
بهروز حیدربکی؛

تمام  با  که  است  آدم هایی  آِن  از  واقعی  قدرت  نیست.  میدان  در  تازیدن  و  بازوها  زور  به  همیشه  قدرت  معنای 

کش دار ادامه می دهند؛ بی رحمانه مهربان اند  دلواپسی ها ایستادگی می کنند و بی اعتنا به حرف های واهی، با لبخندی 

را  هرکس  تنهایی،  از  فرار  برای  گرفته اند.  بازی  به  را  عشق  و  داشتن  دوست  که  آن هایی  دنیای  از  می شوند  دور  اّما 

واژه ها شدن است.  اسیر  تنها  بی عشق،  رابطۀ  که  نمی کنند  فراموش  و  نمی کنند  زندگی شان  وارد 

بوده،  بسته  زدند  که  دری  هر  به  شده اند،  ناامید  آدم  و  عالم  از  گاهی  نبوده اند.  قوی  همیشه  هم  آدم ها  قوی ترین 

گرفتن دوبارۀ زندگی، چشم در  طعم تلخ شکست را چشیده اند و شب هایی طوالنی را بیدار مانده اند، اّما برای پس 

داده اند.  را شکست  و مشکالتشان  برخاسته اند  قدرتی دو چندان،  و  قوی  اراده ای  با  چشم مشکالت 

را مدیون زحمات دیروزشان هستم. امروزم  که  برادرم محسن  و  مادرم  از  ممنونم 

تقدیم به مادرم  

راضیه یادگاری؛

دوستان هشتمی عزیزم سالم؛

گام با شما خواهیم بود و دستتون  گام به  که قراره یک سال رو با شما باشیم. در تمام صفحات با شما و  خوشحالم 

سخت  سؤال  هم  سؤاال،  تو  برسونیمتون.  برسید،  دارید  و  داشتید  دوست  که  جایگاهی  باالترین  به  تا  می گیریم  رو 

کردیم نگران نباشید. آسوناش رو هم برای  کالغ سپید براتون آسون  می بینید، هم آسون. سختاش رو توی اپلیکیشن 

یعنی  لٌف«؛ 
َ
أ التکراُر  و  َحرٌف  رُس  »الّدَ میگه:  که  هست  ضرب المثل  یه  عربی  تو  آخه  نره.  یادتون  که  گذاشتیم  تکرار 

دارد.  تکرار الزم  بار  هزار  ولی  درس یک حرف است، 

نشید. فراموشی  تا دچار  کنید  تمرین حل  پس هی 

که زیاد دوستتون داریم تقدیم به تک تک شما عزیزانی   

مقدمۀ مؤلفان



دستورالعمل

گرانقدر؛ سالم همکار 

کتاب ها به  کار به شمار می روند. الزم است قبل از معرفی این  کتاب های  کالغ سپید، نسل پیشرفته ی  کتاب های شاهکار 

دانش آموزان، با محتوا و شیوه ی استفاده از آن ها آشنا شوید.

گرامی، ضمن داشتن طرح درس  کتاب درسی در ابتدای هر جلسه، باعث می شود تا شما دبیر  کامل مفاهیم  درسنامه: آموزش 
کوتاه ترین زمان ممکن به باالترین بازدهی در تدریس خود دست یابید. ضمن این که به جای قرائت درسنامه  مورد قبول، در 

کالس درس را می توانید به حل تمرین های بیشتر بپردازید.   نسخه برداری های ناقص دانش آموزان، زمان بیشتری از 
ً

و احیانا

کتاب های پایه ی اول دبستان، به دلیل پایین بودن سطح سواد خوانداری دانش آموزان، از ارائه ی  الزم به ذکر است، در برخی 

کتبی پرهیز شده و به آموزش شفاهی در لوح های فشرده بسنده شده است. درسنامه های 

گونی بی نظیر  گونا کتاب ها از لحاظ تنوع و  که تمرین ها و پرسش های بدون پاسخ این  گفت  کالس: به جرأت می توان  کار در 
کار و تمرین ارائه شده اند،   با نام 

ً
که معموال گرامی می توانید از تمرین های بدون پاسخ پس از درسنامه ها  هستند. شما همکار 

کالس استفاده نمایید. کار در  جهت 

کتاب های  آمادگی تیزهوشان: با پیشرفت سطح آموزش دانش آموزان در سال های اخیر، این نیاز احساس شد تا قسمتی از 
کتاب  کلی تمرین ها و پرسش های بدون پاسخ  شاهکار جهت آمادگی دانش آموزان تیزهوش طراحی شود. عالوه بر این، سطح 

کند. که به خوبی سطح انتظار دبیر و دانش آموز برتر را اغنا  در حدی است 

و  تست  قالب  در  اغلب  خاص،  مدارس  ورودی  آزمون های  و  کشور  در  رایج  آزمایشی  آزمون های  پرسش های  که  آن جا  از 

تا  کرده ایم  را به صورت چهارگزینه ای طراحی  تیزهوشان  آمادگی  پرسش چهارگزینه ای طراحی می شوند، پرسش های بخش 

دانش آموزان عزیزمان با شیوه ی پاسخ گویی به پرسش های چهارگزینه ای نیز آشنا شوند. بدیهی است در پایه ی اول دبستان، 

کتاب ها  از  مورد،  این  چهارگزینه ای،  پرسش های  اهمیت  بودن  کم  و  دانش آموزان  خوانداری  سواد  پایین  سطح  دلیل  به 

حذف شده است.

