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ُل:  قیَمُة ا̊لِع̊لِم، نوُر ا̊لَکالِم و َک̊نُ ا̊لُکنوِز رُس اأَلّوَ الــّدَ

نامهدرس

بخش اولـ  درسنامه قواعد درس

کلمه

اسم کلمه ای است که بر انسان یا حیوان و یا اشیاء و صفات آن ها داللت  می کند.اسم 
فعل کلمه ای است که انجام دادن کار یا حالت کسی یا چیزی را در زمان های گذشته، حال و آینده بیان  می کند.فعل

کلمه ای است برای پیوند دادن کلمه ها یا جمله ها به یکدیگرحرف

تقسیم بندی اسم از 
نظر جنس

نشانه ای ندارد، مانند: طالِب )دانش آموز(/ جَبَل )کوه(/ ناِجح )موفق(مذکر )مرد(
نشانه دارد و آن »ة« است که به آن »تاء تأنیث« گفته می  شود. مانند: طالِبَة )دانش آموز دختر(/ َشَجَرة )درخت(مؤنث )زن(

تقسیم بندی اسم از 
نظر تعداد

مفرد
طالب  به معنی »دانش آموز« در واقع یک دانش آموز پسرمذکر
طالِبَة  به معنی »دانش آموز« در واقع یک دانش آموز دخترمؤنث

اسم مثنی بر دو نفر )دو چیز( داللت دارد که در درس بعدی با آن آشنا می شویم.مثنی )دو نفر(
اسم جمع بر سه نفر )سه چیز( یا بیشتر داللت دارد که در درس های آینده با آن آشنا می  شویم.جمع )چند نفر(

اسم اشاره 

اشاره به 
نزدیک 

مفرد
هٰذا )این(/ هَٰذا الطّالِب )این دانش آموز(مذکر
هِٰذه )این(/ هِٰذِه الطّالِبَة )این دانش آموز(مؤنث

در بخش بعدی این درس با اسم اشاره مثنی آشنا می  شویم.مثنی
در درس های آینده با اسم اشاره جمع آشنا می  شویم.جمع

اشاره به دور
مفرد

ٰذلَِک )آن(/ ٰذلَِک الطّالِب )آن دانش آموز(مذکر
تِلَک )آن(/ تِلَک الطّالِبَة )آن دانش آموز(مؤنث

در درس های آینده با اسم اشاره جمع آشنا می  شویم.جمع

نکته
به ترجمه جمله های زیر دقت کنید. ببینید اگر بعد از اسم اشاره اسم »ال« دار بیاید، جمله را چگونه ترجمه  می کنیم و اگر بعد از اسم اشاره اسم 

بدون »ال« بیاید، جمله چگونه ترجمه  می شود:
هَٰذا الَولَد  این پسر / هَٰذا َولٌَد  این، پسر است.

تِلَک البِنت  آن دختر / تِلَک بِْنٌت  آن، دختر است.

ُل األوَّ رُس الدَّ

قیمهُاْلِعْلم

مفرد و جمع واژاگنترجمۀ عبارات مهممعاین واژاگن مهمدرسنامه قواعد درس

اسم اشاره اسم از نظر 
تعداد

اسم از نظر 
جنس

اقسام لکمه 

واژاگن مترادف و متضاد



گ
رب

گل
م  

ُا 7
یب

عر

4 

اسم های حروف 
الفبا در زبان عربی

خاءحاءجیمثاء تاءباءالف )همزه(

صادشینسینزاءراءذالدال

قاففاءغینعینظاءطاءضاد

یاءواوهاءنونمیمالمکاف

پرسشنکتهای: کدام حروف در الفبای عربی نوشتاری )فصیح( نبودند؟ حروف »گ، چ، پ، ژ«

معانی واژگان مهمواژگان مهممعانی واژگان مهمواژگان مهم

واجب دینیفَریَضةدختربِنت

ارزش، قیمتقیَمةمیوهثََمر

بزرگَکبیرکوهجَبَل

تابلولَوحَةزیباجَمیل

زنَمرأَة )إمَرأَة(خوبیُحسن

همنشینیُمجالَسةمردَرُجل

موفقناِجحدرختَشَجر

فراموشینِسیانکالسَصّف

پسرَولَددانش آموزطالِب

خواستنطَلَب

بخش دومـ  معانی واژگان مهم

بخش سومـ  ترجمه عبارات مهم

بخش چهارمـ  مفرد و جمع واژگان

ترجمه عبارت

جرِ باِلثََمر. العالُِم باِلَعَمٍل َکالشَّ عالم بدون عمل مانند درخت بدون میوه است.1.

