
�����
فصل اول

ُل ّوَ ْرُس اْلَ
َ

9جلسه اولالّد

20جلسه دوم

197کاربرگ

اني
ّ
ْرُس الث

َ
34جلسه سومالّد

45جلسه چهارم

199کاربرگ

201کاربرگ

اِلُث
ّ
ْرُس الث

َ
52جلسه پنجمالّد

62جلسه ششم

203کاربرگ

ْرُس الّراِبُع
َ

68جلسه هفتمالّد

78جلسه هشتم

205کاربرگ

ْرُس اْلخاِمُس
َ

84جلسه نهمالّد

94جلسه دهم

100آزمون نوبت اول



ْرُس الساِدُس
َ

104جلسه یازدهمالّد

115جلسه دوازدهم

207کاربرگ

ْرُس الّساِبُع
َ

123جلسه سیزدهمالّد

133جلسه چهاردهم

209کاربرگ

اِمُن
ّ
ْرُس الث

َ
141جلسه پانزدهمالّد

152جلسه شانزدهم

211کاربرگ

ْرُس الّتاِسُع
َ

159جلسه هفدهمالّد

169جلسه هجدهم

213کاربرگ

ْرُس اْلعاِشُر
َ

176جلسه نوزدهمالّد

186جلسه بیستم

215کاربرگ

194آزمون نوبت دوم



ُل رُس األوَّ ُلالدَّ ْرُس اْلَوَّ الدَّ

فِّ الّساِبعِ َو الّثاِمِن ُمراجَعُة ُدروِس الصَّ
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ُل رُس األوَّ ُلالدَّ ْرُس اْلَوَّ الدَّ
جلسه اول

ء

باهممهمتریننکاتترجمهمربوطبهپایههایهفتموهشتمرامرورمیکنیم:

،بهزیاِن«وحرف»لـِ«»»«گاهیبهمعنای»بهسوِد،بهنفِع«است؛مثالً: حرف»َعلَی«گاهیبهمعنای»ضدِّ 1

هُْریَوماِن؛یَوٌملََكَویَوٌمَعلَیَْك:روزگاردوروزاست؛روزیبهسوِدتووروزیبهزیاِنتو. الدَّ

برایبیانمالکّیتمیتوانیماز»ِعنَْد،لـِولَـ«»2«استفادهکنیم؛مثالً: 2

ِعنَْدَكبَیٌْتَکبیٌر:خانهایبزرگداری.

لُِأْختيَمْکتَبٌَةجَمیلٌَة:خواهرمکتابخانهایزیبادارد.

لَناُکتٌُبَکثیَرٌة:کتابهایزیادیداریم.

گرهمراهاسم»ال«داربیاید،بهصورتمفردترجمهمیشود؛مثالً: اسماشارۀجمع،ا 3

هٰؤالِءالاّلِعبوَن:اینبازیکنان

گربعدازآناسمبدون»ال«بیاید،بههمانصورتجمعترجمهمیشود؛مثالً: اّماا

هٰؤالِءالِعبوَن:اینها،بازیکنهستند.

دوستان!»هَُو«و»ِهَي«رادرجملههاییمانند:»َمْنهَُوالُْمدیُر؟:مدیرکیست؟«و»َمْنِهَيالُْمدیَرُة:مدیرکیست؟«ترجمهنمیکنیم! 4

برایاینکهازکسیبپرسیم»اهلکجاهستی«،ازاصطالح»ِمنأیَْنأنَْت)أنِت(؟«استفادهمیکنیم؛مثالً: 5

:اهلکجاهستی؟منایرانیام. ِمنأیَْنأنَْت؟أناِمْنإیران/أناإیرانيٌّ

گربخواهیمازکسیبپرسیم،اهلکدامشهراست،بایداز»ِمْنأَّيَمدینٍَةأنَت)أنِت(؟«استفادهکنیم؛مثالً: تذّکر:البّتها
ِمْنأّيَمدینٍَةأنَْت؟أناِمْنمازندرانفيشمالإیران:اهلکدامشهری؟منازمازندراندرشمالایرانم.»2«

اصطالح»َعلَیَْكبِـ«)یهچیزیتومایههایyou should/must(رابهصورت»توباید،برتوالزماست«»»«ترجمهمیکنیم؛مثالً: 6

بْرِ:توبایدصبرکنی. َعلَیَْكبِـالصَّ

گر«و»َمْن:هرکس«بهصورتمضارعترجمهکنیمتاترجمهمانروانتروفارسیترشود؛مثالً: بهتراستفعلهایماضیرابعداز»إذا:هرگاه،ا 7

إذاَملََكاْلراِذُلهَلََكاْلفاِضُل:هنگامیکهفرومایگانفرمانرواشوند،شایستگانهالکمیشوند.

َمْنَزَرَعالُْعْدواَنحََصَدالُْخْسراَن:هرکسدشمنیبکارد،زیاندرومیکند.

فعلماضیبا»ما«وفعلمضارعبا»ال«منفیمیشود؛مثالً: 8

التَْکتُُب:نمینویسی ماَکتََب:ننوشت

برایترجمۀفعلمستقبل)آینده(از»خواه«کمکمیگیریم؛مثالً: 9

َسوَف/َسَیْذهَُب:خواهدرفت

10حرف»لـِ«عالوهبربازیدرنقشمالکّیت،میتواندبرایبیانعّلتهمبهکاررود؛مخصوصاًوقتیکهبا»أّن«همراهشود؛مثالً:

ْمتِحاناِت. لِماذاأنْتُْمَمْسروروَن؟ِلنّنانََجحْنافيااْلِ

چراشماخوشحالهستید؟زیرا)چونکهـبرایاینکه(مادرامتحاناتموّفقشدیم.

