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فعل کلمه ای است که بر انجام کاری یا داشتن حالتی در زمان گذشته، حال یا آینده داللت دارد.

فعل ماضی: انجام کاری یا روی دادن حالتی را در زمان گذشته نشان می دهد.  َذهَبُْت: رفتم / َذهَبَْت: رفتی / َذهَبِْت: رفتی

فعل مضارع: نشانگر انجام کار یا داشتن حالتی در زمان حال و آینده است.  أَْذهَُب: می روم / تَْذهَُب: می روی / تَْذهَبیَن: می روی

فعل منفی: فعل ماضی با »ما« و فعل مضارع با »ال« منفی می شود.   ما َذهَبُْت: نرفتم / ال أَْذهَُب: نمی روم

فعل مستقبل )آینده(: با افزودن »َسـ« یا »َسْوَف« بر سر فعل مضارع ساخته می شود و فقط بر زمان آینده داللت می کند.

 َسَأْذهَُب: خواهم رفت / َسَتْذهَُب: خواهی رفت / َسَتْذهَبیَن: خواهی رفت

فعل امر: فعلی است که انجام دادن کاری را از مخاطب می خواهد.   اِْذهَْب، اِْذهَبي: برو / اِْذهَبوا، اِْذهَبَْن، اِْذهَبا: بروید

فعل نهی: فعلی است که مخاطب را از انجام کاری بازمی دارد.  ال تَْذهَْب، ال تَْذهَبي: نرو / ال تَْذهَبوا، ال تَْذهَبَْن، ال تَْذهَبا: نروید

با نام گذاری صیغه های فعل ها در دستور زبان عربی و ترجمه ی آن ها بیشتر آشنا شویم:

نهیامرمضارعماضیضمیرنام صیغه ها به فارسی و عربی

أَْکُتُب: می نویسمَکَتبُْت: نوشتمأنامنمتکّلم وحدهاّول شخص مفرد

دوم شخص مفرد
مفرد مذّکر مخاطب

تو
ال تَْکُتْب: ننویساُْکُتْب: بنویستَْکُتُب: می نویسیَکَتبَْت: نوشتیأنَت

ال تَْکُتبي: ننویساُْکُتبي: بنویستَْکُتبیَن: می نویسیَکَتبِْت: نوشتیأنِتمفرد مؤّنث مخاطب

سوم شخص مفرد
مفرد مذّکر غایب

او
یَْکُتُب: می نویسدَکَتَب: نوشتهَو

تَْکُتُب: می نویسدَکَتبَْت: نوشتهَيمفرد مؤّنث غایب

نَْکُتُب: می نویسیمَکَتبْنا: نوشتیمنَحُنمامتکّلم مع الغیراّول شخص جمع

دوم شخص جمع

جمع مذّکر مخاطب

شما

ال تَْکُتبوا: ننویسیداُْکُتبوا: بنویسیدتَْکُتبوَن: می نویسیدَکَتبُْتم: نوشتیدأنُتم

: نوشتیدأنُتنَّجمع مؤّنث مخاطب ال تَْکُتبَن: ننویسیداُْکُتبَْن: بنویسیدتَْکُتبَْن: می نویسیدَکَتبُْتنَّ

ال تَْکُتبا: ننویسیداُْکُتبا: بنویسیدتَْکُتباِن: می نویسیدَکَتبُْتما: نوشتیدأنُتمامثّنای مذّکر مخاطب

ال تَْکُتبا: ننویسیداُْکُتبا: بنویسیدتَْکُتباِن: می نویسیدَکَتبُْتما: نوشتیدأنُتمامثّنای مؤّنث مخاطب

سوم شخص جمع

جمع مذّکر غایب

 ایشان

یَْکُتبوَن: می نویسندَکَتبوا: نوشتندهُم

یَْکُتبَن: می نویسندَکَتبَْن: نوشتندهُنَّجمع مؤّنث غایب

یَْکُتباِن: می نویسندَکَتبا: نوشتندهُمامثّنای مذّکر غایب

تَْکُتباِن: می نویسندَکَتبَتا: نوشتندهُمامثّنای مؤّنث غایب

 کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص و اشیا به کار می رود.

اسم مذکّر: هر اسمی که بر جنس نر داللت کند، مذّکر است. اسم های غیرانسان هم که نشانه ی »ة، ـة« ندارند، غالباً مذّکرند.

ّف: کالس / اَلْبَیْت: خانه َجر: درخت / اَلَْجبَل: کوه / الصَّ لْمیذ: دانش آموز / الشَّ ُجل: مرد / ااَْلِبْن: پسر / التِّ  الرَّ
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اسم مؤنّث: اسمی است که بر جنس ماده داللت می کند. اسم های غیرانسان که نشانه ی »ة، ـة« دارند نیز مؤّنث به شمار می آیند.

َجرة: درخت / اَلّلوحَة: تابلو / اَلَْحدیقة: باغ لْمیذة: دانش آموز / الشَّ  اَلَمرأَة: زن / اَلْبِنت: دختر / اَلتِّ

مفرد، مثنّی و جمع
مفرد: اسمی که نشانگر یک فرد یا یک چیز است.

 اَلوالِد: پسر / اَلُکرسّي: صندلی / الطّفل: کودک / الّنافَِذة: پنجره / اَلقریَة: روستا / اَلَحقیبَة: کیف

ـَـ یِن«. مثنّی: اسمی است که بر دو فرد یا دو چیز داللت می کند و دو عالمت دارد: »اِن« و »ـ

»الطّائَِرتاِن، الطّائَِرتَیِن: دو هواپیما«  »الطّالِباِن، الطّالِبَیِن: دو دانش آموز«  

جمع: اسمی است که بر بیش از دو نفر یا دو چیز داللت می کند و عبارت است از:

جمع مذکّر سالم: هرگاه به آخر اسم مفرد مذّکر »وَن« یا »یَن« بیفزاییم، جمع مذّکر سالم به دست می آید.

 صاِدق  وَن، یَن  صاِدقوَن، صاِدقیَن / َمسرور  وَن، یَن  َمسروروَن، َمسروریَن

جمع مؤنّث سالم: هرگاه به آخر اسم مفرد مؤّنث »ات« اضافه کنیم، جمع مؤّنث سالم ساخته می شود.

سات / فائِزة  ات  فائِزات َسة   ات  ُمَدرِّ  طالِبَة  ات  طالِبات / ُمَدرِّ

جمع مکّسر: جمع برخی از اسم ها مکّسر )شکسته( است؛ یعنی شکل مفرد کلمه تغییر می کند.

 طالِب، طاُّلب / مِفتاح، َمفاتیح / کِتاب، ُکُتب / ِطفل، أَطفال / ِعبَْرة، ِعبَر / َرُجل، رِجال

اسم های اشاره

مفرد

»هٰذا: این« اسم اشاره به نزدیک برای »مفرد مذّکر« است.

»ذلك: آن« اسم اشاره به دور برای »مفرد مذّکر« است.

»هٰذه: این« اسم اشاره به نزدیک برای »مفرد مؤّنث« است.

»تلك: آن« اسم اشاره به دور برای »مفرد مؤّنث« است.

مثنّی
»هٰذاِن: این دو، این ها، این« اسم اشاره به نزدیک برای »مثّنای مذّکر« است.