واِل نِصُف الِعلم. خوبی سؤال )خوب سؤال کردن( نیمی  از علم است.2.ُحسُن السُّ

ُمجالََسُة الُعلماِء ِعباَدٌة. همنشینی با دانشمندان عبادت است.3.

طَلَُب الِعلمِ فَریَضٌة. خواستن علم )دانش( واجب دینی است.4.

سیاُن. آفَُة الِعلمِ النِّ آفت )آسیب( علم فراموشی است.5.

بَنات )جمع(بِنت )مفرد(ِجبال )جمع(جَبَل )مفرد(

أَشجار )جمع(َشَجر )مفرد(ِرجال )جمع(َرُجل )مفرد(

طاُّلب )جمع(طالِب )مفرد(ُصفوف )جمع(َصّف )مفرد(

أَوالد )جمع(َولَد )مفرد(
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بخش پنجمـ  واژگان مترادف و متضاد

بِنت )دختر(≠َولَد )پسر(

َمرأَة ، إمَرأَة )زن(≠َرُجل )مرد(

ذٰلَِک )آن(≠هذا )این(

تِلَک )آن(≠هِذِه )این(

ُل:قیَمُهالِْ̊علِ̊م رُساألَوَّ آزمونالدَّ

الف( مهارت ترجمه به فارسی
عبارت های زیر را به فارسی ترجمه کنید.. 1

ؤاِل نِصُف الِعلِم. 1. ُحسُن السُّ
جِر باِل ثََمٍر. 2. العالُِم باِلَعَمٍل کَالشَّ

3. »َسعیٌد« إسُم َولٍَد و »َسعیَدٌة« إسُم بِنٍت.
ّف. 4. ٰذلَِک الطّالُب فی ٰهَذا الصَّ

5. ُمجالََسُة الُعلماِء ِعباَدٌة.
6. ٰذلَِک الَجَبُل ُمرتَِفٌع.

َجَرُة، کَبیَرٌة. 7. ٰهِذِه الشَّ
8. تِلَک اللَّوَحُة، َجمیلٌة.

0/75
0/75

1
0/75
0/75
0/5
0/5
0/5

ترجمه ناقص را کامل کنید.. 2
»........................ پسر در ........................ مدرسه است.« الف( هذا الَولَُد فی هِذِه الَمدرَسة. 

»........................ دانش آموز ........................ است« ب( ذلَِک الطّالُِب، ناِجٌح.  

1

ترجمه صحیح را انتخاب کنید. . 3
َجَرُة، َعجیَبٌة. 1. هِذِه الشَّ

ب( این درخت، عجیب است. الف( آن کوه, عجیب است.  
2. تِلَک الَمرَأُة، شاِعَرٌة.

ب( این مرد، شاعر است. الف( آن زن، شاعر است.  

1

ب( مهارت واژه شناسی
نام هر تصویر را به زبان عربی زیر آن بنویسید )دو کلمه اضافی است(. 4

لَوحَةطالِبَةَرُجلَصّفجَبَلثََمر

د(  ج(   ب(   الف(  

1

از میان کلمات زیر دو کلمه ای که با هم متضاد هستند را پیدا کرده و در جای خالی بنویسید.. 5

َولَدَمرأَةذلکبِنتهذاطالب

≠

0/5

نمره115
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ترجمه کلمات مشخص شده را بنویسید.. 6
فِّ األّول. ب( هِذِه الطالِبَُة الناِجَحُة فی الصَّ الف( تِلَک الَمرأَُة، طَبیبٌَة.   

                  »ــــــــ«                                  »ــــــــ«

0/5

در هر یک از موارد زیر کلمه ناهماهنگ را از نظر مفهوم و معنا معین کنید.. 7
جَمیل  لَوحَة    طالِب   الف( َصّف   
تِلَک    فی       هٰذا      ب( ٰذلَِک    

0/5

پ( مهارت شناخت و کاربرد قواعد
مذکر یا مؤنث بودن هر یک از کلمات زیر را معین کنید. . 8

لَوحَة
مؤنث

مذکر
ب.  نِسیان  

مؤنث

مذکر
الف.  

