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َغِة اْلَعَربیَّـِة رُس الّثاین:  َأهّمیَّـُة الّلُ الّدَ

نامهدرس

بخش اولـ  واژگان مهم

معانی واژگان مهمواژگان مهممعانی واژگان مهمواژگان مهم

خالیفاِرغقیمت هاّأسعار

توانستقََدَرکرایه،  اجارهإیجار

گویا، انگارَکَأنَّکارت شناساییبِطاقَُة الُْهویَّة

همه،  هرُکّلیاد گرفتنتََعلُّم

جال تخفیفتَخفیض همۀ مردانُکلُّ الرِّ

هر مردیُکلُّ َرُجٍلقرار دادجََعَل

پنهان کردَکَتَمآهنگرحَّداد

آشکار، آشکار کنندهُمبینبسیار خوبحََسناً

ِحَدةزنده باشیحَّیاَک ال سازمان ملل متحدُمَنظََّمُة اْلَُممِ الُْمتَّ
متن هانُصوصپنجمالْخامِس

دنانواَخّباز مشخصُمَحدَّ

ة آسانسورمِصَعددارای سه تختذاُت ثاَلثَِة أَِسرَّ

آمیختهَممزوجخسته نباشیساَعَدَک اُل

از طرِفمِن قِبَلطبقهطابِق

اشکالی نداردال بَأَْسغذاطَعام
می خواهیمنُریُدجهانعالَم

ممکن است.یُمکُِنجهانی، بین المللیعالَمیَّة

جهانیانعالَمیَن

الّثاین رُس الدَّ

أََهّمیَُّة اللُّغَِة الْعََربیَِّة

قواعد درسمعاین عبارات مهمواژاگن مهم

فعل مضارع

صیغه دوم شخص مفردصیغه اول شخص مفرد

واژاگن مترادف و متضادمفرد و جمع واژاگن
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بخش سومـ  قواعد درس

فعل مضارع

فعلی است که بر انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی در زمان حال داللت می کند.تعریف1

َ تَ أَحروف مضارعه2 بر سر فعل مضارع یکی از این حروف می آید.نَ ی

وزن های فعل 3
مضارع

یَْکُتُبیَْفُعُل

یَذهَُبیَْفَعُل

یَْجلُِسیَْفِعُل

صیغه های فعل 
مضارع

می نویسم = أَْکُتُب  من می نویسم  أَنَا أَْکُتُباول شخص مفرد )متکّلم َوحَْده(

دوم شخص مفرد
)مفرد مذکر/ مؤنث مخاطب(

می نویسی = تَْکُتُب  تو می نویسی  أَنَْت تَْکُتُبمذکر

می نویسی = تَْکُتبیَن  تو می نویسی  أَنِْت تَْکُتبیَنمؤنث

بخش پنجمـ  واژگان مترادف و متضاد

ظاهر )آشکار(=ُمبین )آشکار(حَیاة )زندگی(≠َموت )مرگ(

تَْفَعُل )انجام می دهی(=تَْعَمُل )انجام می دهی(َصعب )سخت(≠َسهل )آسان(

کِبَر )بزرگسالی(≠ِصَغر )خردسالی(

بخش چهارمـ  مفرد و جمع واژگان

أَمثال )جمع(َمثَل )مفرد(طُُرق )جمع(طَریق )مفرد(

أَحجار )جمع(حََجر )مفرد(نُصوص )جمع(نَّص )مفرد(

ة )مفرد( آیات )جمع(آیََة )مفرد(ُأَمم )جمع(ُأمَّ

أَحادیث )جمع(حَدیث )مفرد(

ترجمه عبارت

ِة. َنِة الْماضیَّ سپاس از آِن خداست، که پروردگار جهانیان است زیرا که ما در سال گذشته موفق شدیم.1. »الَْحْمُد ِلِ َربِّ الْعالمیَن« ِلَنَّنا نََجحْنا فِی السَّ

2. نَحُْن بِحاجٍَة إلی تََعلُّمِ اللَُّغِة العربّیة إنَّ اللَُّغَة العربّیة مَِن 
ة. اللُّغاِت الْعالمیَّ

ما به یاد گرفتن زبان عربی نیازمندیم همانا زبان عربی از زبان های جهانی )بین المللی( است.

ایرانیان به زبان عربی بسیار خدمت کردند.3. اْلیرانّیوَن َخَدموا اللُّّغَة الَعَربّیة َکثیراً.

قشِ  فِی الَْحَجرِ« َغرِ َکالنَّ علم در کودکی )کوچکی( مانند نقش )کنده کاری( بر سنگ است.4.»الِعلُْم فِی الصِّ

» »َوجََعلْنا مَِن الماِء ُکلَّ َشیٍء حَیٍّ به وسیله آب هر چیز زنده ای را قرار دادیم )پدید آوردیم(.5.

»َمن َکَتَم ِعلماً فََکَأنَُّه جاِهٌل« هر کس دانشی را پنهان کند، پس گویا نادان است .6.