کار در منزل دانش آموزان طراحی شده  کتاب، به تعداد درس ها و جلسه ها، کاربرگ های مروری، جهت  کار در منزل: در انتهای 
کرده و جهت تصحیح به شما  کاربرگ هر جلسه، آن را از خط برش تعبیه شده، قیچی  است. دانش آموزان می توانند پس از حل 

گرامی تحویل نمایند. دبیر و همکار 

آموزش تصویری  به  کتاب ها  از  این سری  بودن  کتاب های شاهکار، مجهز  ویژگی  بدون شک مهم ترین  آموزش تصویری: 
از  را  مورد نظر  جلسه ی  تدریس  کالس،  به  ورود  از  قبل  گرامی،  دبیر  شما  تشخیص  به  بنا  می توانند  دانش آموزان  می باشد. 

کالس شما حاضر شوند. عالوه بر این، چنان چه  کنند تا با حضور ذهن و دانش نسبی در  کالغ سپید دنبال  طریق اپلیکیشن 

گرامی را از دست داد، می تواند با مراجعه  کالس ارزشمند شما دبیر  کسالت یا هر دلیل دیگری، جلسه ای از  دانش آموزی بنا به 

به این لوح های فشرده از تدریس همان جلسه بهره مند شود تا در فهم ادامه مطالب دچار مشکل نشود.

کمک  کالس و منزل بتوانند  کتاب ها در  کتاب های شاهکار، تالش بر این بوده تا این  بدین ترتیب در طراحی و تولید مجموعه 

کتاب ها یاری نمایید. کیفیت این سری از   با پیشنهادات سازنده ی خود، ما را در بهبود 
ً

گرامی باشند. لطفا حال شما دبیر 
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جلسه اول
ء

باهمنکاتترجمۀعربیهفتمرامرورمیکنیم:

گاهی»لََك«بهمعنای»بهسوِدتو«و»َعلَیْكَ«بهمعنای»بهزیاِنتو«است؛مثالً: 1

هُْریَوماِن؛یَوٌملََكَویَوٌمَعلَیَْك:روزگاردوروزاست؛روزیبهسوِدتووروزیبهزیاِنتو. الدَّ

حرف»لـِ«گاهیمفهوم»داشتن«رابیانمیکند؛مثالً: 2
ناِفَذتاِنجَمیلَتاِن:اینکالس،دوپنجرۀزیبادارد. فِّ لِهذاالصَّ

گربعدازاسماشارۀجمع،اسم»ال«داربیاید،اسماشارهبهصورتمفردترجمهمیشود؛مثالً: ا 3
هٰؤالِءالاّلِعبوَنفائِزوَن:اینبازیکنان،برندهاند.

درترجمۀاسمهایبروزن»أفَْعل«از»تر،ترین«کمکمیگیریم؛مثالً: 4

أفَْضُلالّناِسأنَْفُعُهْملِلّناِس:برترینمردم،سودمندترینشانبرایمردماست.

ِة؟«و»ماهَُو)ِهَي(الُمْشکُِل ِة؟و»َمْنِهَيُأْستاَذُةاللَُّغِةالَعَربیَّ دوستانخوبم!»هَُو«و»ِهَي«درجمالتیمانند»َمنهُوُأستاُذاللَُّغِةالَعَربیَّ 5

)الُمْشکِلَُة(؟«ترجمهنمیشوند!ایول!

بچهها!برایاینکهدرعربی»باید«رابیانکنیم،میتوانیمازاصطالح»َعلَیَْكبِـ«استفادهکنیم؛مثالً: 6
بْرِ:توبایدصبرکنی. َعلَیَْكبِالصَّ

یکچیزیکهخیلیدرترجمهاهمیتدارد،توجهبهتعداداسماست.مثالًمفردرامفردوجمعراجمعترجمهکنیم؛مثالً: 7

َمفاتیح:کلیدها ِمْفتاح:کلید

ضمناًمراقبجمعهایمکّسرباشید!

»کاَنوکانَْت«درعربیبهمعنای»بود«هستند؛مثالً: 8

هَُوکاَنذاِهباًإلَیالُمسابََقِة:اوبهمسابقهرفتهبود.

ِهَيکانَْتَوحیَدًةدائِماً:اوهمیشهتنهابود.