0/5

جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید. . 9
ٰذلَِک  هِٰذِه     الف( ......................... ، جَبٌَل جَمیٌل. 
لَذیٌذ  َکبیَرٌة   َجَرُة، ........................ .  ب( ثََمُر هِذِه الشَّ

0/5

ت(  مهارت درک و فهم
گزینه مناسب هر یک از جمله های زیر را از نظر معنا و مفهوم انتخاب کنید.. 10

آفَة     ناِجَحٌة    الف( تِلَک الطبیبُة، .......................... . 
نِسیان  جَبَل      حَمِة َو  الّنور.    ـَ ................... الرَّ ب( العالُِم الُمؤمُِن ک

0/5

کلماتی که با هم تناسب معنایی دارند را از ستون »الف« به ستون »ب« وصل کنید. )در هر ستون دو کلمه اضافی است(. 11

الف
طَلَب
قیَمة
بِنت
فی

ب
دانشآموز

بدون
ارزش

خواستن

0/5

با توجه به معنا و مفهوم، درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.. 12
درست  نادرست  سیان.   الف( آفَُة الِعلمِ، النِّ
درست  نادرست  ب( طَلَُب الِعلمِ، نِصُف الِعلمِ.  

1

ث( مهارت مکالمه
هر جمله را زیر تصویر مناسب آن بنویسید.. 13

ُجُل، شاِعٌرهِٰذِه، صورٌة جَمیلٌَةهِٰذِه الَمرأَُة، طَبیبٌةالطُّاّلُب فی الَمدرَسِة ٰذلَِک الرَّ

ب(  الف(  

د(  ج(  

2
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 بخش اولـ  درسنامه قواعد درس

تقسیم بندی اسم 
از نظر تعداد

مفرد
طالِب: )یک( دانش آموز )پسر(مذکر
طالِبَة: )یک( دانش آموز )دختر(مؤنث

مثنی

مذکر
طالباِن  دو دانش آموز )پسر(، دانش آموزان )پسر(اِن

طالبَیِْن  دو دانش آموز )پسر(، دانش آموزان )پسر(ـَ یِن

مؤنث
طالِبَتاِن  دو دانش آموز )دختر(، دانش آموزان )دختر(تاِن

طالِبََتیِْن  دو دانش آموز )دختر(، دانش آموزان )دختر(تَیِن

در بخش بعدی این درس با اسم جمع و انواع آن آشنا خواهید شد.جمع

نکته
همانطور که در جدول باال مشاهده کردید، اسم مثنی دارای نشانه هایی است که »اِن« و »یِن« از نشانه های اسم »مثنی مذکر« می باشند و »تاِن« و 

»تَیِن« از نشانه های اسم »مثنی مؤنث« می باشند.

اسم اشاره 

اشاره به 
نزدیک

مفرد
هٰذا )این(  هَٰذا الطّالِبمذکر
هِٰذِه )این(  هِٰذِه الطّالِبَةمؤنث

مثنی
هٰذاِن/ هَٰذیِن  این ها )این دو(  هٰذاِن الطّالِباِن/ هَٰذیِْن الطّالِبَیِنمذکر

هٰاتاِن/ هاتَیِْن   این ها  )این دو(  هاتاِن الطّالِبَتاِن/ هاتَیِن الطّالِبََتیِنمؤنث

در بخش بعدی این درس می  خوانیم.جمع

اشاره به 
دور

مفرد
ذٰلَِک )آن(/ ذٰلَِک الطّالِبمذکر

تِلَک )آن(/ تِلَک الطّالِبَةمؤنث
در بخش بعدی این درس می  خوانیم.جمع

نکته
همانطور که در جدول باال مشاهده می  کنید اسم اشاره دور، »مثنی« ندارد در حالی که اسم اشاره نزدیک تقسیم بندی کامل مفرد، مثنی، جمع را 

دارد.