1و2-حرف»لـِ«وقتیبهضمیرها)بهجز»ي«(بچسبد،بهصورت»لَـ«نوشتهمیشود.
3-»برتوالزماست«راکتابدرسیگفتهاّمااالندرفارسی،خیلیمورداستفادهنیست!

ییب
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گرفعلسومشخصمفردبهانجامدهندۀمثّنییاجمعنسبتدادهشود،درفارسیآنرابهصورتجمعترجمهمیکنیم؛مثالً: 11ا

ْعرِ:ایندودختر،کتابشعرمیخوانند. تَْقَرُأهاتاِن الِْبنْتاِنکِتاَبالشِّ
)انجامدهندۀمثّنی(

ْعرِ:ایندختران،کتابشعرمیخوانند. تَْقَرُأٰهؤالِء الَْبناُتکِتاَبالشِّ
)انجامدهندۀجمع(

12روزهایهفته،فصلهاووعدههایغذایی

وعده های غذاییفصل ها

بیع یْفالرَّ تاءاَلَْخریفالصَّ الشِّ
زمستانپاییزتابستانبهار

اَلَْعشاءاَلَْغداءاَلَْفطور
شامناهارصبحانه

روزهای هفته

بْت ثْنَیِْناَْلَحَدالسَّ اَلُْجُمَعةاَلَْخمیساَْلَْربَعاءالثُّالثاءااَْلِ
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسهشنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

واژه نامه

اِبَْتَدَأ:شروعشد)مضارع:یَبْتَِدُئ(

أْعلَم:داناترین

ْکثَر:بیشتر،بیشترین أ

أنُْفَسُهْم:خودشان

أیَْن:کجا»ِمنأیَْنأنَْت؟:اهلکجایی؟«

بَِم:باچهچیزی؛مخّفف»بِماذا«

بَنین:پسران

ُج( َج:دانشآموختهشد)مضارع:یَتََخرَّ تََخرَّ

تاَلمیذ:دانشآموزان؛»مفرد:تِلْمیذ«

َجمال:زیبایی

َجمیل:زیبا

ُجلوس:نشستن

َحطَب:هیزم

َخطیئَة:گناه،خطا»جمع:خطایا«

ِدراَسة:تحصیل،درسخواندن

ِدراسّي:تحصیلی

ُس( َس:درسداد)مضارع:یَُدرِّ َدرَّ

زاَد:زیادکرد،زیادشد)مضارع:یَزیُد(

َسأََل:درخواستکرد،پرسید)مضارع:یَْسَأُل(

ِصعاب:سختیها»مفرد:َصْعب«

:سالتحصیلی« عام:سال»عاٌمِدراسيٌّ

َفَرح:خوشحالی

قیام:برخاستن

:گویا،انگار،گوییآنکه کأَنَّ

کِتابَة:نوشتن

ُکَرُة الَْقَدِم:فوتبال

ُکَرُة الِْمنَْضَدِة:تنیسرویمیز،پینگپنگ

َکْم:چند،چهتعداد

مََتی:کِی،چهوقت

ُمراَجَعة:مرورکردن،دورهکردن

مَْرَحَمة:مهربانی

مَطَْعم:رستوران،سالنغذاخوری

مَْن:کسیکه،هرکس،چهکسی»لَِمْن:برایچه

کسی«
نار:آتش

نََفَع:سودرساند)مضارع:یَنَْفُع(

گاهباش ها:هان،آ

التَّمارینالتَّمارینالتَّمارین

ُل ترجمه های ناقص را کامل کنید.  مریُن األوَّ التَّ

أْهاًل و َسْهاًل: خوش آمدید

راسيُّ الَْجدیُد. 1 یَبْتَِدُئ الْعاُم الدِّ
سال ............ جدید ............ .

1010
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ّلُب َو الّطالباُت إلَی الَْمْدَرَسةِ بَِفَرٍح؛ 2 یَْذَهُب الطُّ

دانش آموزان پسر و دانش آموزان دختر با ............ به مدرسه ............ ؛

وارُِع َمْملوَءٌة بِالْبَنیَن َو الْبَناِت. 3 ُهْم یَْحِملوَن َحقائِبَُهْم؛ الشَّ

آن ها ............شان را ............ ؛ خیابان ها ............ از ............ و دختران است.

داَقةِ بَیَْن التَّلمیِذ. راَسةِ َو الْقِراَءةِ َو الِْکتابَةِ َو َفْصُل الصَّ 4 یَبْتَِدُئ َفْصُل الدِّ

فصل ............ ، خواندن و ............ و فصل دوستی بین ............ شروع می شود.

َکلمــي1 اهللِ  بِاْســِم  قیامــيأبْــَدأُ  عِنْــَد  َربّــي  أْذُکــُر 

............ خــدا  نــام  بــا  را  پــروردگارم را هنــگام ............ یــاد می کنمســخنم 

ُدروســي2 اهللِ  بِاْســِم  ُجلوســيأَبْــدأُ  عِنْــَد  َربّــي  أْذُکــُر 

ــام خــدا شــروع می کنــم ــا ن پــروردگارم را هنــگام ............ یــاد می کنم............ را ب

کِتابــي3 اهللِ  بِاْســِم  ِصعابــيأْقــَرأُ  َحــلَّ  َربّــي  أْســَأُل 

............ خــدا  نــام  بــا  را  از پروردگارم حّل ........... را درخواست می کنمکتابــم 

َحیــاُة4 َو  نــوٌر  َصــلُةَمْکتَبُنــا  فیــه  ُدعــاٌء،  فیــه 

اســت زندگــی  و  نــور  مــا  در آن دعــا و )در آن( ............ هســت............ 