گر«و»َمْن:هرکس«فعلهایماضیرابهصورتمضارعترجمهمیکنیمتاترجمهمانروانتروباحالتر!شود؛مثالً: بعداز»إذا:هرگاه،ا 9
گر(فرومایگانفرمانرواشوند،شایستگانهالکمیشوند. إذاَملََكاألراِذُلهَلََكاألفاِضُل:هرگاه)ا

َمْنَزَرَعالُعْدواَنحََصَدالُخْسراَن:هرکسدشمنیبکارد،زیاندرومیکند.

10دونوع»َمْن«دیگرهمداریم.یکیبهمعنای»چهکسی«وآنیکیبهمعنای»کسیکه«.اّولیابتدایجملهمیآید،دومیمعموالً

وسطجمله؛مثالً:
ماواِتَواألْرِض؟:چهکسیپروردگارآسمانهاوزمیناست؟ الّسَّ َمْنَربُّ

الُمْسلُِمَمْنَسلَِمالّناُسِمْنلِسانِِِهَویَِدِه:مسلمانکسیاستکهمردماززبانودستشدرامانبمانند.

11بهترجمۀحروف»ِمْن«و»َعْن«درجمالتزیرتوّجهکنید:

أناقَُربُْتِمنالَقْریَِة:منبهروستانزدیکشدم.

هَُوبََحَثَعنالُکتُِب:اوبهدنبالکتابهاگشت.
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12درترجمۀفعلماضیمنفیازپیشوند»نـ«کمکمیگیریم؛مثالً:

أماَسِمْعِتَصوتاً؟:آیاصدایینشنیدی؟

:قطعاً«رابا»أّن:که«اشتباهنگیرید! 13»إنَّ

14گاهی»مصدر1«رابهصورتفعلترجمهمیکنیم؛مثالً:

:ازاوخواست،خانهایچوبیبسازد. طَلََبِمنُْهُصنَْعبَیٍْتَخَشبيٍّ

15فعلماضیرابعداز»یالَیْتَني«بهصورتماضیبعید2ترجمهمیکنیم؛مثالً:
یالَیْتَنيَصنَْعُتهٰذاالبَیَْتجَّیداً:ایکاشمناینخانهراخوبساختهبودم.

16
فصلها

بیع یْفالرَّ تاءالَخریفالصَّ الشِّ
زمستانپاییزتابستانبهار

17
رنگها

أْزَرقأْصَفرأحَْمرأْخَضرأبَْیضأْسَود
آبیزردقرمزسبزسفیدسیاه

18



روزهایهفته
بْت الُجُمَعةالَخمیساألَْربَعاءالثُّالثاءااِلثْنَیِْناألَحَدالسَّ
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسهشنبهدوشنبهیکشنبهشنبه




واژهنامه

أبَْیض:سفید

ااِلثْنَیِْن:دوشنبه
األََحد:یکشنبه
أحَْمر:قرمز،سرخ
األْربَعاء:چهارشنبه

أْزَرق:آبی
أْسَود:سیاه
أْصَفر:زرد

أهاْلًَوَسهاْلً:خوشآمدید

بَحْر:دریا
بَسیط:ساده،آسان

تُّفاح:سیب
الثُّالثاء:سهشنبه

ثاِمن:هشتم
َجلیُسالّسوِء:همنشینبد

الَخمیس:پنجشنبه

ُرّمان:انار
َربیع:بهار

بْت:شنبه السَّ

َسبعین:هفتاد
َسحاب:ابر

َسنَةِدراسیَّة:سالتحصیلی
ِشتاء:زمستان
َصیْف:تابستان

ُعْدوان:دشمنی
ِعنَب:انگور

ُمراَجَعة:دوره،مرور

1-مصدر،کلمهایاستکهفعلازآنساختهمیشود؛درفارسیمانند:خوردن.
2-ماضیبعیددرفارسیازترکیب»اسممفعول«و»بود«و»شناسه«ساختهمیشود؛مثالً:رفتهبودم.

1111
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التَّمارینالتَّمارینالتَّمارین

ترجمههایناقصراکاملکنید. ُل مریُن األوَّ التَّ

ّلُب: سالم بر  ............ ای ............ . لُم َعَلیُْکْم أَیَُّها الطُّ 1 اَلسَّ

فِّ الثّامِِن: به کالس  ............ خوش آمدید. 2 أَْهًل َو َسْهًل بُِکم في الصَّ

3 َکیَْف حالُُکْم؟: حالتان............ است؟

راَسیَُّة الَجدیَدُة ُمباَرَکٌة: سال ............  جدید، مبارک. نَُة الدِّ 4 السَّ

5 اَلَْحْمُد لِلّ هِ ِلَنَُّکم قادِروَن َعَلی َفهِم العِباراِت البَسیَطةِ: خدا را شکر؛ ............ شما قادر به فهمیدن عبارت های ............ هستید.