امس عالمت ها
تنوین فتحهـًفتحهـَ
تنوین کسرهـٍکسرهـِ

تنوین ضّمهـٌضّمهـُ

سکونـْ

ل األوَّ رُس الدَّ

نوُرالـَکالِم

مفرد و جمع واژاگنترجمۀ عبارات مهممعاین واژاگن مهمدرسنامه قواعد درس

اسم عالمت ها 
در زبان عریب

اسم اشاره 
مثین

اسم مثین

واژاگن مترادف و متضاد
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معانی واژگان مهمواژگان مهممعانی واژگان مهمواژگان مهم

انسان، مردَمرء )إْمَرأ(چوبَخَشب

خوشحالَمسروربهتر، بهترینَخیر

پنجرهنافَِذةروزگارَدهر

یکواِحدطالَذهَب

گلَورد، َورَدةنظر، فکرَرأْی

ة روزیَومتندرستیِصحَّ

ناشناخته، گمنامَمجهولصندلیُکرسّی

بخش دومـ  معانی واژگان مهم

بخش سومـ  ترجمه عبارات مهم

بخش چهارمـ  مفرد و جمع واژگان

بخش پنجمـ  واژگان مترادف و متضاد

ترجمه عبارت

ُة َو األماُن. حَّ تندرستی و امنیت, دو نعمت ناشناخته هستند.1. نَِعمتاِن َمجهولَتاِن، الصِّ

رضایت خداوند در رضایت پدرو مادر است.2. ِرضا اهلل فی ِرَضا الوالَدیِن.

ادب آدمی، بهتر از طالی اوست.3. أََدُب الَمرِء، َخیٌر مِن َذهَبِِه.

هُر یَوماِن، یَوٌم لََک و یَوٌم َعلیَک. روزگار دو روز است، روزی به سود توست و روزی به زیان توست.4.الدَّ

الَولَُد الّصالُِح فَخٌر لِلوالَدیِن. فرزند صالح افتخاری برای پدر و مادر است.5.

قیمُة اإلنساِن، بِالِعلمِ َو اإلیماِن. ارزش انسان به علم و ایمان است.6.

نَظَر )نظر(=َرأَی )نظر(

ة )سالمتی( َمَرض )مریضی(≠ِصحَّ

َمرأَة، إمَرأَة )زن(≠َمرء، إْمَرأ )مرد(

أَیّام )جمع(یَوم )مفرد(أَخشاب )جمع(َخَشب )مفرد(
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الـَکالِم ُل:نورُ رُساألَوَّ آزمونالدَّ

الف( مهارت ترجمه به فارسی
عبارت های زیر را به فارسی ترجمه کنید.. 1

1. ِرَضا اهلل فی ِرَضا الوالَِدیِن.
َجَرتاِن باِل ثََمٍر. 2. هاتاِن الشَّ

هُر یَوماِن، یَوٌم لََک و یَوٌم َعلیَک. 3. الدَّ
4. الَولَُد الّصالُِح َفخٌر لِلوالَدیِن.

5. قیمُة اإلنساِن، بِالِعلِم َو اإلیماِن.
هَب. 6. کاَلُم الوالَِدیِن ِمَن الذَّ

7. هاتاِن الَورَدتاِن، َجمیلَتاِن.
8. هَذا الَمسِجُد، کَبیٌر.

0/75

0/75
1

0/75
0/75
0/5
0/5
0/5

ترجمه ناقص را کامل کنید.. 2
ّفاِن، َکبیراِن. الف( هذاِن الصَّ

»این ..........................، .......................... هستند«
ب( تِلَک الّنافَِذُة، نَظیَفٌة.

»آن ..........................، .......................... است«

1

ترجمه صحیح را انتخاب کنید. . 3
. ، َخَشبیٌّ 1. ٰهَذا الکُرسیُّ

ب( آن صندلِی چوبی. الف( این صندلی، چوبی است.  
2. ٰهذاِن الَجَبالِن، ُمرتَِفعاِن.

ب( این کوه، بلند است. الف( این دو کوه، بلند هستند.  

1

ب( مهارت واژه شناسی
نام هر تصویر را به زبان عربی زیر آن بنویسید )دو کلمه اضافی است(. 4

َذهَبَدهربَناتَورَدةوالَِدیننافَِذة

ب(  الف(  

د(   ج(    

1

از میان کلمات زیر کلماتی که با هم مترادف یا متضاد هستند را پیدا کرده و در جای خالی بنویسید.. 5

ةنَظَر َرأیإْمَرأَةَخیرَمرءِصحَّ

=≠

0/5

ترجمه کلمات مشخص شده را بنویسید. . 6
ب( َکالُم الُمَعلُِّم جَمیٌل. الف( ذلک، َخیٌر مَِن الطُّالب.  