»هاتاِن: این دو، این ها، این« اسم اشاره به نزدیک برای »مثّنای مؤّنث« است.

جمع
»هؤالِء: این ها، این« اسم اشاره به نزدیک برای »جمع های مذّکر و مؤّنث« است.

»أولئك: آن ها، آن« اسم اشاره به دور برای »جمع های مذّکر و مؤّنث« است.

ذلَك، بُستاٌن جَمیٌل. آن، باغی زیباست. جُل، طبیٌب ناجٌح. این مرد، پزشکی موّفق است.   هٰذا الرَّ

تلَك الُغرفُة، نظیَفٌة. آن اتاق، پاکیزه است. هٰذه نافَِذٌة َخشبّیٌة. این، پنجره ای چوبی است.   

هاتاِن الّلوحتاِن، غالیتاِن. این دو تابلو، گران هستند. هٰذاِن، طالِباِن َمسروراِن. این ها دو دانش آموز خوشحال هستند.   

أولئَك، نِساٌء مجاهداٌت. آن ها، زنانی رزمنده اند. هؤالِء األبناُء، ریاضّیوَن. این پسران، ورزشکار هستند.   

 »هَل و أ«: آیا  در پاسخ مثبت به آن ها »نََعْم« به معنای »بله« و در جواب منفی »ال« به معنای »نه، خیر« را به کار می بریم.
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 هَل َکَتبَت واجباتَِك أْمِس؟ آیا دیروز تکالیفت را نوشتی؟

نََعْم؛ َکَتبُت واجباتي أْمِس. بله دیروز تکالیفم را نوشتم. / ال؛ ما َکتبُت واجباتي أْمِس. خیر دیروز تکالیفم را ننوشتم.  

 فرق »هل« و »أ«:  حرف »هل« را فقط در جمله های مثبت و حرف »أ« را در جمله های مثبت و منفی به کار می بریم.

 هَل اْسَتلَْمَت رِسالًَة مِن َصدیقَك؟ آیا نامه ای از دوستت دریافت کردی؟ )درست(

هَل ما اْسَتلَْمَت رِسالًَة مِن َصدیقَك؟ آیا نامه ای از دوستت دریافت نکردی؟ )نادرست(  

أ اِْسَتلَْمَت رِسالًَة مِن َصدیقَك؟ آیا نامه ای از دوستت دریافت کردی؟ )درست(  

أ ما اْسَتلَْمَت رِسالًَة مِن َصدیقَك؟ آیا نامه ای از دوستت دریافت نکردی؟ )درست(  

 »مَْن«: چه کسی؟ چه کسانی؟  کلمه ی پرسشی »َمْن« برای پرسش از شغل یا نام افراد به کار می رود.

ٌض. او کیست؟ ـ او پرستار است. / َمْن أنُتما؟ ـ نَحُن الِعبَتاِن. شما کیستید؟ ـ ما بازیکن هستیم.  َمْن هَُو؟ ـ هَُو ُمَمرِّ

 »لَِمْن«: مال چه کسی؟ مال چه کسانی؟  کلمه ی »لَِمْن« برای پرسش از مالکّیت اشیا به کار می رود، در پاسخ به این کلمه ی پرسشی 

می توانیم با »لِـ« به معنای »ماِل، براِی« شروع کنیم؛ ماننِد: لَِمْن هِٰذِه الّسّیاَرُة؟ ـ لُِمحّمٍد. این خودرو از آِن )ماِل( کیست؟ ـ مال محّمد.

 »ما«: چه، چه چیز، چیست  برای پرسش درباره ی چیزهای گوناگون به کار می رود. 

 ما هِٰذِه؟ ـ هِٰذِه جائزٌة َذهَبّیٌة. این چیست؟ ـ این جایزه ای طالیی است. / ما ذلك؟ ذلك مفتاٌح. آن چیست؟ ـ آن کلید است.

کلمه ی پرسشی »ما« به شکل »ماذا: چه چیز«، »ما هَو: چیست« و »ما هَي: چیست« نیز به کار می رود؛

 ماذا َعلَی الِمنضَدِة؟ ـ کتاٌب کبیٌر. روی میز چیست؟ ـ کتابی بزرگ / ما هَو شغُل ناِصرٍ؟ ـ بَیُع الُکُتِب. شغل ناصر چیست؟ ـ کتاب فروشی

 »أیَن« : کجا  کلمه ی پرسشی »أَیَن« برای سؤال در مورد مکان به کار می رود. در پاسخ به آن از کلمات »في: در/ َعلَی: بر، روی/ تحَت: 

زیر/ أماَم: روبه رو/ َخلَْف، َوراء: پشت / جَنَب: کنار / ِعنَد: نزد / حَوَل: اطراف / فوق: باالی، روی / بَین: میان / هُنا: این جا / هُناَك: آن جا / َعلی 

جرِة. گاو ماده کجاست؟ پشت درخت. / أیَن قَلُمك؟  الیمین: سمت راست/ َعلَی الیسار: سمت چپ« استفاده می شود؛ ماننِد: أیَن البقرُة؟ ـ َخلَف الشَّ

َعلی الِمنضَدِة. قلمت کجاست؟ ـ روی میز.

 »ِمن َأیَن«  هرگاه بخواهیم از کسی بپرسیم »اهل کجا هستی« از »مِن أیَن« استفاده می کنیم؛

تو اهل کجا هستی؟ ـ من ایرانی هستم.    .  مِن أیَن أنَت؟ ـ أنا ایرانيٌّ

شما اهل کجا هستید؟ ـ ما لبنانی هستیم. مِن أیَن أنتما؟ ـ نحُن مِن لبنان.     

 »کَم« : چند، چقدر  در پاسخ به این کلمه ی پرسشی از اعداد اصلی بهره می گیریم؛

چند دانش آموز داخل کالس هستند؟ ـ نه دانش آموز. ؟ ـ تِسَعُة طاُّلٍب.   فِّ  َکم طالِباً في الصَّ

چند قلم داری؟ ـ یازده قلم دارم. َکم قلماً ِعنَدَك؟ ـ ِعندي أَحََد َعَشَر قَلَماً.    

 »لِماذا« : برای چه؟  از »لِماذا« برای پرسش از علت انجام کار استفاده می شود.

: برای این که« یا »لِـ : برای« شروع کنیم؛ در پاسخ به کلمه ی پرسشی »لِماذا« می توانیم با »أِلنَّ

چرا دوستت به مدرسه نیامد؟ ـ زیرا او مریض بود. ُه کاَن َمریضاً.    لِماذا ما جاء َصدیُقَك إلی المدَرَسِة؟ ـ لِـَأنَّ

برای چه به بازار رفتی؟ ـ برای خریدن پیراهن. لِماذا َذهَبَت إلی الّسوِق؟ ـ لِِشراِء القمیِص.    
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 »مََتی« : چه وقت؟ چه موقع؟ 

در پاسخ به کلمه ی پرسشی »َمَتی« کلمات زیر می آیند که بر زمان داللت دارند:

»اَلَْیوم: امروز / أْمِس: دیروز / َغد: فردا / َصباح: صبح / لَیل: شب / نَهار: روز / قَبل َسَنتیِن: دو سال پیش/ َمساء: شب، بعدازظهر/  في الّشهر 

الماضي: در ماه گذشته / في االُسبوع القادم: در هفته ی آینده / و ...«

چه وقت به هتل رسیدید؟ ـ دو روز پیش.  َمَتی َوَصلُْتم إلی الُفنُدِق؟ ـ قبَل یوَمیِن.  