کمــاُل5 فیــه  علــوٌم،  َجمــاُلفیــه  فیــه  ُکنــوٌز،  فیــه 

ــت ــال هس در آن گنج هــا و )در آن( ............ هســتدر آن ............ و )در آن( کم

الُْعَلمــاُء6 مِنْــُه  ُج  الُْحَکمــاُءیَتََخــرَّ فیــهِ  یُــدرُِّس  َو 

می شوند دانش آموخته   ......... آن  ............از  دانایــان  آن  در  و 

َســمائي7 أنْــواُر  ُکتُبــي  َکدوائــيهــا  َکنْــٌز،  َمْرَحمــٌة، 

............ و گنــج اســت هماننــد داروی من............ ؛ کتاب های من نورهای آسمان من است

أُمــوري8 اهللِ  بِاْســِم  ُســروريأَبْــدأُ  زاَد  إلهــي،  َفاْســُم 

ــام خــدا شــروع می کنــم ــا ن زیرا اســم خدای من، شــادی ام را ........................ را ب

حیِم حْٰمِن الرَّ بِْسِم اهلِل الرَّ

نادرست درست      مریُن الّثاني درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با توّجه به متن، مشّخص کنید.  التَّ

ّلُب َو الّطالباُت إلَی الَْمْدَرَسةِ بَِفَرٍح.   1 یَْذَهُب الطُّ

2 إنَّ اْلنْساَن الُْمْسلَِم یَْذُکُر َربَُّه عِنَْد قیامِهِ َو عِنَْد ُجلوِسهِ.  

3 نَْحُن ال نَْسَأُل َربَّنا َحلَّ ِصعابِنا.  
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مریُن الّثاِلُث کلماتی را که زیر آن ها خط کشیده شده، ترجمه کنید. التَّ

َة الُْمَکرََّمةِ؟ 1 بَِم یُسافُِر الُْحّجاُج إلی َمکَّ

داَقةِ بَیَْن التَّلمیِذ. 2 یَبْتَِدُئ َفْصُل الصَّ

راسيِّ الَْجدیِد. 3 نَْحُن بِانْتِظارِ بِدایَةِ الْعامِ الدِّ

نوَب َجمیعًا 4 ！إنَّ اهللَ یَْغفُِر الذُّ

5 إنَّ یَوَم اْلََحِد ُهَو الْیَوُم الثّاني مَِن اْلُْسبوِع.

مریُن الّراِبُع ترجمۀ صحیح هر کلمه یا ترکیب را انتخاب کنید. التَّ

دانش آموخته شد  خارج شد   جَ  1 تََخرَّ

چهار  چهارشنبه   2 اَْلَْربَعاء 

زیبا  زیبایی   3 َجمال 

انگار  بود   4 کأنَّ 

سود می بََرد  سود می رسانَد   5 یَنَْفعُ 

آسمان ها  ستاره ها    6 النُّجوم 

زمستان  پاییز   تاء  7 الشِّ

درخواست کردم  درخواست می کنم   8 أْسَألُ 

ده ورزشگاه  یازده بازیکن   9 أَحَدَعَشَر العِباً 

آشپز  رستوران   10 َطبّاخ 

مریُن الخاِمُس ترجمه های ناقص را کامل کنید. التَّ

ُة َو  اْلَماُن: دو نعمت ........................ وجود دارد؛ ........................ و امنیت. حَّ 1 نِْعَمتاِن َمْجهولَتاِن؛ الصِّ

ْکثَُر َخطایا ابِْن آدَم في لِسانِهِ: ........................ گناهان آدمی زاد در ........................ است. 2 أ

3 َمتَی یَبْتَِدُئ الْعاُم الّدراسيُّ في إیراَن؟: سال ........................ در ایران ........................ شروع می شود؟

4 نَْحُن نَْذُکُر َربَّنا عِنَْد الُْجلوِس َو الْقیامِ: ما پروردگارمان را هنگام ........................ و ........................ یاد می کنیم.

5 اَلَْغریُب َمْن لَیَْس لَُه َحبیٌب: غریب ........................ است که دوستی ........................ .

مریُن الّساِدُس جواب صحیح را در ترجمه انتخاب کنید. التَّ

1 َمْن َکتََم عِْلمًا، َفَکأنَُّه جاهٌِل.

هرکس دانشی را )پنهان کند  یاد نگیرد  (، گویی که نادان است.

َجُر. ْمُس َو الَْقَمُر َو الِْجباُل َو الشَّ 2 یَْسُجُد لَُه الشَّ

خورشید، ماه، ) کوه  کوه ها  ( و درخت به او سجده می کنند.
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3 إنَّ التَّلمیَذ یَْحِملوَن َحقائِبَُهْم إلَی الَْمْدَرَسةِ.
دانش آموزان )کیف هایشان وسایلشان ( را به مدرسه می برند.

4 اَلَْمْرَحَمُة َکنٌْز لَیَْس لَها نِهایٌَة.
مهربانی )همانند( )گنجی ثروتی ( است که پایان ندارد.

ُکلوَن 5 ！لَُکْم فیها َفوا کُِه َکثیَرٌة َو مِنْها تَْأ
در آن برای شما )غذاهای میوه های ( بسیاری هست و از آن می خورید.