نادرست  درست درستییانادرستیعبارتهایزیرراباتوّجهبهمتن،مشّخصکنید. مریُن الّثاني التَّ

فِّ الثّامِِن.   ّلُب في الصَّ 1 الطُّ

ّلُب قادِریَن َعَلی َفهِم العِباراِت البَسیَطةِ.   2 لَیَْس الطُّ

راسیَّةِ.   نَةِ الدِّ ّلُب فِي نِهایَةِ السَّ 3 الطُّ

کلماتیکهزیرآنهاخطکشیدهشدهراترجمهکنید. مریُن الّثاِلُث التَّ

بِْتَوالَغُدُهَواألَحُد. الَیوُمیَوُمالسَّ 2  ٰهِذِهالِعباَرُةبَسیطٌَةِجّداً. 1

سالمَُةالَعیِْشفيالُمداراِة. 4 روِسَقبَْلااِلمِتحاِن. َعلَیْنابُمراَجَعِةالدُّ 3

ترجمۀصحیحهرکلمهراانتخابکنید. مریُن الّراِبُع التَّ

هم نشینی  نشستن   1 ُمجالََسُة الُعَلماءِ عِباَدٌة. 

همنشین بد  کندگی   پرا 2 الَْوْحَدُة َخیٌر مِِن َجلیِس الّسوءِ. 

یاد  دست   3 یَُد اهلل َمَع الَجماَعةِ. 

برداشت  کاشت   4 َمْن َزَرَع الُعْدواَن َحَصَد الُخْسراَن. 

پُر کار  کم کار   5 الُمؤمُِن َقلیُل الَکلمِ َکثیُر الَعَمِل. 

ترجمههایناقصراکاملکنید. مریُن الخاِمُس التَّ

ُر ساَعةٍ َخیٌر مِْن عِباَدةِ َسبعیَن َسنًَة: یک ساعت اندیشیدن از ........................ سال عبادت، ........................ است. 1 تََفکُّ

2 أَدُب الَمرءِ َخیٌر مِْن َذَهبِهِ: ادب ........................ بهتر از ........................ او است.

3 الُمسلُِم َمْن َسلَِم النّاُس مِْن لِسانِهِ َو یَِدهِ: مسلمان ........................ که مردم از زبان و دست او ........................ .

4 إذا َمَلَك اَلراذُِل؛ َهَلَك اَلفاِضُل: ........................ فرومایگان به فرمانروایی برسند؛ شایستگان ........................ .

5 ٰهؤالءِ اْلَْصِدقاُء، واقِفوَن: ..................... دوستان، ........................ اند.
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مریُن الّساِدُسجوابصحیحرادرترجمهانتخابکنید. التَّ

َجرِ بِل ثََمرٍ: عالم بی عمل همانند درخت بدون )برگ  میوه  ( است. 1 العالُِم بِل َعَمٍل َکالشَّ

2 أولئَِك اُلمَّهاُت،  جالِساٌت: )آنان  آن  ( مادران نشسته اند.

3 رَِضا اللّ هِ في رَِضا الوالَِدیِْن: خشنودِی خدا در خشنودِی )پدر و مادر  پسران  ( است.

4 أنا ما َرَجْعُت إلی بَیتي: من به خانه ام )برگشتم  برنگشتم  (.

5 الُفستاُن مِن َملبِِس النِّساءِ: پیراهن از لباس های )زنان  دختران  ( است.

ترجمۀصحیحراانتخابکنید. ْمریُن الّساِبُع التَّ

1 ُهْم َرَفعوا أَیدیَُهْم.

ب( ایشان دستشان را پوشاندند.   الف( آن ها دستهایشان را باال بردند.   

2 ُهْم جالِسوَن ُهناَك.

ب( آن ها، آن جا نشسته اند.   الف( این ها، اینجا نشسته اند.    

فِّ ثَلثَُة نَوافَِذ. 3 لِٰهذا الصَّ

ب( این کالس سه پنجره دارد.   الف( برای آن کالس دو پنجره هست.   

4 ٰهؤالءِ، العِبوَن فائِزوَن.

ب( این بازیکن ها، برنده هستند.   الف( این ها، بازیکنانی برنده هستند.   

5 َهْل أنِت مَِن العِراِق؟

ب( آیا اهِل عراق هستی؟   الف( آیا از عراق آمده  ای؟    

عباراتزیررابهفارسیروانترجمهکنید. ْمریُن الّثاِمُن التَّ

1 النََّظُر في ثَلثَةِ أشیاَء عِباَدٌة: النََّظُر في الُمْصَحِف َو النََّظُر فِي َوجهِ الوالَِدیِْن َو النَّظُر في البَْحرِ.

یِْف َو الیَوُم یَوُم الَخمیِس. 2 نَْحُن في َفْصل الصَّ

3 أَنْتُم نََصْرتُم أَْصِدقاَءُکْم.

. حاُب أبْیَُض َو البَْحُر أْزَرُقَ 4 ٰذلَِك السَّ

5 َمن َزَرَع الُعْدواَن، َحَصَد الُخْسراَن.