چه وقت امتحانات شروع می شود؟ ـ در ماه خرداد. َمَتی تبَدُأ ااِلمتِحاناُت؟ ـ في شهرِ خرداد.    

 هرگاه اسم بعد از اشاره بدون »ال« بیاید، آن اسم اشاره طبق صیغه ی خود ترجمه می شود.

المان هاى بخش درسنامه

هؤالِء طُّلٌب. )این ها دانشجو هستند.(  هٰذا طالٌِب )این دانش آموز است.(  

 هرگاه اسم بعد از اشاره همراه »ال« باشد، آن اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه می شود.

 هؤالِء الطُّّلُب ُمجتهدوَن. )این دانش آموزان، کوشا هستند.(

 در جمله هایی که فعل مفرد به کار رفته در حالی که فاعل )انجام دهنده ی( آن، اسم مثّنی یا جمع باشد، فعل به صورت جمع ترجمه می شود.

المان هاى بخش درسنامه

 یَخُرُج الّلِعباِن مِن ساحَِة المسابقِة. دو بازیکن از میدان مسابقه بیرون رفتند.

َرجََعْت أَخواتي مِن بَیت جَّدي. خواهرانم از خانه ی پدربزرگم برگشتند.  

 گاهی کلمه ی  »ِعْنَد: نزد« یا »لِـ ، لَـ : برای« برای مالکّیت به کار می روند.

ِعْنَدُکم بیٌت کبیٌر. خانه ی بزرگی دارید. ِه اْلسماُء الُْحسَنی خدا نام های نیکو دارد.   ！لِّلٰ

 فعل »کاَن« گاهی پیش از فعل مضارع می آید و معادل »ماضی استمراری« در فارسی می شود.

 کاَن الّتلمیُذ یَکُتُب واجباتِِه في المکتبِة. دانش آموز تکالیفش را در کتابخانه می نوشت.

کاَن طُّلب الجامَِعِة یَدُرسوَن في الْمکتبة. دانشجویان دانشگاه در کتابخانه درس می خواندند.  

الّسائُق کاَن یَشَتِغُل مِن الّصباِح حَّتی الظّهرِ. راننده از صبح تا ظهر کار می کرد.  

اَلَأْعداد

صلّیُة عداُد الأْ َالأْ
واِحد

یک

اِثنان

دو

ثَلثَة

سه

أْربََعة

چهار

َخْمَسة

پنج

ة ِستَّ

شش

َسبَْعة

هفت

ثَمانَیة

هشت

تِْسَعة

نه

َعَشَرة

ده

أحََد َعَشَر

یازده

اِثْنا َعَشَر

دوازده

َعداُد التَّرتیبّیُة َالأْ
اَْلّول

یکم

اَلثّاني

دوم

اَلثّالِث

سوم

اَلّرابِع

چهارم

اَلْخامِس

پنجم

اَلّساِدس

ششم

الّسابِع

هفتم

اَلثّامِن

هشتم

اَلّتاِسع

نهم

اَلْعاِشر

دهم

اَلْحادَي َعَشَر

یازدهم

اَلثّانَي َعَشَر

دوازدهم

ُسبوِع أیّام الأْ

بْت اَلسَّ

شنبه

أَْلَحَد

یکشنبه

أاَْلِثَنیِن

دوشنبه

اَلثُّلثاء

سه شنبه

اَْلَْربِعاء

چهارشنبه

اَلَْخمیس

پنج شنبه

اَلُْجْمَعة

جمعه
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نَِة.  َعیِّن تَرجمَة الکَلماِت الُْملَوَّ

حاِب.  ابر  باران  1 الَْغیُْم بَِمعْنَي السَّ

 2 التَّعاُرُف في مَکَتبِة الَْمدینَِة.   یاری کردن  آشنایی با همدیگر

َجَرِة َجمیلٌَة.   برگ ها  شاخه ها  3 ُغصوُن ٰهِذِه الشَّ

َرَرُة ِقطَعٌة ِمَن النّاِر.   ستاره ها  اخگر )پاره ی آتش(  4 الشَّ

مِس.   تاریکی  روشنایی  5 ضیاُء الَْقَمِر ِمَن الشَّ

 6 َحدیَقُتنا ذاُت اْلَْشجاِر الُْمْخَتِلَفِة.   دارای  ندارد

جرِة نَِضَرٌة.   پژمرده  تروتازه  7 أوراُق ٰهِذِه الشَّ

مُس َجْذَوتُها ُمْسَتِعَرٌة.   پراکندگی  پاره ی آتش  8 الشَّ

ِه ُمنَْهِمَرٌة دائِماً.   ریزان  فروزان  9 أنُْعُم الّلٰ

ل الّترَجمَة.  کَمِّ
ُه: آن، همان خداست. ذاَك هَو الّلٰ

به آن درخت دارای ............... تر و تازه ............... . َجَره / ذاِت الُْغصوِن النَِّضَره  اُنْظُْر لِِتلْك الشَّ

چگونه از دانه ای ...............؟ و چگونه درختی ...............؟ ٍة / َو کَیَف صاَرْت َشَجَره  کَیَف نََمْت ِمْن َحبَّ

جست وجو کن و بگو چه کسی ............... را از آن ...............؟ َفابَْحْث َو ُقْل مَْن ذا الّذي / یُْخِرُج ِمنَها الثََّمره 

و به خورشیدی که ............... آن ............... است بنگر. مِس الّتي / َجْذَوتُها ُمْسَتِعَره  َو انْظُْر إلَی الشَّ

در آن ............... هست و با آن گرمای ............... هست. فیها ِضیاٌء َو بِها / َحراَرٌة ُمنَتِشَره 

چه کسی آن را در هوا مانند ............... ...............؟ َرَره  مَْن ذا الّذي َأوَجَدها / في الَْجوِّ ِمثَل الشَّ

آن همان خدایی است که نعمت هایش ............... است. ُه الّذي / َأنُْعُمُه ُمنَْهِمَره  ذاك هَو الّلٰ

دارای دانش ............... و نیروی ............... است. ذو ِحکَْمٍة بالَِغٍة / و ُقدَرٍة ُمقَتِدَره 

به شب نگاه کن؛ چه کسی ............... را در آن ...............؟ اُنْظُْر إلی اللَّیِل َفَمْن / َأْوَجَد فیِه َقَمَره 

و آن را با ستارگانی مانند ............... پراکنده، زینت داد. َرِر الُْمنَتِشَره  َو زانَُه بِأَنُْجٍم / کَالدُّ

و به ............... نگاه کن؛ چه کسی بارانش را از آن ...............؟ َو انْظُْر إلَی الَْغیِْم َفَمْن / َأنَزَل ِمنُْه مَطََره 
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) رِس. )  حیَح وَ  الَْخطَأَ َحَسَب نَصِّ الدَّ  َعیِِّن الصَّ

بیِع نَِضَرًة.   1 اَلَْغیُم بُخاٌر في الَْجوِّ لَیَْس فیه مَطٌَر.   2 لَیَْسْت ُغصوُن اْلَشجاِر في الرَّ

مِس.  مُس ِمن أْعظَِم الْکُراِت َو َحراَرتُها تَنَْتِشُر في الْعالَِم.   4 ضیاُء الَْقَمِر ِمَن اْلَْرِض و ضیاُء اْلَْرِض ِمن الشَّ  3 الشَّ

درکتابهفتموهشتمونهمباانواعفعلهایعربیوفارسیوساختارآنهاآشناشدیم؛یکباردیگربامرورپیشآموختهها،خودرامیآزماییم.

