَّة.‑ 3هذا الَخّباُز ……… الُخبَز.‑ 2نَحُن ……… الُقرآَن.‑ 1 هی َطبیبٌة ُمِجدَّ

………………………………………………………………………

نجاُب: هل أنَت ……… کالمی؟‑ 4 أنِت ……… إلی بَیِت اهللِ َغداً.‑ 6أنا ……… بُِکَرتی.‑ 5قال السِّ

……………………………………………………………………………

التَّمریُن الخاِمُس: جدول زیر را کامل کنید.

ترجمهآیندهترجمهمضارعترجمهماضی

جمع می کندیَجَمُعَجَمَع

َسوَف تَطلُُبدرخواست کردَطلَبَت

پشیمان خواهی شدتَنَدُمنَِدمَت

َستَأُخذیَنمی گیریأَخذِت
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ترجمهآیندهترجمهمضارعترجمهماضی

أحَفُظحفظ کردمَحِفظُت

درو خواهیم کردَسوَف نَحُصُدَحَصدنا

داخل می شودیَدُخُلَدَخَل

َستَرفَُعباال بُردَرفََعت

خواهی دیدتُشاِهُدشاَهدَت

َسوَف تَغَرقیَنغرق می شویَغِرقِت

أکُتُمپنهان کردمَکتَمُت

دروغ خواهیم گفتَسنَکِذُبَکَذبنا

التَمریُن الّساِدُس: کلمه ی ناهماهنگ را مشخص کنید.

 ِسنجاب فََرس قَریَة  بََقَرة‑ 1

 أخاُف نَشَرُح یَشُکُر  شاَهَد‑ 2

 تَحِمُل فِعل َطبخ  تََفکُّر‑ 3

 اآلن الِعب قاِدم  ماضی‑ 4

 َمصنَع ُمختَبَر َمکتَبَة  ُمساَعَدة‑ 5

التَّمریُن الّسابُِع: در جای خالی فعل مناسب را بنویسید، سپس جمله را ترجمه کنید.

هر القادم.‑ 1 نَحُن ……… إلی باِلِدنا فی الشَّ

………………………………………

 تَرِجُع َرَجعنا نَرجُع

َهل أنَت ……… ُمدیَر َمدَرَستِنا؟‑ 2

………………………………………

 تَعِرُف َعَرفُت تَعِرفیَن

ٰهِذِه الَمرأُة ……… َمالبَِس الُمجاِهدیَن.‑ 3

………………………………………

 یَغِسُل َغَسلَت تَغِسلیَن
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أنا ……… األخشاَب ِمن َحدیَقٍة َکبیرٍة.‑ 4

………………………………………

 أجَمُع نَجَمُع َجَمعنا

أمُّ ُمحِسن ……… ِمنُه الماَء َو ُهَو أعطاها بُِسرَعٍة.‑ 5

………………………………………

 تَطلُبیَن َطلَبَت تَطلُُب

قاَل الَفَرُس لِلبََقرِة: »أنِت ……… فی النَّهر.«‑ 6

………………………………………

 َغِرقَت َسوَف تَغَرُق َستَغَرقیَن

ُهَو ……… الَجبََل بَعَد أسبوَعیِن.‑ 7

………………………………………

 یَصَعُد أصَعُد َصِعَد

التَمریُن الثاِمن: کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید. )= ، ≠(

بَلَد ……… مدینَة‑ 2یَحَزُن ……… یَفَرُح‑ 1

َصغیر ……… کبیر‑ 4قاِدم ……… ماضی‑ 3

شاَهَد ……… َرأی‑ 6نَذَهُب ……… نَرِجُع‑ 5

َسَأَل ……… أجاَب‑ 8َصَدَق ……… َکَذَب‑ 7

قَول ……… کالم‑ 9

التَّمریُن التّاِسُع: مفرد جمع های مکسر زیر را بنویسید.