ْمریُن الّساِبُع ترجمۀ صحیح را انتخاب کنید. التَّ

1 ٰهؤالءِ الَفّلحوَن یَْحُصدوَن الرُّزَّ في الَْمْزَرَعةِ.
 اینان کشاورزانی هستند که در مزرعه، برنج می کارند.   این کشاورزان در مزرعه، برنج درو می کنند. 

2 مِْن أیَْن أنَْت یا أخي؟ أنا مَِن الْعِراِق.
 ای برادرم، از کجا آمده ای؟ من از عراق آمده ام.   اهل کجا هستی، ای برادرم؟ من عراقی ام. 

بْرِ. 3 عِنَْدما َحَدثَْت لَُکْم َمشاکُِل َفَعَلیُْکْم بِالصَّ
 هنگامی که برای شما مشکالتی پیش آمد، باید صبر کنید.   بهتر است هنگام رخ دادن مشکالت، صبر داشته باشید. 

4 ！الَّذیَن یَْجَعلوَن َمَع اهللِ إلهًا آَخَر َفَسوَف یَْعَلموَن
 آنانی که خدای دیگری را می پرستند، به زودی می دانند. 

  کسانی که همراه خدا، خدایی دیگر قرار می دهند، به زودی خواهند دانست. 

5 لُِکلِّ َشْيءٍ َطریٌق َو َطریُق الَْجنَّةِ الْعِْلُم.
 برای هر چیزی مسیری هست و راه دانش، بهشت است.   هر چیزی راهی دارد و راه بهشت، دانش است. 

ْمریُن الّثاِمُن آیات و احادیث زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. التَّ

1 َخیُْر النّاِس َمْن نََفَع النّاَس.

2 ال َخیَْر في َقوٍل إاّل َمَع الْفِْعِل.

3 ！ما َظَلْمناُهْم َولَِکْن َظَلموا أنُْفَسُهْم

ْکثََرُهْم ال یَْعَلموَن 4 ！ أال إنَّ َوْعَد اهللِ َحقٌّ َوٰلِکنَّ أ

5 ！یَْضرُِب اهلُل اْلَْمثاَل لِلنّاِس َو اهللُ بُِکلِّ َشْيءٍ َعلیٌم

ْمریُن الّتاِسُع با توّجه به معنی، کلمۀ ناهماهنگ در هر گروه را مشّخص کنید. التَّ

اَلُْجُمَعة  اَلَْخمیس   اَْلَحد   ل   1 اَْلوَّ

ُمحاَفَظة  َقْریَة   یَوم   2 َمدینَة  

بیع  الرَّ عامِل   یْف   الصَّ 3 اَلَْخریف  

َفَرس  کوَکب   َشْمس    4 َقَمر  

اَلَْعشاء  أْمِس   اَلَْفطور   5 اَلَْغداء  
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مریُن العاِشُر با توّجه به کلمات داده شده، جمالت زیر را کامل کنید. )دو کلمه اضافی است( التَّ

ْکثَُر ـ اَلَْمساُء ـ  َرخیَصٌة ـ أ غالَیًة ـ َعلَیَْك ـ أْعلَُم 

1 ............ النّاِس َمْن َجَمَع عِْلَم النّاِس إلی عِْلِمهِ.

2 ............ ُهَو َوْقُت نِهایَةِ النَّهارِ َو بِدایَةِ اللَّیِل.

3 کانَْت قیَمُة الَملبِِس ............ َفما اْشتََریْتُها.

ْهُر یَوماِن؛ یَوٌم لََك َو یَوٌم ............ . 4 الدَّ

مریُن الحادي َعَشَر مترادف و متضاد را مشّخص کنید. )= ، ≠( التَّ

َقریب  بَعیدَقلیل  َکثیرعام  َسنَةَعداَوة  َصداَقة

نادرست درست      مریُن الثاني َعَشَر درستی یا نادرستی عبارت های زیر را بر اساس واقعّیت، مشّخص کنید.  التَّ

1 إنَّ الیَوَم الثّاني مَِن اُلْسبوِع ُهَو ااْلِثْنَیِْن.  

2 َذَهُب الَْمْرءِ َخیٌْر مِْن أَدبِهِ.  

3 َعداوُة الْعاقِِل َخیٌْر مِْن َصداَقةِ الْجاهِِل.  

مریُن الّثاِلُث  َعَشَر هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. )دو کلمه اضافی است.( التَّ

ُکَرُة الِْمنَْضَدةِ     

ریاَضٌة یْلَعُب فیها أَحَد َعَشَر العِبًا. اَلْغابَُة      

واءِ. َقلیُلُه یَنَْفُع َو َکثیُرُه قاتٌِل. إنَُّه َکالدَّ اَلَْکلُم      

أْرٌض واِسَعٌة فیها أشجاٌر َکثیَرٌة. اَلُْمحاَفَظُة      

ُهَو الّذي یَْدُخُل الْبَیَْت بَِدْعَوةٍ أو بَِغیْرِ َدْعَوةٍ. ُکَرُة الَْقَدمِ      

یُْف   الضَّ   

مریُن الّرابعَ َعَشَر گزینۀ مناسب را انتخاب کنید. التَّ

َهبِ  الذَّ الَفَرحِ   الَحَجرِ   َغرِ َکالنَّْقِش في ............ .  1 اَلْعِْلُم في الصِّ

أْصَفرُ  أْسَودُ   أبَْیُض   2 اَلُْغراُب طائٌِر ............ الّلوِن لَیَْس لَُه َصوٌت َجمیٌل. 