 أکِْمِل التَّرجَمَة.

ِحواٌر: گفتوگو
َالّتعاُرُف في َمطاِر النََّجِف األشَرِف: ............... در ............... نجفاشرف.

منانعلی : زائرمرقدامیرموٴ َأَحُد الُْمَوظَّفیَن في قاَعة الَْمطاِر: یکیازکارمنداندر ............... فرودگاهزائُِر مَرَقِد َأمیِرالُْمؤِمنیَن َعلّي 

الُم َعلَیکُم:سالمبرشما. اَلسَّ
َو علَیکُُم الّسالُم َو َرحَْمة الّلِه َو بََرکاتُُه.

وسالمورحمتخداوبرکاتاوبرتوباد.

روِر:صبحوشادیبهخیر.َصباح الَخیِر یا َأخي:ایبرادرم،صبحبهخیر. َصباَح النّوِر َو السُّ

َأنا بَِخیٍر، َو کَیَف َأنَت؟منخوبموتو...............؟کَیَف حالَُك؟حالتچگونهاست؟

َعفواً، ِمن َأیَن َأنَت؟ببخشید،اهلکجایی؟بَِخیٍر َو الَْحمُد لِّلِه.الحمدلِّله،خوبم.

َأنا ِمَن الُْجمهوریَِّة اْلسالمّیة اْلیرانَّیِة. 

منازجمهوریاسالمیایرانهستم.

مَا اْسُمَك الْکَریُم؟ 

اسمبزرگوارتچیست؟

ِاْسمي ُحسیٌن َو ما اْسُمَك الْکریم؟ 

اسممحسیناستواسمشریفشماچیست؟

ِاْسمي َعبُد الّرحماِن. 

اسممعبدالّرحماناست.

هَْل ساَفْرَت إلَی ایراَن َحتَّی اْلَن؟آیاتاکنونبهایرانمسافرتکردی؟
ال، مََع اْلََسِف، ٰلِکنّي ُأِحبُّ أْن ُأسافَِر. 

نه...............ولیمندوستدارمکه............... . 

ِاْن شاَء اللُّه تُسافُِر إلَی إیراَن:اگرخدابخواهد،بهایرانمسافرتمیکنی.
إْن شاَء الّلُه؛ إلَی اللِّقاِء؛ مََع الّسالمَِة. 

اگرخدابخواهد؛...............؛بهسالمت.

في َأماِن الّلِه و ِحفِظِه، یا حبیبي.ایدوستم،خداحافظودرپناهاو.في َأماِن الّلِه.خداحافظ.

ْن أُساِفَر: که سفر کنم
َ
َسِف: متأّسفانه/ أ

َ ْ
َتعاُرف: آشنایی/ َمطار: فرودگاه/ قاَعة: سالن/ َمَع ال

ُل  َضْع ٰهِذِه الُجَمَل و الّتراکیَب في مکانَِها الْمناِسِب. التَّمرینُ  اْلوَّ

جمع مکّسرجمع مؤّنث سالمجمع مذّکر سالممثنّی مؤّنثمثنّی مذّکرمفرد مؤّنث

................................................................................................................................................

َجَرة ساُت / تِلَك الشَّ هؤالء الّصاِدقوَن / هاتاِن الَْمْرَأتاِن / هؤالِء الّتالمیُذ / ٰهذاِن الِْمفتاحاِن / أولئَك الُْمَدرِّ
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 اُکُْتْب َوْزَن الْکلماِت الّتالَیِة و ُحروَفها اْلصلّیَة.

َوزنَالکلمات صلّیةَالأْ َالحروف الأْ

.............................. / ............... / ............... ساِمع، مَْسموع، َسمیع

.............................. / ............... / ............... َسّجاد، ُسُجود، مَْسِجد

.............................. / ............... / ............... تَحْسین، إحْسان، أحَْسن

التَّمرینُ  الثّاني َعیِِّن الْکلمَة الَْغریَبَة في الَْمعْنَی.

 1  تُّفاح   ُرّمان   مِْشِمش   َخَشب 

 2  َمطَْعم   َمْصَنع   موضوع   ُمْسَتْشَفی

مس   الَکوَکب   الَْقَمر  3  الَْفریق   الشَّ

 4  الَْعمود   الَْمطَر   الَْغیْم   الّریح 

 5  َکیَْف   َمَتی   جَْنَب   أیَْن 

ض   ُمَوظَّف   طّیار   6  َمطار   ُمَمرِّ

 7  ُعْصفور   حَماَمة   فاکَِهة   ُغراب 

التَّمرینُ  الثّالُث َضْع في الّدائَرِة الَْعَدَد الُْمناِسَب. »کلمٌة واِحَدٌة زائَِدٌة.«

خانُ  نتیَجُة احِْتراِق الَْخَشِب َو غیِره. الدُّ  1 

ْيُء الّذي یَْصَعُد ِمَن النّاِر. الجاِمَعةُ  الشَّ  2 

 3  النّارُ  مَکاٌن لِلتَّعلیِم الْعالي بَعَْد الَْمْدرَسِة.

ماِء یَنِْزُل ِمنُْه الَْمطَُر. الّشَرَرةُ  بُخاٌر متراکٌِم في السَّ  4 

َررُ  ِقطَعٌة ِمَن النّاِر. الدُّ  5 

ْعِد. ماِء مََع الرَّ الَْغیْمُ  کَهَْرباٌء تَنِْزُل ِمن السَّ  6 

الّصاِعَقُة  7 

التَّمرینُ  الّرابُع 

.  تَْرِجِم الکَلماِت الّتي تَحَتها َخطٌّ

 ............... / ............... / ............... / ............... َرُر ِمَن اْلحجاِر الَْجمیلَِة الْغالیِة ذاَت اللَّوِن اْلَبَیِض.   1 اَلدُّ

 ............... / ............... / ............... / ............... ُه الّشمَس الّتي َجْذَوتُها ُمْسَتِعَرٌة.   2 َأْوَجَد الّلٰ

 ............... / ............... / ............... / ............... ُه الّذي ذو ِحکَمٍة بالِغٍَة.   3 ذاَك هَو الّلٰ

............... / ............... / ............... / ...............  4 ُقْل مَْن ذا الّذي یُخِرُج الثََّمَرِة ِمن اْلشجاِر. 
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.  تَْرِجِم اْلَفعاَل الَّتي تَحَْتها خطٌّ

 .............................. ..............................   2 َسوَف نَْخُرُج ِمن الْقاَعِة.    1 ما کََتبْنا واِجباتِنا. 

 .............................. ُجَل.  ..............................   4 َعَرفوا ٰذلَِك الرَّ  3 َسَیْشَربوَن شایاً.  

 .............................. ..............................   6 ال تَشَربي ٰهذا الْماَء.   5 ِالَْعبوا کَُرَة الَْقَدِم. 

 .............................. ٍة.  ..............................   8 کََتبَْن الْواِجباِت بِِدقَّ  7 یُساِعدوَن اْلَخریَن. 