          »ــــــــ«                                 »ــــــــ«

0/5
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در هر یک از موارد زیر کلمه ناهماهنگ را از نظر مفهوم و معنا معین کنید.. 7
بِنت  طالِب     َولَد   الف( والَِدیِْن  
َخیر  َمسرور    آفَة   ب( نَظیف    

0/5

پ( مهارت شناخت و کاربرد قواعد
مفرد یا مثنی بودن و مذکر یا مؤنث بودن هر یک از کلمات زیر را مشخص کنید.. 8

ب( َرأی       مفرد       مثنی  الف( طالِبَتان:       مفرد       مثنی  
مذکر        مؤنث                  مذکر        مؤنث 

0/5

جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید.. 9
ُجالِن   الرَّ الَمرأَتاِن   الف( هاتان ...............، َمسروَرتاِن.  
جَمیلَتاِن  َکبیراِن     ّف، نافَِذتاِن ............... .   ب( لِٰهَذا الصَّ

0/5

ت(  مهارت درک و فهم
گزینه مناسب هر یک از جمله های زیر را از نظر معنا و مفهوم انتخاب کنید. . 10

َخَشبیٌّ  َکبیٌر      الف( هَذا الَجبَُل، .......................... .  
طالِبانِ  نافَِذتاِن   ّف، ............. َمسروراِن.  ب( لِهَذا الصَّ

0/5

کلماتی که با هم تناسب معنایی دارند را از ستون »الف« به ستون »ب« وصل کنید. )در هر ستون دو کلمه اضافی است(. 11

الف
لََک

َأمان
ِرضا

َعلَیَک

ب
رضایت

برای
به سود تو

پاکیزه

0/5

با توجه به معنا و مفهوم، درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. . 12
درست  نادرست  الف. ِرَضا اهلِل فی ِرَضا الُْمَعلِّم. 
درست  نادرست  ب. أََدُب الَمرِء، َخیٌر مِن َذهَبِِه. 

1

ث( مهارت مکالمه
هر جمله را زیر تصویر مناسب آن بنویسید.. 13

هٰذاِن الَولَداِن، نَظیفاِنهِٰذِه الَمدرَسُة، َکبیَرٌةهاتاِن الَورَدتاِن، جَمیلَتاِنهذاِن الُکرسّیاِن، َخَشبّیاِن

ب(  الف(  

د(   ج(     

2
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بخش اولـ  درسنامه قواعد درس

تقسیم بندی اسم 
از نظر تعداد

مفرد
طالِب: )یک( دانش آموز )پسر(مذکر

طالِبَة: )یک( دانش آموز )دختر(مؤنث

مثنی

مذکر
طالِباِن  دو دانش آموز )پسر(، دانش آموزان )پسر(اِن

طالِبَیِْن  دو دانش آموز )پسر(، دانش آموزان )پسر(ـَ یِن

مؤنث
طالِبَتاِن  دو دانش آموز )دختر(، دانش آموزان )دختر(تاِن

طالِبََتیِْن  دو دانش آموز )دختر(، دانش آموزان )دختر(تَیِن

جمع

جمع مذکر سالم
طالِبوَن  )چند( دانش آموز )پسر(، دانش آموزان)پسر(وَن

طالِبیَن  )چند( دانش آموز )پسر(، دانش آموزان)پسر(ـِ یَن

طالِبات  )چند( دانش آموز )دختر(، دانش آموزان)دختر(اتجمع مؤنث سالم

جمع مکسر
نشانه ای ندارد و باید جمع مکسر هر اسم مفرد را به خاطر بسپاریم.

طالِب  طاُّلب  چند دانش آموز/ دانش آموزان

نکته
در جمع »مکسر« شکل مفرد کلمه کامالً عوض می  شود، درواقع » می شکند« مانند جمع مکسر کلمه »کتاب« که می  شود »ُکُتب« ولی در جمع های 

سالم مذکر و مؤنث شکل مفرد کلمه سالم می  ماند و فقط نشانه های »وَن« و »یَن« و »ات« به آن اضافه می  شود. 
مانند: ناِجح   ناِجحوَن، ناِجحیَن

اسم اشاره 

مفردنزدیک
هٰذا )این(  هَٰذا الطّالِبمذکر

هِٰذِه )این(  هِٰذِه الطّالِبةمؤنث

مثنی
هٰذاِن/ هَذیِن  این ها )این دو(  هٰذاِن الطّالِباِن/ هَٰذیِْن الطّالِبَیِنمذکر

هاتاِن/ هاتَیِْن   این ها  )این دو(  هاتاِن الطّالِبَتاِن/ هاتَیِن الطّالِبََتیِنمؤنث

جمع
هُٰؤالِء )اینان، این ها(  هُٰؤالِء الطُّالب/ هُٰؤالِء الطّالبات

هم برای مذکر به کار می رود و هم برای مونث.