بخش دومـ  معانی عبارات مهم
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ـه َعَربیَّ
ْ
َغهال هاللُّ مهـیَّ

َ
ّأ این:

ّ
رُسالث آزمونالدَّ

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

ِة.. 1 نَِة الْماضیَّ الَْحْمُد ِلِ َربِّ الْعالمیَن ِلَنَّنا نََجحْنا فِی السَّ
َغَة الَعَربّیة ِمَن اللُّغاِت الْعالَمیَّة.. 2 َغِة الَعَربّیة إنَّ اللُّ ِم اللُّ نَحُْن بِحاَجٍة إلٰی تََعلُّ
3 ..» »َو َجَعلْنا ِمَن الماِء کُلَّ َشیٍء َحیٍّ
»مَن کََتَم ِعلماً َفکَأَنَُّه جاِهٌل«.. 4
َأنَْت َقِبلَْت کاَلَم والِِدَک َو اآلن تَعَْمُل بِِه.. 5
َز کاُة الِْعلِْم نَْشُرُه.. 6

1/5

1/5

1

1
1

0/5

ترجمه صحیح را انتخاب کنید.
َغَة الْعَربیَّة کَثیراً.. 7 اْلیرانّیوَن َخَدموا اللُّ

ب( ایرانیان به زبان عربی بسیار خدمت کردند. الف(  ایرانیان به زبان عربی زیاد از حد وارد شدند. 
َأنَا َأبَْحُث َعْن طَریِق الَجنَّة فی َحیاتی.. 8

ب(  من راه بهشت را در زندگی پیدا کردم. الف( من راه بهشت را در زندگی ام می یابم. 

0/5

ب( مهارت واژه شناسی
نام هر تصویر را زیر آن بنویسید.. 9

»نَّص، تَنْظُُر، تَکُْتُب، ُمعَْجم«

 
ب. ............................. الف. .............................  

0/5

کلماتی که با هم مترادف یا متضاد هستند را در جای مناسب آن ها بنویسید.. 10
»ِصَغر، ظاِهر، کَِبر، ُمبین«

ب( ............................. = ............................. الف( ............................. ≠ ............................. 

0/5

ترجمه کلمات مشخص شده را بنویسید.. 11

ِل أَیضاً؟ ب( أَ تَْعرُِف َمعنٰی َکلِماِت الْکتاِب اْلَوَّ الف( لُِکلِّ َشیٍء طَریٌق.  

0/5

در هر یک از موارد زیر کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.. 12
أَحجار  َمثَل      ُأَمم    الف. أَحادیث   
ُأسبوع  أَحَْمر    َسَنة   ب. یَوم          

0/5

پ( مهارت شناخت و کاربرد قواعد
فعل ماضی و فعل مضارع را در عبارات زیر مشخص کنید و نام صیغه آن ها را بنویسید.. 13

ْصرِ. ب( أَنْتِ  حَِفظِْت سوَرَة النَّ الف. أَ تَْفَهمیَن َمْعَنی اآلیات.  

0/5

نمره215
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جای خالی را با فعل ماضی مناسب پر کنید. . 14

َدَخلْنا    َدَخلُْت       فَّ الثانی.   الف( أَنَا ...................... الصَّ

أََکلَْت    أََکلِْت       ّفاحَة قَبَل َدقیقٍة؟  ب( یا ُأختی، هَْل ..................... التُّ

0/5

جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید. . 15

تَبَْدئیَن     بََدأَْت        الف( أَ أَنْتِ  .......................... بَِجْمِع الَْفواکِِه بَْعَد یَوَمیِْن؟ 
تَْدُخُل      تَْدُخلیَن     فَّ اْلَّوَل.    ب( أَنَْت .................. الصَّ
تَْذهَبیَن   تَْذهَُب       ج( أَ .................. َمَع ُأْختِِک؟   
َکَتبْنا       أَْکُتُب        د( أَنا ...................... بِالَْقلَمِ اْلَحَْمرِ.  

1

ت(  مهارت درک و فهم
هر توضیح را به کلمه مرتبط با آن وصل کنید.. 16

الف
الف( باَلُء النسان فیِه

ب(  الَْوقُْت ِمثُلُه
ج( مَوُت اْلَحیاء

د( الَْجنَُّة تَحَْت َأقداِمِهنَّ

ب
َهب الذَّ
الَْجْهل
اللِّسان
اْلُمَّهات

1

با توجه به متن زیر به سواالت مطرح شده پاسخ مناسب دهید. 17
َغِة الَْعَربیَّة، ِلَنَّها لَُغُة دیِننا. الُْقرآُن َو اْلَحادیُث بِِلساٍن َعَربیٍّ ُمبیٍن. ِم اللُّ ِة و نَحُْن بِحاَجٍة إلی تََعلُّ َة ِمَن اللُّغاِت  الْعالَمیَّ َغَة الَْعَربیَّ - إنَّ اللُّ

ِة؟ الف(  لِماذا نَحُْن بِحاجٍَة إلی تََعلُّمِ اللَُّغِة الَْعَربیَّ

ب( ماذا ُلَغُة الْقرآِن َو اْلَحادیث؟

1

درست یا نادرست بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. . 18
درست  نادرست  الف. ُحسُن الُخلُِق نِصُف الّدین.  
درست  نادرست  ب. الِْعلُم أفَضُل مَِن الَعبادِة.  

1

ث( مهارت مکالمه
با توجه به تصاویر به سواالت زیر پاسخ دهید.. 19

 
َدُة، ماذا تَْفَعلیَن؟ ب( یا َسیِّ الف( هل هَُو یَْصَنُع ُکرسّیاً؟  

1