کلمۀناهماهنگرادرهرگروهباتوّجهبهمعنی،مشّخصکنید. ْمریُن الّتاِسُع التَّ

ُرّمان  دِراسیَّة   َصّف   1 طالِب  

لِسان  یَد   َقمیص   2 َوْجه  

ثَمانیَة  أَْربِعاء   َعَشَرة   3 اِثْنانِ  

الرَّخیص  الَخریف   تاء    الشِّ بیع   4 الرَّ

أْخَضر  أْسَود   أْفَضل   5 أْصَفر  
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باتوّجهبهکلماتدادهشده،عبارتهایزیرراکاملکنید.)دوکلمهاضافیاست( مریُن العاِشُر التَّ

بیِعـالثّاِمِنـَسبعیَنـبَسیٌط ـالرَّ َمَکُة ـالسَّ الَخریِفـالُغراُب

ُر ساَعةٍ َخیٌر مِْن عِباَدةِ ............ َسنًَة. 1 تََفکُّ

فِّ ............ . 2 نَْحُن اآلَن في الصَّ

راسیَُّة فِي َفْصِل  ............ . نَُة الدِّ 3 اِبتََدأَت السَّ

4 ٰهَذا االِمتِحاُن ............ لَنا.

َجَرةِ. 5 ٰذلَِك ............ َعَلی الشَّ

مترادفومتضادرامشّخصکنید.)= ،≠( مریُن الحادي َعَشَر التَّ

د( َمْرء  َرُجلج( َخْلَف  َوراءب( غالیَة  َرخیَصةالف( حاّر  بارد

نادرست  درست درستییانادرستیعبارتهایزیررابراساسواقعّیت،مشّخصکنید. مریُن الّثاني َعَشَر التَّ

1 الُمؤمُِن َکثیُر الَکلمِ َقلیُل الَعَمِل.  

2 الُمسل ُِم َمْن َسلَِم النّاُس مِْن لِسانِهِ َو یَِدهِ.  

3 رِضا اللّ هِ في رَِضا الوالَِدیِْن.  

هرکلمهرابهتوضیحمناسبآنوصلکنید.)دوکلمهاضافیاست( مریُن الّثاِلَث  َعَشَر التَّ

البَیُْت    

. َهُب   أَُب اُلمِّ الذَّ   

َمکاٌن لِلَعیِْش. الَجدُّ      

قیَمتُُه غالیٌَة ِجّداً. الُفستاُن      

مِْن َملبِِس الرِّجاِل َو البَنیَن.  ُة    الَجدَّ   

الَقمیُص     

گزینۀمناسبراانتخابکنید. مریُن الّرابعَ َعَشَر التَّ

الَمْدرََسةِ  الَمْصنَعِ   الَمْکتَبَةِ   1 النَّّجار َصنََع في ............ ُکْرسیًّا َخَشبیًّا. 

األَزَْرق  األَْسَود   األَْحَمر   2 التُّّفاُح فاکَِهٌة بِاللَّوِن ............ .  

بْتِ  السَّ الَخمیِس   األََحدِ   3 الیَوُم یَوُم الُجُمَعةِ َو الَْغُد یَوُم ............ . 

بیعُ  الرَّ یُْف   الصَّ الَخریُف    .ِ 4 ............ َفْصُل الَحیاةِ الَجدیَدة 

نامهرتصویررابهزبانعربیبنویسید. مریُن الخاِمَس َعَشَر التَّ

  
4 ٰهِذِه ............... َعجیَبٌة. 3 ٰذلَِك ............... .  2 ٰهذاِن ............... .  ٰهِذِه ثَلثَُة ............... .  1
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باتوّجهبهتصاویر،بهپرسشهایزیرپاسخمناسبدهید. مریُن الّساِدَس َعَشَر التَّ

                                                                       

2 َکْم کِتابًا في الّصوَرةِ؟ ْمسیَُّة؟       نَُة الشَّ 1 في أيِّ َفْصٍل تَبْتَِدأُ السَّ
................................  ................................ 

      
4 َمْن ُهَو؟ 3 ما ٰهذا؟      

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

بهپرسشهایچهارگزینهایزیرپاسخدهید. مریُن الّساِبَع َعَشَر التَّ

درکدامگزینهمفهومبهدرستیارائهنشدهاست؟ 1

َجرِباِلثََمرٍ:عالِِمبیعملبهچهمانَد؟بهزنبوربیعسل. 1(العالُِمباِلَعَمٍلَکالَشَّ

2(اََدُبالَمْرِءَخیٌْرِمْنَذهَِبِه:ادبمردبِهازدولتاوست.

3(الَوحَْدُةَخیٌْرِمْنجَلیِسالّسوِء:دالخوکنبهتنهاییکهازتنهابالخیزد.

4(َسالَمُةالَعیِْشفيالُمداراِة:آسایشدوگیتیتفسیرایندوحرفاست/بادوستانمرّوتبادشمنانمدارا

درکدامگزینه،فعلبهصورتماضیبعیدترجمهمیشود؟ 2

2(َمْنَزَرَعالُعْدواَنحََصَدالُخْسراَن.  1(یالَیْتَنيقَََرأُْتُدروسيجَّیداً.