الَْفطورَ  الَْعشاءَ   الَْغداءَ   باِح.   ُکُل ............ في الصَّ 3 نَْحُن نأ

بیعَ  الرَّ تاءَ   الشِّ الَْخریَف   نَةِ.  4 إنَّ ............ ُهَو اَلَْفْصُل الثّالُِث مَِن السَّ

مریُن الخاِمَس َعَشَر نام هر تصویر را به زبان عربی بنویسید. التَّ

                                                
4 ُهنا ............... َکبیٌر 3 َفْصُل ...............   2 ٰهذا ............... َجمیٌل  ٰهذا ...............   1



15

ُل
َاوَّ

ُس اْل
ر

دَّ
ال

مریُن الّساِدَس َعَشَر با توّجه به تصاویر، به پرسش های زیر پاسخ مناسب دهید. التَّ

                                                                    

2 َکْم مِْفتاحًا في الّصوَرةِ؟ 1 في أّي َفْصٍل یَبْتَِدُئ الْعاُم الّدراسيُّ الَْجدیُد؟      
................................  ................................                    

                                                                    

4 أیَْن الرَُّجُل؟ َسة؟       3 بَِم ساَفْرتُْم إلی مشهد الُمقدَّ
................................  ................................                    

مریُن الّساِبَع َعَشَر به پرسش های چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید.   التَّ

1 کدام عبارت بر اساس واقعّیت و مفهوم صحیح است؟

ُکُلفیهاالّناُسالَفطوَرَوالَغداَءَوالَعشاَء. 2(اَلُْمحافَظَُةَمکاٌنیأ  »(َمْنَکتَمَِعلْماً؛فَکأنَُّهعالٌِم.

ُکُلالّناُرالَْحطََب. ُکُلالَْحَسناِتَکماتَأ الَْحَسَدیَأ 4(إنَّ هاِرَوبِدایَِةالّلیِل. باُحَوقُْتنِهایَِةالنَّ »(الصَّ

2 ترجمۀ کدام عبارت نادرست است؟

ْکثَُرَخطایاابِْنآَدَمفيلِسانِِه:آدمیزاد،بیشترگناهانشدرزبانشاست. »(أ

واِرُعَمْملوَءٌةبِالْبَنیَنَوالْبَناِت:خیابانهاپرازپسرانودختراناست. 2(الشَّ

نوَبجَمیعاً:بیشکخداوندهمۀگناهانرامیآمرزد. »(！إّناهلَلیَغِْفُرالذُّ

ُکُلالَغداَءبَْعَدساَعٍة:مایکساعتبعدناهارخواهیمخورد. 4(نَحُْنَسنَأْ

پرسش های چهارگزینه ای

 1 ترجمۀ واژ گان »ِصعاب« و »َحوائِج« کدام است؟

4(سختیـنیاز »(سختیهاـنیازها 2(سختیـنیازها »(سختیهاـمشکالت

 2 ترجمۀ واژ گانی که زیر آن ها خط کشیده شده، کدام است؟

ُکُل الّناُر الَْحَطَب.« ُکُل الَْحَسناِت کَما تأ »إنَّ الَْحَسَد یأْ

4(همانگونهکهـجهّنمـهیزم »(زیراـآتشـچوب 2(چونکهـجهّنمـچوب »(همانگونهکهـآتشـهیزم

 3 ترجمۀ عربی واژ گان »زیبا ـ سه شنبه ـ تابستان« در کدام گزینه آمده است؟

یْف 4(اَلَْجمیلـالثُّالثاءـالصَّ تاء »(اَلَْجمالـالّثالِثـالشِّ تاء 2(اَلَْجمیلـالّثالِثـالشِّ یْف »(اَلَْجمالـالثُّالثاءـالصَّ

 4 کدام گزینه صحیح است؟

4(ِشراء:فروختن »(َعداَوة:دشمنیکردن 2(نُجوم:ستاره »(اِبْتََدأَ:شروعمیشود
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 5 کدام گزینه نادرست است؟

4(قَریب≠بَعید »(َمْرحََمة:مهربانی 2(عام=َسنَة »(الّثاني:دوشنبه

 6 کدام گزینه صحیح است؟

4(َعداَوة= ُعْدوان »(َکثیر= قَلیل 2(جَمیل=جَمال »(نِهایَة=بِدایَة

 7 کدام گزینه عبارت »............ َمْن لَْیَس لَُه َحبیٌب« را به  درستی کامل می کند؟

4(اَلْعاِقُل »(أَعْلَُمالّناسِ 2(َخیُرالّناسِ »(اَلَْغریبُ

 8 کدام فعل مناسب عبارت »............ ٰذلَك الّتلْمیُذ ِمَن الَْمْدرََسِة بَْعَد َسَنَتْیِن« است؟

4(یَْسَأُل جُ »(یَتََخرَّ 2(یَبْتَِدئُ جَ »(تََخرَّ

راسّي في إیران في َفْصِل ............« را به  درستی کامل می کند؟  9 کدام گزینه عبارت »بِدایَُة الْعاِم الدِّ

تاِء 4(الشِّ بیعِ »(الرَّ 2(الَْخریفِ یْفِ »(الصَّ

 10 توضیح کدام گزینه، مناسب واژۀ پیشنهادی نیست؟

2(ریاَضٌةیَلَْعُبفیهاأحََدَعَشَرالِعباً:ُکَرُةالِْمنَْضَدِة »(طائٌرأْسَوُداللَّوِنلَیَْسجَمیَلالّصوِت:اَلُْغراب

غیَرِة:اَلُْمحافَظَة 4(َمْجموَعٌةِمَنالُْمُدِنالَکبیَرِةَوالصَّ »(أرٌضواِسَعٌةفیهاأْشجاٌرَکثیَرٌة:اَلْغابَة

 11 کدام گزینه بر اساس مفهوم یا واقعّیت نادرست است؟

2(اَلَْیوُمالْخاِمُسِمَنالُْسبوِعهَُوالَْخمیُس. هُْریَوماِن؛یَوٌملََكَویَوٌمَعلَیَْك. »(الدَّ

کبُرِمَنالَْقْریَِة. الَْمدینََةَمکاٌنأ 4(إنَّ  »(أََدُبالَْمرِءَخیٌرِمْنَذهَِبِه.