ِجبال ← ………‑ 3ُشَهداء ← ……… ‑ 2َکراسّی ← ……… ‑ 1

أنهار ← ………‑ 6قُبور ← ………‑ 5أخشاب ← ……… ‑ 4

قَِصص ← ………‑ 9أطِعَمة ← ………‑ 8َخطایا ← ………‑ 7

أوالد ← ………‑ 12ِرجال ← ………‑ 11َحقائِب ← ………‑ 10
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التَّمرین العاِشُر: جدول زیر را کامل کنید و رمز آن را در محل مشخص شده بنویسید.

ة ‑ ُرجوع ‑ تَکِذُب ‑ باِلد ‑ أکُتُم ‑ نَهر ‑ لِنَفِس��ه ‑ عاَش ‑  )نَذُکُر ‑ بُِس��هولٍَة ‑ بََقَرة ‑ یَلَعُب ‑ تَعُبُر ‑ قاِدم ‑ َدواء ‑ فِضَّ

یَسَمُع ‑ َمملوء ‑ تَرفَعیَن ‑ ُمختَبَر(

1 ‑ دارو، 2‑ ب��ازی می کن��د، 3‑ برای خودش، 4‑ پنهان می کنم، 5‑ به آس��انی، 6‑ آزمایش��گاه، 7‑ دروغ می گویی، 8‑ 

رودخانه، 9‑ عبور می کند )مؤنث(، 10‑ برگش��تن، 11‑ زندگی کرد، 12‑ کش��ور، 13‑ یاد می کنیم، 14‑ پُر، 15‑ آینده، 

16‑ می شنود، 17‑ باال می بری )مؤنث(، 18‑ نقره، 19‑ گاو ماده
رمز

↓

1
2

3
4

5
6
7

8
9
10

11
12

13
14

15
16
17

18
19

قاَل رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله و سلّم:

رمز: )………………………(
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»تطلُب اُّم الفرس الصغیر منه حمل تلک الحقیبة الی القریة« ترجمه ی درست عبارت در کدام گزینه آمده است؟- 1

1( مادر اسب کوچک از او خواست آن کیف را به روستا حمل کند.

2( مادر اسب کوچک از او بردن این کیف به روستا را می خواهد.

3( مادر اسب کوچک از او می خواهد آن خورجین را به روستا ببرد.

4( مادر اسب کوچک بردن آن کیف را به این روستا می خواهد.

ترجمه ی درست عبارت »ما أجاَب الَفَرس الصغیر عن سؤالها. لکنّه قاَل: کلٌّ منهما یقول رأیَُه« کدام است؟- 2

1( اسب کوچک به سؤالش جواب نداد ولی گفت هر یک از آن دو نظرش را می گوید.

2( اسب کوچک آن چه پاسخ داد جواب سؤالش بود ولی گفت همه ی آن ها نظرشان را می گویند.

3( اسب کوچک درباره ی سؤالش پاسخی نداد ولی گفت هر یک از آن ها رأی می دهد.

4( اسب کوچک به سؤالش جواب نمی دهد ولی می گوید هر یک از آن ها نظرش را می گوید.

ترجمه ی کدام عبارت نادرست است؟- 3

1( علیَک بالّرجوع أتفهُم؟ تو باید بازگردی، آیا می فهمی؟

2( یعُبُر الَفَرُس ذلَک النهر بسهولٍة: اسب از آن رودخانه به آسانی عبور می کند.

3( نحن نعیُش مع االنسان و نخدمه: ما با انسان لذت می بریم و به او خدمت می کنیم.

4( یرجُع الی والدته و یبحُث عل الحّل: به سوی مادرش باز می گردد و دنبال راه حل می گردد.

ترجمه ی کدام عبارت درست است؟- 4

1( اُختی تقول لی: یا أخی، أ أنت تقول الحّق؟ خواهرم می گویی: به من ای برادرم آیا تو حق را می گویی؟

2( أنت تجلُس علی االرض و والدتَُک تجلُس علی الکرسّی: تو بر زمین می نشینی و مادرت بر صندلی نشست.