دور

مفرد
ذٰلَِک )آن(  ذٰلَِک الطّالِبمذکر

تِلَک )آن(  تِلَک الطّالِبَةمؤنث

جمع
ُأولٰئَِک )آن ها، آنان(  ُأولٰئَِک الطُّالب/ ُأولٰئَِک الطّالِبات

هم برای مذکر به کار می رود و هم برای مونث.

نکته
همانطور که در نمودار باال مشاهده کردید اسم اشاره جمع چه اشاره به دور چه اشاره به نزدیک تقسیم بندی مذکر و مؤنث ندارند و هم برای 

اسم جمع مذکر به کار می  روند و هم برای اسم جمع مؤنث.


ل األوَّ رُس الدَّ

َکنُزالـُکنوزِ

مفرد و جمع واژاگنترجمۀ عبارات مهمترجمۀ واژاگن مهمدرسنامه قواعد درس

اسم اشاره جمع اسم جمع و انواع آن

واژاگن مترادف و متضاد
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معانی واژگان مهمواژگان مهممعانی واژگان مهمواژگان مهم

نادانجاِهلزندگانأَحیاء

پندِعبَْرةمیانه ترینأَوَسط

نزد، کنارِعنَدنشستهجالِس

برندهفائِزسنگحََجر

گنجَکنزباغحَدیَقة

بازیکنالِعبهفتادَسبعیَن

کلیدمِفتاحسالَسَنة

کتابخانهَمکَتبَةدوستیَصداقَة

مرگَموتخردسالی، کوچکیِصَغر

ایستادهواقِفدشمنی کردنَعداَوة

بخش دومـ  معانی واژگان مهم

بخش سومـ  ترجمه عبارات مهم

بخش چهارمـ  مفرد و جمع واژگان

بخش پنجمـ  واژگان مترادف و متضاد

ترجمه عبارت

ُر ساَعٍة َخیٌر مِن ِعباَدِة َسبعیَن َسنًة. ساعتی فکر کردن )اندیشیدن( بهتر از هفتاد سال عبادت است.1. تََفکُّ

دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.2. َعداَوُة العاقِِل َخیٌر مِن َصداقَِة الجاِهِل.

قِش فِی الَحَجرِ. َغر َکالنَّ علم در کودکی )خردسالی( مانند نقش )کنده کاری( بر سنگ است.3. الِعلُم فِی الصِّ

بهترین کارها میانه ترین آن هاست.4. َخیُر األُموِر أَوَسطُها.

نادانی مرگ زندگان است.5. الَجهُل َموُت األَحیاء.

جالِس )نشسته(≠واقِف )ایستادن(
َصداقَة )دوستی(≠َعداَوة )دشمنی(

ة )کودکی(=ِصَغر )کودکی، خردسالی( طُفولیَّ

عاقِل )دانا(≠جاِهل )نادان(

نَصیَحة )پند(=ِعبَرة )پند(

ة )مفرد( نُقوش )جمع(نَقش )مفرد(قَِصص )جمع(قِصَّ

أَحیاء )جمع(حَّی )مفرد(أَطفال )جمع(ِطفل )مفرد(

حَدائِق )جمع(حَدیَقة )مفرد(أَحجار )جمع(حََجر )مفرد(

ِعبَر )جمع(ِعبَرة )مفرد(َسَنوات )جمع(َسَنة )مفرد(

ُأمور )جمع(أَمر )مفرد(َمفاتیح )جمع(مِفتاح )مفرد(

ُکنوز )جمع(َکنز )مفرد(
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ـزال̊ـُکنـوِز ـنُ̊
َ
ُل:ک رُساألَوَّ آزمونالدَّ

الف( مهارت ترجمه به فارسی
عبارت های زیر را به فارسی ترجمه کنید.. 1

َغر کَالنَّقِش فِی الَحَجِر. 1. الِعلُم فِی الصِّ
2. َعداَوُة العاِقِل َخیٌر ِمن َصداَقِة الجاِهِل.