واِء. َقلیُلُه یَْنَفُع َو کَثیُرُه قاتٌِل« کدام است؟  12 ترجمۀ صحیح عبارت »اَلَْکالُم کَالدَّ

»(سخنانهمانندداروهستند.مقدارکمآنهاسودمندوزیادشانمیُکشد.

2(سخنماننددرماناست.اندکآنشفامیدهدوبسیارآنمیُکشد.

»(سخنیماننددارواست.اندکآنسودمیرساندوبسیارشُکشندهاست.

4(سخنیماننددارواستکهکمآنمفیدوزیادآنُکشندهباشد.

 13 ترجمۀ آیۀ شریفۀ ！یَْضِرُب الّلُه اْلَْمثاَل لِلّناِس َو الّلُه بُِکلِّ َشْيٍء َعلیٌم در کدام گزینه به  درستی آمده است؟

گاهاست. »(خداونداستکهبرایمردممثلمیزند؛زیرااوبههمهچیزآ

2(خداوندبرایمردممثلهامیزندوخداوندبههرچیزیدانااست.

گاهیدارد،برایمردممثلمیزند. »(چونخداوندبههمهچیزآ

4(پروردگارمابرایمردممثلهامیزندواوبههرچیزیدانااست.

 14 ترجمۀ  عبارت »اَلِْعلُْم یَْحُرُسَك َو أنَْت تَْحُرُس الْماَل« در کدام گزینه به  درستی بیان شده است؟

2(علمتوراگرامیمیداردوتومالراگرامیمیداری. »(توازدانشنگهبانیکردیوثروتازتونگهبانیکرد.

4(علماستکهازتومحافظتکرده،پستونیزازثروتمحافظتکن. »(دانشازتونگهداریمیکندوتوازثروتنگهداریمیکنی.

 15 ترجمۀ صحیح آیۀ ！أال إنَّ أَولیاَء الّلِه ال َخوٌف َعَلْیِهْم َو ال ُهْم یَْحَزنوَن کدام است؟

»(هان،قطعاًدوستانخدانهترسیبرایشانهستونهاندوهگینمیشوند.

2(بهراستیکهدوستانخدانهمیترسندونهناراحتمیشوند.

گاهباشکهپیامبرانخدانهترسیبرایشانهستونهناراحتی. »(آ

4(هان،بهراستیکهخداونددوستانشرانهمیترساندونهناراحتمیکند.
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َسُهْم یَْظِلموَن در کدام گزینه به شکل صحیح و دقیق آمده است؟  16 ترجمۀ آیۀ شریفۀ ！إنَّ الّلَه ال یَْظِلُم الّناَس َشْیئاً َوٰلِکنَّ الّناَس أنُْفُُ

»(بیشکخداوندبهمردمذّرهایستمنمیکندولیمردمخودشانبهخودشانظلممیکنند.

2(پروردگارجهانبهمخلوقاتستمنکردهاست؛بلکهآنهابهخودستممیکنند.

»(بهراستیکهخداوندبههیچیکازمردمظلمنکردولیمردمبهخودشانظلمکردند.

4(حقیقتاًخدابهمردمظلمنمیکندولیاینمردمهستندکهبهخودظلممیکنند.

 17 ترجمۀ کدام عبارت صحیح است؟

»(لِتِلَْكالّتلْمیَذِةحَقیبٌَةجَمیلٌَة:آندانشآموزدختر،کیفزیباییدارد.

الَْجدیُد:سالتحصیلیجدیدشروعشدهاست. 2(یَبْتَِدُئالْعاُمالّدراسيُّ

»(أْذُکُرَربّيِعنَْدُجلوسي:هنگامبرخاستنم،پروردگارمرایادمیکنم.

4(اِْسُمإلهيزاَدُسروري:نامخدایممراشادمانکردهاست.

 18 ترجمۀ کدام عبارت صحیح است؟

»(الَخیَْرفيقَوٍلإاّلَمَعالِْفْعِل:هیچخیریدرسخنینیستمگرباعملهمراهباشد.

الَْجماَل:حقیقتاًخداوندزیباییرادوستمیدارد. اهلَلجَمیٌلیُِحبُّ 2(إنَّ

»(َخیُْرالّناِسَمْننََفَعالّناَس:مردمانیبهترهستندکهبهدیگرانسودبرسانند.

راَسِةَوالِْقراَءِة:فصلنوشتنوخواندنشروعمیشود. 4(یَبْتَِدُئفَْصُلالدِّ

 19 ترجمۀ کدام گزینه نادرست است؟

»(أقَْرُأبِاْسمِاهلِلکِتابي:کتابمرابانامخدامیخوانم.

2(أبَْدُأبِاْسمِاهلِلُأموري:کارهایمرابانامخداشروعمیکنم.