3( یا نّجار، انَت تعمُل جّیداً و بِنْتَک تعمُل فی المختبَر: ای نجار تو به خوبی کار کردی و دخترت )نیز( در آزمایشگاه کار می کند.

4( انَت تحفظ القرآن و تلک المرأة تحفظ القرآن: تو قرآن را حفظ می کنی و آن زن قرآن را حفظ می کند.

ترجمه ی کلمات »تَْشُکُر - َقول - یَْفهم - نعیُش« در کدام گزینه آمده است؟- 5

2( تشکر می کنی ‑ گفت ‑ فهمید ‑ لذت می بریم 1( تشکر می کند ‑ گفتار ‑ می فهمد ‑ زندگی می کنیم 

4( تشکر می کنی ‑ گفتار ‑ فهمید ‑ زندگی می کنیم 3( تشکر می کند ‑ گفت ‑ می فهمد ‑ لذت می بریم 

مفهوم »عالم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل« در کدام گزینه آمده است؟- 6

2( السکوت ذهٌب و الکالم فّضٌة. 1( ال خیَر فی قوٍل ااّل مع الفعل  

4( الکالم کالّدواء قلیلُه ینفع و کثیره قاتٌل. 3( اکثر خطایا ابن آدم فی لسانه 
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»هل ……… ذلَک المدّرَس یا أخی؟« کدام فعل برای جای خالی مناسب است؟- 7

4( أعرُف 3( یعرُف  2( تعرُف  1( تعرفینَ 

ترجمه ی درست عبارت »جّدی ما َطلَب منّا مساعدًة ولکن جّدتی تطلُب المساعدَة« کدام است؟- 8

1( پدربزرگم آن چه از ما خواست یاری بود ولی مادربزرگم یاری می خواست.

2( پدربزرگم از ما یاری نخواست ولی مادربزرگم یاری می خواهد.

3( پدربزرگم از ما یاری نخواست ولی مادربزرگم یاری می خواهی از ما.

4( پدربزرگ از من یاری نمی خواهد ولی مادربزرگم از ما یاری خواست.

»یا رجُل هل ……… قبور الشهداء و یا فاطمُه هل ……… قبور الشهداء؟« کدام فعل کامل کننده ی جمله است؟- 9

4( یغسُل ‑ تغسلیَن 3( تغسُل ‑ تغسلیَن   2( یغسُل ‑ تغسُل  1( تغسُل ‑ تغسُل 

فعل مضارع معادل کدام فعل ماضی در مقابل آن نادرست است؟- 10

4( سألَت ← تسألیَن 3( شربْنا ← نشرُب  2( فهمُت ← أفهمُ  1( طرقَْت ← تطرقُ 

فعل در کدام گزینه نادرست به کار رفته است؟- 11

2( أنا سوف أرجُع الی بالدی فی االسبوع القادم. 1( أنِت تذهبیَن الی المختبِر وحدِک یا اُختی؟ 

4( العاقل ینظُر الی الیسار و الیمین ثم یعُبُر الشارع. 3( نحُن سنذهُب الی البستان قَبل ثالثة ایّاٍم. 

مفرد کدام گزینه نادرست است؟- 12

4( أیّام: یوم 3( أطعمة: طعام  2( أنهار: نهر  1( خطایا: خطأ 

ماضی معادل فعل »نَْفهم« در کدام گزینه آمده است؟- 13

4( فهمَت 3( أفُهم  2( فهْمنا  1( فهمُت 

»تلک المرأة ……… ملبَس األسرِة غداً« کدام فعل کامل کننده ی جمله است؟- 14

4( سوف تغسلیَن 3( یغسُل  2( ستغسُل  1( َغَسلْت 

کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟- 15

4( تسمعیَن 3( َرَجعُت  2( تَْشَرحُ  1( نفرحُ 

»هذه البنت ……… و والدتها ……… فیا أخی هل أنت ……… أیضًا؟« کدام گزینه فعل های مناسب برای جمله را - 16

مشخص می کند؟

4( تلعبین ‑ یفرُح ‑ یلعب 3( تلعبین ‑ تفرُح ‑ تلعب  2( تلعب ‑ یفرُح ‑ یلعب  1( تَلعُب ‑ تفرُح ‑ تلعُب 
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کدام پرسش و پاسخ نامناسب است؟- 17

2( هل تحّب تلَک المرأَة؟ ← نعم هی تحّبها. 1( هل تعرُف ذلَک الّرجَل؟ ← نَعم أعرفُه. 