. فِّ 4(إّنالطالِبََةَرفََعْتیََدهافيالصَّ  3(نَحُْنَوقَْفناأِلْخِذالجوائِزِ.

پرسش های چهارگزینه ای

ترجمۀواژگان»ُمراَجَعة«و»الّثاِمن«درکدامگزینهآمدهاست؟ 1 

4(دورهـهشت 3(برگشتنـهشت 2(دورهـهشتم 1(برگشتنـهشتم

ترجمۀکلماتمشّخصشدهدرکدامگزینهآمدهاست؟ 2 

راسیَّةِ.« نَةِ الدِّ »نَْحُن قادِروَن َعَلی َفْهِم العِبارات البَسیَطةِ في السَّ
4(سختـماهـتحصیلی 3(دشوارـسالـدرسی 2(آسانـماهـدرسی 1(سادهـسالـتحصیلی

ترجمۀعربیواژگان»همنشینی«و»ابر«کداماست؟ 3 

4(ُمجالََسةـَسحاب 3(ُجلوسـَسماء 2(ُمجالََسةـَسماء 1(ُجلوسـَسحاب
کدامگزینهصحیحاست؟ 4 

4(أَْسَود:سفید 3(َخریف:پاییز 2(تُّفاح:انگور 1(األْربَعاء:چهار
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کدامگزینهنادرستاست؟ 5 

4(َربیع:بهار 3(أحََدَعَشَر:یازده 2(أراِذل:فرومایگان 1(بَحْر:آب

کدامگزینهصحیحاست؟ 6 

4(تَحَْتفَوَق 3(ُحْسنسوء 2(جَمیل  قَبیح 1(َکبیرَصغیر

کدامگزینهنادرستاست؟ 7 

4(َخلَْفَوراَء 3(یَساریَمین 2(قَریببَعید 1(حَزَِنفَرِحَ

َنِة«رابهدرستیکاملمیکند؟ کدامگزینهعبارت»............نِهایَُةُفصوِلالسَّ 8 

یُْف 4(الصَّ بیعُ 3(الرَّ 2(الَخریُف تاءُ 1(الشِّ

کدامگزینهازلحاظمعناییباسایرگزینههاناهماهنگاست؟ 9 

4(أْخَضر 3(أفَْضل 2(أْزَرق 1(أْصَفر

ترجمۀعبارت»الُمْسِلُمَمْنَسِلَمالّناُسِمْنلِسانِِهَویَِدِه«درکدامگزینهبهدرستیآمدهاست؟ 10 

1(مسلمانانواقعیکسانیهستندکهدیگرانازدستانوزبانشاندرامانباشند.

2(کسیمسلماناستکهمردمازدستوزبانش،سالمبمانند.

3(کسیکهدیگرانازدستوزبانشدرامانبمانند،مسلماناست.

4(مسلمانکسیاستکهمردماززبانودستشدرامانبمانند.

َظُرفيَوْجِهالوالَِدیِْنِعباَدٌة«کداماست؟ َظُرفيالَبْحِرَوالنَّ ترجمۀعبارت»النَّ 11 

1(نگاهکردنبهدریاوبهصورتپدرومادر،عبادتاست.

2(وقتیبهصورتمادرماننگاهکنیموهمچنیننگاهکردنبهدریا،عبادتاست.

3(نگاهکردنبهدریاونگاهکردنبهصورتپدرومادر،عبادتاست.

4(نگاهبهآسمانونگاهبهصورتپدران،عبادتاست.

کدامگزینهصحیحاست؟ 12 

الّثاِمِن:بهکالسهشتمواردشوید. فِّ 2(أهاْلًوَسْهالًبُِکْمفيالصَّ 1(یَُداللِّهَمَعالَجماَعِة:دستخداباجماعتاست.

4(َعلَیَْكبَُمداراِةالّناِس:بهتراستبامردممداراکنی. 3(هٰؤالِءاألصِدقاُءجالِسوَن:اینهادوستانیهستندکهنشستهاند.

کدامگزینهصحیحاست؟ 13 

1(إذاَملََكاألراِذُلهَلََكاألفاِضُل:بافرمانرواشدنفرومایگان،شایستگانهالکشدند.

َوَصلَْنإلیقَْریٍَةجَمیلٍَة:آنهابهروستایینزدیکرسیدند. 2(هُنَّ

3(أیَْنجََلََسْتهِٰذِهالَمْرأَُة؟:اینزنکجامینشیند؟

4(الُمؤِمُنقَلیُلالَکالمَِکثیُرالَعَمِل:مؤمن،کمحرفوپرکاراست.

کدامگزینهنادرستاست؟ 14 

2(هُماَرفَعاأیْدیَُهما:آنهادستانشانراباالبردند. 1(أنتُمنََصْرتُْمأْصِدقاَءُکْم:شمادوستانتانرایاریکردید.