 .............................. ..............................   10 ال یَقَبُل الْباِطَل.   9 کاَن یَکُْتُب َدرَسُه. 

 .............................. ..............................   12 هَي ما نََجَحْت في ااْلِمِتحاِن.    11 ال َأجِْلُس َعلَی الِْمنَضَدِة. 

 .............................. ..............................  14 ِاْرِجعا إلَی الَْبیِت.   13 َأبَْدُأ َدرسي بِاْسِم الّلِه.  

حیَحَة.  َعّیِن الّترَجَمَة الصَّ

 1 ﴿َو یََتفکّروَن في َخلِْق الّسماواِت َو الَرِض َربَّنا ما َخلَقَْت ٰهذا باِطالً﴾

 الف( و در خلقت آسمان و زمین فکر می کنند و ]می گویند[ پروردگارا، این را بیهوده نیافریدی.

 ب( و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و ]می گویند[ پروردگارا، این ها را بیهوده نیافریدی.

ماواِت َو اْلرَض َو َجَعَل الظُُّلماِت َو النّوَر﴾ ِه الّذي َخلََق السَّ  2 ﴿اَلَْحْمُد ِللّٰ

 الف( ستایش از آِن خدایی است که آفریننده ی آسمان ها و زمین است و تاریکی و نور را قرار داد. 

 ب( ستایش از آِن خدایی است که آسمان ها و زمین را آفریده است و تاریکی ها و روشنایی را قرار داد. 

ْمِس الَّتي َجْذَوتُها ُمْسَتِعَرٌة.  3 َو انْظُْر إلَی الشَّ

 الف( و به خورشیدی که پاره ی آتش آن فروزان است بنگر. 

 ب( و به خورشیدی می نگرم که پاره ی آتش آن فروزان است. 

التَّمرینُ  الخاِمُس 

 َأِجْب َجواباً َقصیراً َعِن اْلسئلَِة الّتالیِة.

............................. ..............................   2 ِمْن أیَن َأنْت؟    1 مَْن َأنْت؟  

.............................. ..............................  4 مَا اْسُمك؟    3 کَیَْف حالُك؟		

.............................. ..............................  6 کَم َصّفاً في مَْدَرَسِتك؟    5 َأیَْن بیُتك؟		

 َعیِِّن الْجواِب الّصحیَح.

 1 لِماذا تَْذهَُب )تَْذهَبیَن( إلَی الَْمکَْتَبِة؟   لِِشراِء الُْکُتبِ  لِمطالََعِة الُْکُتِب

بیِع   2 مََتی یَبَْتِدُئ الْعاُم الّدراسيُّ في إیراَن؟  في الَْخریفِ  في الرَّ

مَِة؟  بِالطّائَِرِة   َمَع ُأْسَرتِهم   3 بَِم یُسافُِر الُْحّجاُج إلَی مَکَّة الُْمکَرَّ

نِة اإلیرانّیِة؟  ُمرداد   َشهریور   4 ما هَو الّشهُر الْخاِمُس في السَّ
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 َرتِِّب الْکَلماِت َو اکُْتْب سؤاالً َو َجواباً.

 1 ساَفْرت / ال؛ مََع اْلََسِف / َحّتی اْلَن / إلَی اْلیراَن / هَل / ./؟

ِة / َصّفاً / . /؟ ُة / في الَْمرَحلَِة اْلبِتدائیَّ  2 ُصفوٍف / کَم / ِستَّ

 3 َصدیَقَك / في / شاهَْدَت / قاَعِة الَْمطاِر / َأیَن / . /؟

حیَح.  َعیِِّن الَْجواَب الصَّ

 2 ماذا تَْفَعُل ٰهِذِه الِْبنُْت؟ 1 کَِم الّساَعُة؟

  ِهَي تَکُتُب واجبَها.   الثّامَِنُة إاّل ُربْعاً. 

بُع.  َة.   الثّامَِنُة و الرُّ   ِهَي تَقَرُأ الِقصَّ

التَّمرینُ  الّساِدُس َعیِِّن الِْفعَل الْمناِسَب لِلَْفراِغ.

ُه الّذي ............... الثَّمراِت ِمَن اْلشجاِر.  یُْخرِجُ  یَْعلُم  1 هَو الّلٰ

ٍة.  اُنْظُرْ  اُنْظُري  2 یا َزمیلَتي، ............... إلَی نُزوِل الَْمطَِر بِِدقَّ

َه یُِحبُّکُم.  اِعْلَموا  اِعْلَْم  3 َأیُّها النّاُس ............... َأنَّ الّلٰ

 4 نَحُن ............... إلَی بُستاٍن قبَل ثاَلثَِة أیّاٍم.  َسَنْذهَبُ  َذهَبنا

 5 اَلُْمسِلموَن .............. ِمَن الْقرآِن أشیاَء کَثیرًة.  تََعلَّموا  تََعلََّم

 6 هؤالِء الَْفاّلحوَن ............... مَحصوَل الْمزَرعِة َأمِْس.  ما حََصدا  حََصدوا

ُه الّذي ............... لَنا َأنُْعماً ُمنَهِمَرًة.  ساَعدَ  أَوجََد  7 ذاَك هَو الّلٰ

نَِة الْقاِدمَِة.  َرجَْعنا  َسَنْرِجُع  8 نَحُن ............... إلَی باِلِدنا في السَّ

 9 یا بَناُت، ............... ِمْن َجلیساِت الّسوِء.  اُهُْربي  اُهُْربَْن

التَّمرینُ  الّسابُِع اُْرُسْم َعقاِرَب الّساَعِة.

بُع.الثّانیُة و النِّصُف.الّتاِسَعُة تَماماً. الّساِدَسُة إاّل ُربعاً.الّرابَِعُة و الرُّ

التَّمرینُ  الثّاِمُن  اُکُْتْب ُمتراِدَف أْو ُمتضادَّ کُلِّ کلمٍة أمامَها.

نور / َسکََت / َحبیب / ُقبْح / َحْرب / ُشغْل / مَسرور / ُمجَتِهد / ِشراء / ِاْسَتلََم / کَواکِب / ُجلوس

ضیاء    ِمهْنَة   َدَفَع    قیام  

َصدیق ُحْسن َحزین ُمِجّد 

أنُْجم    بَیع      ُصلح   تَکَلََّم 
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َة.  َعیِِّن الْکَِلماِت الُْمَتراِدَفَة َو الُْمتضادَّ

َصعْب / بَغْتًَة / کَتََم / ُصعود / حَیاة / َسهْل / مَمنوع / َجمیل / نُزول / َستََر / مَسموح / َقبیح / َفْجأًَة / َرَقَد / َعیْش / ناَم

             

             

            

              

التَّمرینُ  التاِسُع َضْع في الَْفراِغ کلمًة مناِسَبًة ِمَن الْکَِلماِت الّتالَیِة.

ِة / َوجِْه / الَجَزَر حیَفِة / التَّرتیبیَّ نَِة / اللِّساِن / الصَّ ِة / أبَْیُض / السَّ الَْخمیِس / الَْعشاَء / اْلصلیَّ

موُع جاریٌَة َعلَی ............... الطِّفلَِة.  1 تَبَْدُأ والَِدتي یَومَها بِِقراَءِة ............... دائماً.	 2 اَلدُّ

 3 ُفصوُل ............... َأربََعٌة َو أیّاُم اْلُسبوِع َسبَْعٌة.   4 »الثّالُِث« ِمن اْلَْعداِد ............... .