ِصعابي:ازپروردگارمهنگامسختیهاکمکمیطلبم. »(أْسأُلَربّيحَلَّ

4(أْذُکُرَربّيِعنَْدقیامي:پروردگارمراهنگامبرخاستنمیادمیکنم.

 20 ترجمۀ  کدام گزینه نادرست است؟

داقَِةبَیَْنالتَّالمیِذ:فصلدرسخواندن،فصلدوستیبیندانشآموزاناست. راَسِةفَْصُلالصَّ »(فَْصُلالدِّ

ُسالُحَکماُءفيَمْکتَِبنا:درمکتبماحکیماندرسمیدهند. 2(یَُدرِّ

نوُبجَمیعاً:بهراستیکهخداوند،گناهاِنهمهراخواهدآمرزید. اهلَلیَغِْفُرالذُّ »(！إنَّ

اهلَلالیَظْلُِمالّناَسَشیْئاً:قطعاًخداوندذّرهایبهمردمستمنمیکند. 4(！إنَّ
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پاسخ پرسش های چهارگزینه ای

نیازها؛11 سختی«،»حوائج: َصْعب: مفرد: سختیها؛ »ِصعاب: 3  

کِل:مشکالت«. مفرد:حاجة:نیاز«دّقتکنیمکه»ُمْشکاِلت،َمشا

)از21 رامیخورد »بیشکحسادتخوبیها ترجمۀ عبارت:  1  

بینمیبرد(همانگونهکهآتش،هیزمرامیخورد)ازبینمیبرد.(«

بررسی کلمات سایر گزینه ها:

:زیرا،چونکه«،»جهّنم:جهّنم«،»َخَشب:چوب« »ِلنَّ

یْف:تابستان«.توّجه31 »الَجمیل:زیبا«،»الثُّالثاء:سهشنبه«،»الصَّ 4  

تاء:زمستان«. کنیدکه»الَجمال:زیبایی«،»الّثالِث:سّوم:سّومین«و»الشِّ

تصحیح سایر گزینه ها:41 3  

»(اِبْتََدأَ:شروعشد)فعل»اِبْتَدأَ«ماضیاستنهمضارع.(

2(نُجوم:ستارهها)»نُجوم«جمع»نَْجم«است.(

4(ِشراء:خریدن)بَیْع:فروختن(

ثْنَیِْن:دوشنبه«51 »الّثاني:دوم،دومین«،»ااَْلِ 1  

»َعداَوة= ُعْدوان:دشمنی«61 4  

بررسی سایر گزینه ها:

»(نِهایَة:پایان≠بِدایَة:شروع

2(جَمیل:زیبا،جَمال:زیبایی.)ایندوکلمهمترادفنیستند.متضادهم

نیستند.پسچیان؟!(

»(َکثیر:بسیار،زیاد≠ قَلیل:کم

ترجمۀ عبارت: »............کسیاستکهدوستیندارد.«71 1  

ترجمۀ گزینه ها:

2(بهتریِنمردم  »(غریب

4(عاقل،دانا »(داناترینمردم

واضحاستکهگزینۀ)»(مناسبجایخالیاست.

مدرسه81 از بعد سال دو دانشآموز، »آن عبارت: ترجمۀ  3  

.»............

ترجمۀ گزینه ها:

2(شروعمیشود »(دانشآموختهشد

4(میپرسد »(دانشآموختهمیشود

ُخب!گزینههای)2(و)4(ازلحاظمعناییباجملهجوردرنمیآیند.

ازطرفی،چوندرعبارتاز»بَْعد«استفادهشده،ماهمبایدازفعل

مضارعاستفادهکنیم.فعلگزینۀ)»(ماضیاست!

فصل91 در ایران در تحصیلی سال »شروع عبارت:  ترجمۀ  2  
............است.«

ترجمۀ گزینه ها:
4(زمستان »(بهار 2(پاییز »(تابستان

سالتحصیلیدرایراندرفصلپاییزشروعمیشود.)میدونمکهشما
) تابستونروبیشتردوستداریناّماُخب،تابستونکوتاهه

ترجمه و بررسی گزینه ها:101 2  
»(پرندهایسیاهرنگکهصدایزیباییندارد:کالغ)درسته(

2(ورزشیکهدرآنیازدهبازیکنبازیمیکنند:تنیسرویمیز)این
تعریفمناسب»ُکَرُةالَْقَدمِ:فوتبال«است.(

»(زمینپهناوریکهدرآندرختانبسیاریهست:جنگل)درسته(
4(مجموعهایازشهرهایبزرگوکوچک:استان)درسته(

باهمگزینههاراترجمهکنیم:111 2  
»(روزگاردوروزاست:روزیبهسودتووروزیبهضررتو.)درسته(

2(روزپنجمازهفته،پنجشنبهاست.)روزپنجمهفته،چهارشنبهست.
)پنجشنبهمیشهششمینروزهفته

»(ادبانسانبهترازطالی)ثروت(اوست.)درسته(
4(شهرجاییبسیاربزرگترازروستااست.)درسته(

واء:دارو«،»قَلیلُُه:121 ترجمۀ کلمات مهم:  »اَلَکالم:سخن«،»الدَّ 3  
کمآن:اندکآن«،»یَنَْفُع:سودمیرساند«،»قاتل:ُکشنده«.درترجمۀاسمها،
توّجهکنیمکهاسمِمفردبهمفردوجمعبهجمعترجمهشود)ردگزینۀ)»((.
درگزینۀ)2(»الّدواء«صحیحترجمهنشدهاست!اشتباهبارزگزینۀ)4(هم