4( هل یشکر المرُء ربَّه؟ ← نعم، هو یشکر ربَّه. 3( هل تعرفیَن ذلَک الّرجَل؟ ← نعم نحُن نعرفه. 

»ایتّها الطالبُة! انت ……… الی المختبر« کدام فعل برای جای خالی نادرست است؟- 18

4( سوف تذهُب 3( یذهُب  2( تذهبینَ  1( ذهبِت 

در کدام گزینه از نظر مترادف یا متضاد بودن تفاوت وجود دارد؟- 19

4( مدّرس ‑ معلّم 3( مدینة ‑ بلد  2( واقفه ‑ جالسة  1( شاهَد ‑ رأی 

»الکلم َکـ ……… قلیلُُه ینفُع و ……… ـه قاتٌل.«- 20

َهب ‑ بعید 4( الذَّ َهب ‑ کثیر  3( الذَّ 2( الّدواء ‑ بعید  1( الّدواء ‑ کثیر 

پاسخ برگ

4  3  2  1  

 1
 2
 3
 4
 5
 6

4  3  2  1  

 7
 8
 9
 10
 11
 12

4  3  2  1  

 13
 14
 15
 16
 17
 18

4  3  2  1  

 19
 20
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آزمون درس چهارم

زمان پاسخگویی: 60 دقیقه نام و نام خانوادگی: …………… 

بارم پایه: هشتم 

مه
رج

ت

جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید. - 1

الف( »َو َمن یَشُکر فَإنَّما یَشُکُر لِنَفِسِه«: …………………………………………………………

ب( َغَضُب الجاِهِل فی قَولِِه َو َغَضُب العاقِِل فی فِعلِِه: …………………………………………………

واِء. قَلیلُُه یَنَفُع َو َکثیُرُه قاتٌِل. ……………………………………………………… ج( الکالُم کالدَّ

د( ُهَو یَعیُش َمَع اإلنساِن َو یَخِدُمُه: ……………………………………………………………

ه ( نَحُن نَرِجُع َو نَفرُح لِلتَجِربَِة الَجدیَدة: …………………………………………………………

جوِع، أتَفَهُم؟ ………………………………………………………………… و( علیک بِالرُّ

6

ترجمه ی صحیح را انتخاب کنید. - 2

ُر ساَعٍة َخیٌر ِمن ِعباَدِة َسبعیَن َسنًَة: الف( تََفکُّ

 ساعتی فکر کردن، از عبادت هفتاد سال بهتر است.

 یک ساعت اندیشیدن از عبادت در سّن هفتاد سالگی بهتر است.

ب( أطلُُب ِمنَک َحمَل ٰهِذِه الَحقیبَِة:

 از تو می خواهد که آن کیف را برداری.

 از تو می خواهم این کیف را ببری.

0/5

ترجمه ی فعل های مشخص شده را بنویسید. - 3

غیُر یُشاِهُد نَهراً فی َطریِقِه: نجاُب الصَّ الف( السِّ

ب( تِلَک البِنُت تَنَفُع َصدیقاتِها:

ج( أنتم َکَذبُتم و نَحُن نَصُدُق:

0/75

ترجمه ی عبارت های زیر را کامل کنید. - 4

الف( أنَت تَفَعُل واِجبََک و أخُتَک تَنُظُر إلیک: تو تکلیفت را ……… و خواهرت به تو ……… .