حاِب ............... .   6 نَحُْن نَأْکُُل ............... فِي اللَّیِل.  5 لَوُن الُغراِب َأْسَوُد َو لَوُن السَّ

 7 ِانَّ ............... ُمفیٌد لَِتقویَِة الْعیوِن.   8 اَلَْیوُم الّساِدُس في اْلُْسبوِع یَوُم ............... .

ِه حفُظ ............... .   10 َأَحَد َعَشَر ِمَن اْلَعداِد ............... .  9 َأَحبُّ اْلَعماِل إلَی الّلٰ

) حیَحِة َحَسَب الَْحقیقِة و الواِقِع. )  حیَحَة و غیَر الصَّ التَّمرینُ  الْعاِشُر َعیِِّن الُْجملََة الصَّ

ُة.   ناعیَّ  1 یَأخُذ الْفائُز اْلّوُل جائِزًة فِضّیًة.   2 الْکَهَْرباُء طاَقٌة تَشَتِغُل بِها اْلالُت الصِّ

 3 »أولئَِك« ِاْسُم إشاَرٍة لِلَْجماَعِة الَْقریَبِة ِمنّا.    4 الَْمطَعُم مکاٌن نَأکُُل فیِه الَْفطوَر َو الَْغداَء َو الَْعشاَء. 

ِحِم هَو الّذي یَذهَُب لِزیاَرِة أقِْربائِه.   5 الِْملَفُّ مجموَعٌة ِمَن اْلوراِق اْلداریِّة.    6 قاِطُع الرَّ

. التَّمرینُ  الحادَي َعَشَر اکُْتْب نَوَع اْلَفعاِل الَّتي تَحَتها َخطٌّ

 1 ﴿ٰلِکْن ظَلَموا َأنُْفَسُهم﴾	   2 ﴿ِاْرِجعي إلَی َربِِّك﴾		

 3 ﴿... کانا یأکاُلِن الطّعاَم ...﴾	   4 َسوَف نَکُْتُب واجباتِنا.  

 5 اَلَْعُدوُّ ال یَطُْلُب لََك الَْخیَْر.   6 اُنْظُْر لِِتلَك الّشَجَرِة. 

 7 اَلٰلُّه علیٌم بِما تَعَملوَن.   8 َأیُّها اْلَوالُد، ال تَْدخلوا . 

 9 لِماذا ما لَِبْسُتم ماَلبَِسکُم؟ 
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التَّمرینُ  الثّانَي َعَشَر َضْع في الَْفراِغ کَِلَمًة مناِسَبًة.

 1 أولئَِك، الِعبوَن ............... فائِزوَن في الْمسابََقِة.  أَنُتم  هُم

 2 اَلْیوُم الثّاني ِمن أیّاِم الُسبوِع یوُم ............... .  اأْلَحَدِ  الثُّالثاِء

ٍة  3 ٰهِذِه الّشجرُة نََمْت ِمن ............... َو صاَرْت َشَجَرًة.  ماءٍ  حَبَّ

 4 لَوُن الَْبحِر ............... َو لَوُن الّشَجِر َأْخَضُر.  أَبَیُض  أَْزَرُق

ِضَرةِ  الُْمَجّفَفِة  5 اَْلَْشجاُر في َفْصل الّربیِع ذاُت الُْغصوِن ............... .  النَّ

نَِة الیرانّیِة فصُل الّصیِف.  اأْلَّوُل  الثّاني  6 اَلَْفصُل ............... في السَّ

 7 و انْظُْر إلَی الّشمِس الَّتي َجْذَوتُها ............... .  ُمْسَتِعَرةٌ  ُمزَدِحَمٌة

التَّمرینُ  الثالَِث َعَشَر  اُکُتْب ُمفرَد السماِء الّتالیِة.

............... ...............  4 َأسنان:  ...............  3 تاَلمیذ:  ...............  2 َحواسیب:   1 أقمار: 

............... ...............  8 ُجنود:  ...............  7 ُزماَلء:  ...............  6 َحقائِب:   5 َأنُجم:  

............... ...............  12 َحدائِق:  ...............  11 َأنُْعم:  ...............  10 َأسابیع:   9 َأبناء: 

............... ...............  16 ُذنوب:  ...............  15 َحوائِج:  ...............  14 ُغصون:   13 آباء: 

............... ...............  20 َشواِرع:  ...............  19 َأقِْرباء:  ...............  18 تَماثیل:   17 بَضائِع: 

 اُکُْتْب َجمَع اْلَسماِء الّتالَیِة.

............... ...............  4 ِمصباح:  ...............  3 َفریق:  ...............  2 مَخَزن:   1 ُفنُْدق: 

............... ...............  8 َحَجر:  ...............  7 قافِلَة:  ...............  6 َضیف:   5 ُغرَفة:  

............... ...............  12 مَریض:  ...............  11 فاکَِهة:  ...............  10 کُرسّي:   9 طَعام: 

............... ...............  16 َوَرق:  ...............  15 ُدّر:  ...............  14 ِخزانَة:   13 ِمفتاح: 

............... ...............  20 َولّي:  ...............  19 ِمهْنَة:  ...............  18 َصدیق:   17 ِرسالَة: 

التَّمرینُ  الَرابَِع َعَشَر تَرِجِم الُْجَمَل الّتالَیَة إلَی الْفاِرسّیِة.

 1 اَلَْقَمُر کَوکٌَب یَدوَر َحوَل اْلرِض ضیاُؤه ِمن الّشمس.

َرُر ِمن اْلحجاِر الْغالیِة ذاِت اللَّوِن اْلبیِض.  2 اَلدُّ

 3 لِِتلَك الّشجرة ذاِت الُغصوِن النِّضَرِة.

ُه الَّذي َأنُْعُمُه ُمنَهِمَرٌة.   4 هَو الّلٰ

 5 اَلَْغیُم بُخاٌر ُمَتراکٌِم یَنِْزُل ِمنُه الَْمطَُر.

َرَرُة ِقطعٌةٌ ِمن النّاِر.  6 الشَّ

ِه.  7 ِابَْحْث في الَْمکَتَبِة عن نصٍّ قصیٍر َحوَل َعظَمِة مخلوقاِت الّلٰ

سي في قاَعِة الَْمطاِر قبَل ُأسبوٍع.   8 شاهَْدُت مَُدرِّ
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ِة. »کَِلَمتاِن زائَِدتاِن.«  التَّمریُن الْخاِمَس َعَشَر َضْع في الَْفراغ کَِلَمًة مناِسَبًة، ثُمَّ ترِجِم الُْجَمَل إلی الْفاِرسیَّ

فینََة الْماَء / مَْن / اَلَْمْخَزَن / اَلَْجَزَر / مََمرَّ الُْمشاِة / السَّ

)هَْل تَعْلَُم أنَّ ...(

صیَفیِن مََع الُْخطوِط الْواِضَحِة لِمروِر النّاِس؟  1 ............... مَساَحٌة بَیَن الرَّ

 2 ............... یَلَْعُب دوٌر )نقش( کَبیٌر في الُْمحاَفظَِة َعلَی َدَرَجِة الَْحراَرِة َو نُموِّ النَّباتاِت؟ 