4(ٰذلَِكالَوْرُدأْصَفُر:آنگل،زرداست. 3(َعلَیالِمنَْضَدِةتِْسَعُةجَّواالٍت:بررویمیز،ششتلفنهمراههست.

کدامسؤالوجواب،نادرستاست؟ 15 

2(هَْلأنَْتِمَنالِعراِق؟نََعم؛أنابَِخیرٍ. 1(أیَْنُأْسَرتَُك؟هُْمجالِسوَنهُناَك.

4(َمْنهَُو؟هَُوُمدیُرالَمْدَرَسِة. غیَرِة. 3(لَِمْنتِلَْكالحقیبَِة؟لِتِلَْكالِبنِْتالصَّ
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پاسخ پرسش های چهارگزینه ای

که11 باشد »الّثاِمن:هشتم«.حواستان »ُمراجََعة:دوره،مرور«، 2  
»ثَمانَیة:هشت«.برایاطالعاتعمومیتانمیگویمکه»ُرجوع:برگشتن«.

ترجمۀعبارت:»مامیتوانیمدرسالتحصیلیعبارتهایساده21 1  
رابفهمیم.«گولتانزدم!»َشْهر:ماه«.واژۀ»سخت«راهمبعداًمیخوانید.

عرض31 خدمتتان به ابر«. »َسحاب: همنشینی«، »ُمجالَََسة: 4  
کنمکه»ُجلوس:نشستن«و»َسماء:آسمان«.

بررسیسایرگزینهها:41 3  
1(األْربَعاء:چهارشنبه)أْربََعة:چهار(

2(تُّفاح:سیب)ِعنَب:انگور(
4(أْسَود:سیاه)أبَْیض:سفید(

کاّلًماباواژههابازیمیکنیم!زندگیهمیکجوربازیاست!
»بَحْر«کهبهمعنای»دریا«ست.»ماء«بهمعنای»آب«است.51 1  
»جَمیل:زیبا«و»قَبیح:زشت«متضادند.61 2  

بررسیسایرگزینهها:
1(»َکبیر:بزرگ«و»َصغیر:کوچک«متضادتشریفدارند!

3(»ُحْسن:خوبی«و»سوء:بدی«همهمینطور.)»سو«درترکییک
معنایدیگرمیدهد!(

4(»تَحَْت:زیر«و»فَوَق:باال«هممتضادهستند.
»حَزَِن:ناراحتشد«و»فَرَِح:خوشحالشد«متضادندنهمترادف.71 1  

ترجمۀسایرگزینهها:
2(قَریب:نزدیکبَعید:دور
3(یَسار:چپیَمین:راست

4(َخلَْفَوراَء:پشت
ترجمۀعبارت:»............پایانفصلهایسالاست.«81 1  

ترجمۀگزینهها:
4(تابستان 3(بهار 2(پاییز 1(زمستان

میدانمکهشماتابستانرابیشتردوستدارید!
ایول!یکتستَمشتی!درترجمۀاسمهایبروزن»أفَْعل«91 3  

از»تر،ترین«استفادهمیکنیم،بهشرطیکه»رنگ«نباشند.
ترجمۀگزینهها:

4(سبز  3(بهتر،بهترین 2(آبی 1(زرد
واضحه دیگه فک کنم!

انقدربدممیآیدازتستهاییکهجوابشانگزینۀآخراست!101 4  
بررسیسایرگزینهها:

بهصورتجمعترجمه ندارد 1(»الُمْسلم«و»ید«مفردندودلیلی
شوند.»دیگران«هممعادل»الّناس«نیست.»واقعی«همکهدرعبارت

عربی،وجودخارجیندارد.
2(ابتدایعبارت،برعکسترجمهشده←مسلمانکسیاستکه...

3(بازهم»الُمْسلِم«درابتدایترجمهنیامده!

بچههادیدید!خیلیراحتمیشودباگزینههاجوریبازیکردکهآدم

رابهشکانداخت!

بررسیسایرگزینهها:111 3  

1(»النَّظَر«دومترجمهنشده!چراواقعاً؟!

2(اوهاوه!اینگزینهکهپرتاست!اّوالً»الوالدیِن«بهمعنای»پدرو

مادر«استنه»مادرمان«.ثانیاً»نگاهکنیم«نداریمدرعربی!

اینکه نه»آسمان«.ضمن بهمعنای»دریا«ست 4(عزیزم!»البَحْر«

»الوالدیِن«بهمعنای»پدران«نیست!

انصافاًهوایپدرومادرتانراداشتهباشید.ایول

ترجمۀصحیحسایرگزینهها:121 1  

 you're«َسْهالً«همان َو )»أهاْلً آمدید. بهکالسهشتمخوش )2

wellcome«فرنگیهاست.(

گربعدازاسماشارۀجمع،اسم»ال«دار 3(ایندوستان،نشستهاند.)ا

بیاید،اسماشارهرابهصورتمفردترجمهمیکنیمآقاجان!(

»you should«4(توبایدبامردممداراکنی.)»َعلَیَْكبِـ«هممعادل

دوستانفرنگیماناست!(

ترجمۀصحیحسایرگزینهها:131 4  

1(هنگامیکهفرومایگانفرمانرواشوند،شایستگانهالکمیشوند.