ب( َعبََرت البََقَرُة النَّهَر بُِسهولٍَة: گاو از رودخانه ……… عبور کرد.

0/75

سی
شنا

اژه 
کلمه ی ناهماهنگ را مشخص کنید. - 5و

 َحوَل َخلَف یَدالف(  َعلَی الیَمین

 خاَف َشَکَر َسِمَعب(  قَول

0/5
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آزمون درس چهارم

زمان پاسخگویی: 60 دقیقه نام و نام خانوادگی: …………… 

بارم پایه: هشتم 

سی
شنا

اژه 
و

نام هر تصویر را زیر آن بنویسید. )دو کلمه اضافی است( - 6
نجاب - الّریاضّی( )الَفَرس - األسَرة - الُمختَبَر - الَقریَة - السِّ

د( ……………ج( ……………ب( ……………الف( ……………

1

کلمات مترادف و متضاد را مشخص کنید. )= ، ≠( - 7

ب( یَسار ……… یَمین الف( َجنَب ……… ُمجاِور  

د( واقَِفة ……… جالَِسة ج( َرأی ……… شاَهَد  

1

د 
واع

د ق
ربر

 کا
ت و

اخ
شن

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. - 8

 یَقوُل تَقوُل قاَلالف( ……… أمُُّه: لَیَس النَّهُر َعمیقًا.

غیرة تَلَعُب مع َصدیَقتِها. فلَُة الّطالِبَتاِن الَولَُدب( ٰهِذِه ……… الصَّ  الطِّ

 ُهَو ِهَی نَحُنج( ……… نَقَرُأ ُدروَسنا.

َک ……… َعلَی الُکرسیِّ و أنا أجلُِس َعلَی األرِض.  نَجلُِس تَجلُِس یَجلُِسد( َجدُّ

1

در جمله های زیر، جمع های مکسر را تشخیص داده، سپس مفردشان را بنویسید. - 9

)………( joŸ¶← جمع مکسر: ………  الف( أنا َسوَف أرِجُع إلی باِلدی فِی األسبوِع القاِدِم. 

)………( joŸ¶← جمع مکسر: ………  ب( ُهَو یَقَطُع األخشاَب و أنا أجَمُعها. 

1
هم

و ف
ک 

در

با کلمات پراکنده با توجه به ترجمه ی فارسی، جمله ی درستی بسازید. - 10

ُمساَعَدًة ‑ ِمّنی ‑ ما َطلََب ‑ َو ‑ والِدی ‑ الُمساَعَدَة ‑ تَطلُُب ‑ والَِدتی

»پدرم از من درخواست کمکی نکرد و مادرم درخواست کمک می کند.«
………………………………………………………………

0/5

11 - ) ، ( .درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید

الف( أکثَُر َخطایا ابن آدَم فی َعینِِه. )   (

بیَعة. )   ( ب( أنِت تَذَهبیَن إلی بَیِت اهللِ لِِحفِظ نَظافَِة الطَّ

ج( ال َخیَر فی قَوٍل إاّل َمَع الِفعِل. )   (

0/75
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آزمون درس چهارم

زمان پاسخگویی: 60 دقیقه نام و نام خانوادگی: …………… 

بارم پایه: هشتم 

مه
کال

م

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. - 12

الف( أیَن بَیُت َصدیِقَک )َصدیَقتِِک(؟ ……………………………………………………………………

ب( َهل تَقِدُر )تَقِدریَن( َعلَی الُعبوِر ِمَن الّشاِرِع َوحیداً )َوحیدًة(؟ ………………………………………………

؟ …………………………………………… فِّ َسُتِک( فِی الصَّ ُسَک )تَقوُل ُمَدرِّ ج( أتَفَهُم )تَفَهمیَن( ما یَقوُل ُمَدرِّ

د( ماذا تَفَعُل )تَفَعلیَن( اآلن؟ ……………………………………………………………………………

ه ( َکم ُغرفًَة فی بَیتِک؟ ………………………………………………………………………………
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