 3 ............... ُمفیٌد لَِتقویَِة الُْعیوِن؟

ِه َو الَْیْوِم اْلِخِر َو َعِمَل صالِحاً َفلَُهم َأجُْرُهم ِعنَد َربِِّهم؟  4 ............... آمََن بِالّلٰ

)  ( . حیَح و الَخطأَ َحَسَب النَّصِّ التَّمرینُ  الّساِدَس َعَشَر ِاقَْرأ النَّصِّ الّتالي ثُمَّ عیِِّن الصَّ

خوِل في اْلنْترنِْت في أوقاِت  لَُه َو َسَمَح لَُه بالدُّ حاِمٌد َولٌَد َذکيٌّ و هَو في الْخاِمَسَة َعْشَرَة ِمَن الُْعْمِر. في یَوٍم ِمَن اْلیّاِم اْشَتَری والُِدُه حاسوباً 

ِة یَومَیِْن. َجلََس حاِمٌد َخلَْف الْحاسوِب و لَِعَب ساعاٍت کَثیَرًة َو في الْیوِم الّتالي نََهَض في  ٍة إداریٍَّة لُِمدَّ ٍة ساَفَر والُِدُه َو والَِدتُُه لُِمِهمَّ الَْفراِغ. بَعَْد ُمدَّ

 . فِّ الّساَعِة الّسابَِعِة إاّل ُربْعاً. کاَن حاِمٌد یَْشُعُر بِالنَّوِم في الصَّ

 1 َجلََس حاِمٌد َخلَْف الْحاسوِب و لَِعَب ساَعَتیِْن. 

ٍة إداریٍَّة لُِمّدِة َشهَْریِن.   2 ساَفَر والُِدُه َو والَِدتُُه لُِمهمَّ

 3 ِاْشَتَری والُِد حاِمٍد حاسوباً لَُه. 

فِّ في الَْیوِم الّتالي.   4 کاَن حاِمٌد یَْشُعُر بِالنَّوِم في الصَّ
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الف ـ مهارت ترجمه به فارسی )7 نمره(

تَرِجِم الُْجَمَل الّتالَِیَة.1

11............................................................................ َجَرة/ ذاِت الُْغصوِن النَِّضَره   اُنْظُْر لِِتلَْك الشَّ

21............................................................................  ذاَك هَو الّلُه الّذي/ َأنُْعُمُه ُمنَْهِمَره 

31............................................................................ غیُر یَلَْعُب َوحَْدُه في ُغْرَفِتِه.   کاَن أخي الصَّ

41............................................................................  ِانَّنا َسوَف نَکُْتُب َأبحاثاً. 

51............................................................................  َعفواً، ِمْن َأیَن َأنَت؟ 

61............................................................................  اُنْظُْر إلَی اللَّیِل َفَمْن/ َأْوَجَد فیِه َقَمَره 

1

1

1

0/5

0/5

1

حیَحَة.2 ِانَتِخِب الّترَجَمَة الصَّ

ماواِت َو اْلَْرَض َو َجَعَل الظُُّلماِت و النّوَر﴾ 11  ﴿اَلَْحمُد لِّلِه الَّذي َخلََق السَّ

 الف( ستایش از آن خدایی است که آفریننده ی آسمان ها و زمین است و تاریکی و نور را قرار داد.
 ب( ستایش از آن خدایی است که آسمان ها و زمین را آفریده است و تاریکی و روشنایی را قرار داد. 

َرَره.21  مَن ذا الّذي َأْوَجَدها/ في الَْجوِّ ِمثَل الشَّ

 الف( این کیست که آن را در هوا مانند پاره ی آتش پدید آورده است؟ 
 ب( این کسی است که آن را در هوا مانند اخگر پدید می آورد. 

0/5

ِل الَْفراغاِت في الّترَجَمِة الْفاِرسیَِّة.3 کَمِّ

1- َفابَْحْث َو  ُقْل مَْن ذا الَّذي / یُْخِرُج ِمنها الثََّمَرَة

جست وجو کن و بگو ............... میوه را از آن ............... .
2- هَْل ساَفْرَت إلَی ایراَن؟ ال؛ مََع اْلََسِف لِٰکنّي ُأِحبُّ َأْن ُأسافَِر.

آیا به ایران سفر کردی؟ نه، ............... ولی دوست دارم که ............... .
مِس. 3- اَلَْقَمُر کوکٌَب یَدوُر َحوَل اْلرِض؛ ضیاُؤُه ِمن الشَّ

ماه سّیاره ای است که به دور زمین ............... ؛ ............... از خورشید است.

1/5

ب ـ مهارت واژه شناسی )2 نمره(

َة. »کَِلمتاِن زائَدتاِن.«4 َعیِِّن الْکَِلماِت الُْمتراِدفَة َو الُْمَتضادَّ

َرَره / الُْحْسن / الْجماَعة الَْموت / الَْجْذَوة / اَلَْوحَْدة / الشَّ

   -2      -1

0/5
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5. ترِجِم الْکَِلماِت الَّتي تَحَتها خطٌّ

أَحُد الُْموظَّفیَن في قاعِة الَْمطاِر.    

0/5

َعیِِّن الکَِلمَة الَْغریَبَة في الَْمعنَی.6

َضة   َمْصَنع   َمطْبََعة 11    ُمتَْحف   ُمَمرِّ

   ُأْسبوع   َشْهر   َسَنة   ساحَة 21

0/5

2- ِمَهن: ...............7 1- مَطَر: ...............  0/5اُکُْتْب ُمفرَد َأو جمَع الْکَِلَمَتیِن. 

ج ـ مهارت شناخت و کاربرد قواعد )7/5 نمره(

8 . تَرِجم الْکَِلماِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ
............... 3- ال یَْسَمُع َجیِّداً.     ............... 2- َرجاًء، اُکُْتبوا.     .............. 1- َشِربُْت الْماَء.  
 ............... 6- َسأکُْتُب َدرسي.     ............... 5- ما َسِمعْنا َصوتاً.    ............... 4- کاَن یَْصنَُع.  
 ............... 9- َسوَف یَأُخُذ جائَِزًة.    ............... 8- یَْرَفُع الَْعلََم.    ............... َغِة.   ُم اللُّ 7- تََعلُّ
............... 12- ال تَکِْذْب َأبداً.    ............... 11- َقطَعُْتم َخَشباً.     ............... 10- ِاْرِجْع إلَی ُهنا.  

3

َضْع في الَْفراغ فِعالً مناِسباً.9

 یا أیُّها الطُّاّلب، ............... بَِصوٍت ُمْرتَِفٍع.  ال تَْضَحك   ال تَْضَحکوا 11

 قاَل الَْفاّلُح ِلخیِه: ............... ِمن مَْزَرَعتي.  اُْخُرْج   اُْخُرجي 21

 أولئَك الّتلمیذاُت ............... ِمَن المسابََقِة أمِْس.  َرجَْعَن   َسَیْرِجْعَن 31

 کاَن طاُلُب الْجاِمَعِة ............... .  یَْدُرُس   یَْدُرسوَن41

1

َعیِّْن نوَع الِْفعِْل في کُلِّ ِعباَرٍة.10

2- َسأکُْتُب َدرسي.    ...............11  اُکُْتبوا واِجباتِکُم.    ............... 