3. تََفکُُّر ساَعٍة َخیٌر ِمن ِعباَدِة َسبعیَن َسنًة.
4. فی کُُتِب الِقَصص ِعَبٌر لأِلَطفال.

5. ٰهُؤالء الاّلِعبوَن، فائِزوَن.
6. ُأولئک الُمجاهداُت، صابِراٌت.

1

1

1
1

0/75
0/75

ترجمه ناقص را کامل کنید.. 2
الف( هؤالء الطّالِباُت، ناِجحاٌت فی مسابََقِة ِحفِظ القرآن.

»....................... دانش آموزان، در مسابقه حفظ قرآن ....................... هستند«
جاُل، جالِسوَن ِعنَد العالَِمیِن. ب( ُأولئَِک الرِّ

»....................... مردان، نزد )کنار( دانشمندان ....................... .

1

ترجمه صحیح را انتخاب کنید. . 3
1. هاتان الطّالِبتان، واِقفاِن فی الَمدرَسة.

الف( این دانش آموزان در مدرسه ایستاده اند.
ب( آن دانش آموزان در مدرسه نشسته اند.

2. اُولئک الُمَعّلموَن، فائِزوَن.
الف( آن معلمان، برنده هستند.
ب( آنان معلماِن پیروز هستند. 

1

ب( مهارت واژه شناسی
نام هر تصویر را به زبان عربی زیر آن بنویسید. )دو کلمه اضافی است(. 4

َکنزالِعبأحجارمِفتاححَدیَقةَمکَتبَة

ب(   الف(  

د(  ج(    

1

از میان کلمات زیر کلماتی که با هم مترادف یا متضاد هستند را پیدا کرده و در جای خالی بنویسید. . 5

َصداقَةطُفولیَّةجاِهلِصَغرَعداَوةواقِف

=≠

0/5

ترجمه کلمات مشخص شده را بنویسید. . 6
ب( الطُّاّلب ِعنَد الُمَعلِّم فی الَمدَرَسة. الف( َورَدٌة جَمیلٌَة فِی الَحدیَقة.  

                         »ــــــــ«                         »ــــــــ«
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در هر یک از موارد زیر کلمه ناهماهنگ را از نظر مفهوم و معنا معین کنید. . 7
َصّف        حَدیَقة    َشَجَرة      الف( َورَدة    
ُمجاهدات  الِعبَیِن   ناجحیَن   ب( طالبون  

0/5

پ( مهارت شناخت و کاربرد قواعد
گزینه مناسب را از لحاظ جنس و تعداد انتخاب کنید.. 8

ب( طالِبیَن:  مفرد       مثنی       جمع  الف( فائِزات:        مفرد       مثنی       جمع  
مذکر       مؤنث                  مذکر       مؤنث 

0/5

جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید.. 9
واقِفاٌت  واقِفوَن    الف( َزهراُء و َزیَنُب و فاِطَمُة، ...................... . 
الِعبوَن  طالِباٌت   ب( ُأولئک اأْلَوالُد، ...................... ُممتازوَن.  

0/5

ت(  مهارت درک و فهم
گزینه مناسب هر یک از جمله های زیر را از نظر معنا و مفهوم انتخاب کنید. . 10

الجاِهُل  العاقُِل      الف( ..................... ناِجٌح فی الحیاة )زندگی(.  
َکبیَرٌة    َمسروَرٌة    ب( تِلَک الَمکَتبَُة، ..................... .  

0/5

کلماتی که با هم تناسب معنایی دارند را از ستون »الف« به ستون »ب« وصل کنید. )در هر ستون دو کلمه اضافی است(. 11

الف
مَوت
ِصَغر

َأوَسط
َصداقة

ب
میانهترین

مرگ
دوست
کودک

0/5

با توجه به معنا و مفهوم، درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.. 12
درست  نادرست  الف( الَجهُل نَجاُح األَحیاء. 
درست  نادرست  ب( َخیُر األُموِر أَوَسطُها. 

1

ث( مهارت مکالمه
هر جمله را زیر تصویر مناسب آن بنویسید.. 13

َغرهُٰؤالِء الاّلِعبوَن، فائِزون تِلَک الَحدیَقُة جَمیلٌَةالطُّـاّلُب فی َمکَتبَِة الَمدَرَسةاألَطفال َمسروروَن فِی الصِّ

ب(  الف(  

د(   ج(    

2