2(آنهابهروستاییزیبارسیدند.

3(اینزنکجانشستهاست؟

ترجمۀصحیح:»رویمیز،نُهتلفنهمراههست.«»تِْسَعة:141 3  

نُه«رابا»ِستَّة:شش«اشتباهنگیرید.درواقع»شش«و»نُه«راباهم

اشتباهنگیریدهمانطورکه»شش«و»هشت«رااشتباهنمیگیرید!

اینسؤالمربوطبهمکالمهاست.البتهکمیبویقواعدهم151 2  

میدهد.گزینۀ»2«بیچارهازمّلیتطرفسؤالپرسیده،آنیکیگفته

»بله،خوبم«!ُخبکهچه؟درستشاینبودکهمیگفت:»ال،أناِمن

إیران:نه!منایرانیام.«

ترجمۀسایرگزینهها:

1(خانوادهاتکجاهستند؟آنهاآنجانشستهاند.

3(آنکیفبرایچهکسیاست؟برایآندخترکوچک.

4(اوکیست؟اومدرسهاست.
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مرور قواعد عربی هفتم

باهمقواعدعربیهفتمرامرورمیکنیم:
فعل:فعل،کلمهایاستکهانجامکاریرادرزمانمشّخصینشانمیدهد)بعضیوقتهاهمرویدادنحالتیرا(.فعل،سهزماناصلیدارد.یکی 1

ازآنهاماضیاست.
الف(فعلماضی:فعلیاستکهدرزمانگذشتهانجامشدهاست.درفارسیبرایصرففعل،ششصیغه1داریم.درعربیبهدلیلتفاوت
بینمذّکرومؤنّثومثّنیوجمع،اینششصیغهتبدیلبهچهاردهصیغهمیشود.هرفعلهمدونوعضمیر2دارد:یکیضمیرجداویکی

گرموافقباشیددریکجدولهمۀاینمواردراباهمببینیم: ضمیرپیوسته.ا

ضمیرپیوستهضمیرجدافعلنامصیغه

اّولشخصمفرد

ـَمأنا:منجَلَسُْت:نشستم ي:ـِمن،

دومشخصمفرد)مذّکر(

ـَتأنَْت:توجَلَسَْت:نشستی َك:ـِتو،

دومشخصمفرد)مؤنّث(

ـَتأنِْت:توجَلَسِْت:نشستی ِك:ـِتو،

سومشخصمفرد)مذّکر(

ـَشهَُو:اوجَلََس:نشست ه:ـِاو،

1-بهشکلفعلها،اصطالحاً»صیغه«میگوییم.
2-ضمیر،کلمهایاستکهجانشیناسممیشود.
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ضمیرپیوستهضمیرجدافعلنامصیغه

سومشخصمفرد)مؤنّث(

:اوجَلَسَْت:نشست ـَشِهَيَ ها:ـِاو،

اّولشخصجمع

نا:ـِما،ـِماننَحُْن:ماجَلَسْنا:نشستیم

دومشخصجمع)جمعمذّکر(

ُکْم:ـِشما،ـِتانأنْتُْم:شماجَلََسْتُْم:نشستید

دومشخصجمع)جمعمؤنّث(

:نشستید :شماجَلَسْتُنَّ ـِشما،ـِتانأنْتُنَّ : ُکنَّ

دومشخصجمع)مثّنایمذّکر(

ُکما:ـِشما،ـِتانأنْتُما:شماجَلَسْتُما:نشستید

دومشخصجمع)مثّنایمؤنّّث(

ُکما:ـِشما،ـِتانأنْتُماجَلَْستُما:نشستید
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ضمیرپیوستهضمیرجدافعلنامصیغه

سومشخصجمع)جمعمذّکر(

هُْم:ـِآنها،ـِشانهُْم:آنهاجَلَسوا:نشستند

سومشخصجمع)جمعمؤنّث(

:آنهاجَلَسَْن:نشستند هُّن:ـِآنها،ـِشانهُنَّ

سومشخصجمع)مثّنایمذّکر(

هُما:ـِآنها،ـِشانهُما:آنهاجَلَسا:نشستند

سومشخصجمع)مثّنایمؤنّث(

هُما:ـِآنها،ـِشانهُما:آنهاجَلَسَتا:نشستند

نکات:

الف(درصیغۀدومشخصجمع،شکلظاهریفعلهایمثّنایمذّکرومثّنایمؤنّث،یکساناست.راهتشخیصشاندرجملهوباتوّجهبه
نشانههاست؛مثالً:

 یاصاِدُقَویاحاِمُدأیَْنَذهَبْتُما؟
   مثّنایمذّکر نشانه نشانه 

یاُسمّیُةَویافاِطمُةأیَْنَذهَبْتُما؟
مثّنایمؤنّث نشانهنشانه