0/5

ِاجَْعْل کُلَّ فِعٍْل في مَکانِه الُْمناِسِب. »کَِلمتاِن زائَِدتاِن.«11

اُْخُرجَْن / َعَبرتُم / ما َسأَلَْت / ال تَْزَرعوَن / ال تَلَْعبي / َأکُْتُب

نهیامرمضارع منفيماضي منفي

................................................................................................

1

َعیِِّن الْکَِلَمَة الَّتي یَْخَتِلُف نَوُعها في کُلِّ مَجموَعٍة.12

   اِْرحَموا   أََخذوا  ُأْکُتبوا  اِْسَمعوا11

   یَْصَنعُ  نَْعَتِمدُ  تَْخُرجُ  نََصْرَن21

0/5
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اُرُسم َعقاِرَب الّساَعِة.13

2- اَلْعاِشَرُة َو النّصُف.  بُع.   1- الّتاِسَعُة و الرُّ

0/5

َضْع ٰهِذِه الُجَمَل َو الّتراکیَب في مکانِها الُْمناِسِب. »ِاثناِن زائداِن.«14

ُس / هَي تِلمیَذٌة / هؤالِء الُْمجَتِهدوَن / هاتاِن الِْبنْتاِن / ُهنَّ مَسروراٌت ُهما الِعباِن / ذلَِك الُْمَدرِّ

جمع مذّکر سالممثنّی مذّکرجمع مؤّنث سالممفرد مؤّنث

................................................................................................

1

د ـ مهارت درک و فهم )2 نمره(

َضْع في الّدائَِرِة الَْعَدَد الُْمناِسَب. »کَِلمٌة واِحَدٌة زائَِدٌة.«15

ْعِد.11 ماِء مََع الرَّ ومُ  کَهَْرباٌء تَنِْزُل ِمَن السَّ  اَلصَّ

حیَفةُ  ِمَن الَْمالبِِس النِّسائّیِة ذاِت اْللْواِن الُْمْخَتِلَفِة.21  الصَّ

دیُق الّذي مََعنا في َصفٍّ واحٍد.31  الّصاِعَقةُ  الصَّ

ٍة.41 راِب ِلداِء فریَضٍة دینیَّ مِْتناُع َعِن الطّعاِم و الشَّ میُل  ااْلِ  الزَّ

 اَلُفستاُن51

1

16) حیَحِة َحَسَب الَْحقیقِة و الْواِقِع. )  حیَحَة َو َغیَر الصَّ عیِِّن الُْجْملََة الصَّ

َرَرُة ِقطَْعٌة ِمَن الظُّلَْمِة. 11  اَلشَّ

ماِء یَنِْزُل ِمنُْه الَْمطَُر. 21  الَْغیُْم بُخاٌر ُمَتراکٌِم في السَّ

 الُْمتَْحُف مَکاٌن لِِحْفِظ اْلثاِر الّتاریخّیِة. 31

41 .  الّراِسُب یَعني الطّالَِب الِْمثاليَّ

1

ه ـ مهارت مکالمه )1/5 نمره(

َأِجْب َعِن الّسؤالَیِن الّتالَییِن.17

11.............................................  بَِم تُسافُِر )تُسافریَن( إلَی مَْشَهد؟ 

21............................................. یِْف؟   کَیَف الَْجوُّ في الصَّ

0/5

َرتِِّب الْکَِلماِت َو اکُْتْب سؤاالً َو َجواباً.18

فِّ / في َأيِّ َصفٍّ / الْعاشِر / أنَْت / . /؟   ..........................................................................................................11  في الصَّ

 نََعم، ِعندي / الَْعَربيُّ / ِعنَدك / الُْمعَْجُم / هَل / . 	..........................................................................................................21

1
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حیَح في الَْفراِغ. »مَْن أنَْزَل ِمَن ............... مَطَراً؟«11  َعیِِّن الصَّ

4( الْبِئْرِ 3( الّصاِعَقة  2( الْماءِ  1( الَْغیْمِ 

َفِر.«21  ِاجَْعِل الکَِلَمَة الُْمناِسَبَة في الَْفراغ. »ُحّجاُج الْقافِلَِة بِحاَجٍة إلَی ............... السَّ

4( قاَعِة 3( َمطارِ  2( ُشرطيِّ  1( َدلیلِ 

 َعیِِّن الِْفعَْل الّذي ال یُناِسُب اْلفعاَل اْلُْخَری في النّوِع.31

4( ال تَأُْکْل 3( ال تَحُْرسونَ  2( ال تَْرُسمي  1( ال تَْکُتبا 

ِة.«41 حیَح في التَّرَجَمِة: »کانَْت ُأّمي تَطُْلُب ِمنّي دائماً َأْن َأکُْتَب ُدروسي َو َأْعَمَل بِواِجباتي الَْمْدَرسیَّ  َعیِِّن الصَّ

1( مادرم همیشه از من خواسته بود که درس هایم را بنویسم و تکالیفم را در مدرسه انجام دهم.
2( مادرم همیشه از من می خواست درس هایم را بنویسم و تکالیف مدرسه ام را انجام دهم.

3( مادرم همیشه از من می خواهد که درس هایم را بنویسم و تکالیف مدرسه ام را انجام دهم.
4( مادرم همیشه از من می خواست که درس هایم را بنویسم و تکالیفم را در مدرسه انجام دهم.

)تجربی 95(51  »العبرة بالفعال َو لَیست بالقواِل.« َعیِِّن غیر المناسب للمفهوم. 
1( گفتار بی کردار ضایع نماند.

2( به عمل کار برآید به سخندانی نیست.
3( دو صد گفته چون نیم کردار نیست / بزرگی سراسر به گفتار نیست

4( جهان یادگار است و ما رفتنی / به مردم نماند جز از گفتنی

)ریاضی 93(61  »مَن یََتأمَّل قبَل الکالِم یَسلُم ِمن الخطأ.« عیِِّن المناسب للمفهوم. 
2( سخندان پرورده پیر کهن / بیندیشد آن گه بگوید سخن   لَِم تقولوَن ما ال تفعلوَن )1

4( سخن تا نپرسند لب بسته دار / گهر نشکنی تیشه آهسته دار 3( إذا تَّم العقل نََقَص الکالم.  

)انسانی 81(71  عیِِّن الخطأ.   

2( أنِت ُمعّلَمٌة و أنا عالٌِم. 1( أنا ُمسلمٌة و أنِت مؤمنٌة.  
4( نحن متعّلمٌة و هَي معّلمٌة. 3( أنَت نشیٌط و أنا مجتهدٌة.  

 عیِِّن الّصحیح في الّترجمة.81

)تجربی 95( ه الّسماواِت و الرَض، إّن في ذلك لیة للمؤمنیَن.«   »َخلََق الّلٰ
ه آسمان و زمین را به حق آفریده است، قطعاً در آن آسمان و زمین برای مؤمنان نشانه ای هست. 1( الّلٰ

2( خداوند آسمان ها و زمین را به حق خلق کرده است، همانا در آن خلقت، آیتی است مؤمنان را.
3( آفریدن آسمان ها و زمین ها از جانب خداوند است، همانا در آن نشانه ای برای مؤمنین است.

ه می باشد، تا در آن آیتی باشد مؤمنین را. 4( خلق کردن آسمان و زمین ها به وسیله ی الّلٰ
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