ایناستکه»یَنَْفُع«کهفعلاست،بهصورتاسمترجمهشده!
برایحّلترجمۀعبارتهاییکهنسبتاًطوالنیاند،چندروش131 2  

وجوددارد.راهحّلسریعاینکهدنبال»کلماتکلیدی«بگردیم.مثالً
»المثال:مثلها«.اینکلمهجمعاستوبایدبهصورتجمعترجمه

شود.پسگزینههای)»(و)»(اشتباهاند.
»اهلل:خدا«درگزینۀ)4(بهصورت»پروردگارما«ترجمهشدهکهاشتباه
است.راهحّلدوماینکهعبارتعربیرابهچندقسمتکوچکترتقسیم
کنیموگزینههاراباهممقایسهکنیم.مثالًقسمتدومعبارتعربی
با»و«شروعمیشودکهبهاشتباهدرگزینههای)»(و)»(بهصورت
»زیرا«ترجمهشدهاست.همچنیندرقسمتدومعبارتعربیکلمۀ
»اهلل«تکرارشدهکهدرگزینۀ)4(بهاشتباهبهصورت»او«ترجمهشده

است.)پسشیوۀمادرحّلاینتیپتستهایترجمه،اینجوریه!(
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میکند«،141 نگهداری تو از »یَحُْرُسَك: مهم:  کلمات  ترجمۀ  3  

»تَحُْرُس:نگهداریمیکنی«.اینمواردفقطدرگزینۀ)»(بهدرستی

آمدهاست.)بّچههادّقتکنینکهترجمهنبایدچیزاضافیایداشتهباشه!

مثالًتوگزینۀ)4(»است«،»پس«و»نیز«اضافیاند.البّتهزمانفعلها
هم،تویاینگزینهرعایتنشده.(

گاهباش،151 موافقینباروشتقسیمجملهبریمجلو؟!ُخب!»أال:آ 1  

هان«پسگزینۀ)2(حذفمیشود!بعداز»أال«،»إّن«آمدهکهدراین

عبارتبایدبهصورتتأکیدیترجمهشودکهگزینۀ)»(اینجوریمیرود

دنبالبازیاش!خیلیسادهگزینۀ)4(راهمردمیکنیم.»أولیاء:دوستان«

کهگزینۀ)4(نوشته»دوستانش«.البّتهگزینۀ)4(غلطهایدیگریهمدارد!

ترجمۀ کلمات مهم:  »الیَظْلُِم:ظلمنمیکند،ستمنمیکند«،161 1  

ظلم »یَظْلِموَن: )بهخودشان(«، خودشان »أنُْفَسهم: ولی«، »َولکّن:

میکنند،ستممیکنند«.

گفتیمکه»لـِ«گاهیبرایبیانمالکّیتبهکارمیرود،مثل171 1  

گزینۀ)»(.

ترجمۀ صحیح سایر گزینه ها:

2(سالتحصیلیجدیدشروعمیشود.

»(هنگامنشستنم،پروردگارمرایادمیکنم.

4(نامخدایم،شادیمرازیادکردهاست.

ترجمۀ صحیح سایر گزینه ها:181 1  

2(حقیقتاًخداوندزیبااستوزیباییرادوستدارد.

»(بهترینمردمکسیاستکهبهمردمسودبرساند.

4(فصلدرسخواندن)تحصیل(وخواندنشروعمیشود.

ترجمۀ صحیح:»ازپروردگارمحّلسختیهایمرامیخواهم.«191 3  

»سَأَل:درخواستکرد،پرسید،مضارع:یَْسَأُل«

درترجمه،دّقتحرفاّولوآخررامیزند.پسلطفاًدّقتکنید.201 3  

ترجمۀ صحیح:»بهراستیکهخداوند،همۀگناهانرامیآمرزد.«

توّجهکنیدکه»همۀگناهان«صحیحاستنه»گناهاِنهمه«.همچنین

»یَغِْفُر«فعلمضارعاستنهمستقبل.
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فِّ الّسابِِع َو الّثاِمِن ُمراَجَعُة الصَّ

باهمقواعدکالسهفتموهشتمرامرورمیکنیم.

کلمهسهدستهاست:

فعل 1

اسم 2

حرف 3

فعل:»انجامدادنکاری«یا»رویدادنحالتی«رانشانمیدهدکهبهشخصیااشخاصینسبتدادهشدهاست؛مثالً:رفتم.اّوالًاینکه 1

ـَم«نشونمیدهکهفعلبهاّولشخصمفردنسبتدادهشده!( عمل»رفتن«انجامشده،ثانیاً»رفتن«به»من«نسبتدادهشده!)شناسۀ»

سهزماناصلیفعل
الف(ماضی:فعلیکهدرگذشتهاّتفاقافتادهاست:خورد

ب(مضارع:فعلیکهمربوطبهزمان»حال«یا»آینده«است:میخورد
ج(مستقبل)آینده(:فعلیکهصرفاًمربوطبه»آینده«است:خواهدخورد

الف( صرف فعل ماضی به همراه ضمیر»»«:

اّول شخص مفردمنشنیدمأناَسِمْعُت

أنَْتَسِمْعَت

دوم شخص مفردتوشنیدی

أنِْتَسِمْعِت

هَُوَسِمَع

سوم شخص مفرداوشنید

ِهَيَسِمَعْت

1-ضمیر،کلمهایاستکهبهجایاسممیآیدوازتکرارآنجلوگیریمیکند.


