
پیامبراسالم④میفرماید:
»اطلبواالعلمولوبالصین«

»علمرابیاموزیدحتیاگردرچینباشد.«
میدونستیدکتابهایکلیازدانشمندهامثلابوعلیسینا،ابوریحانبیرونی

وزکریایرازیبهزبانعربینوشتهشده؟
مثالًکتابخفنابوعلیسینا،یعنی»قانون«کهتاسالهایزیادیاساس
تعلیمطبدرهمءهدانشگاههایپزشکیاروپابودهوحتیاروپاییهاهم
دانشگاهها توی و کنن استفاده ازش تا بگیرن یاد عربی بودن مجبور

تدریسشکنن....
اصالًمیدونستیدکهیادگرفتنعربیچهقدربهشمادرفهممتونواشعار
فارسیکمکمیکنه؟بههمینخاطرعربیروبایدیادبگیریمحتیاگر

درچینباشه!
برای که خیلیسبز محتوای تیم و گرامی مرادیان استاد از ممنونیم

موفقیتسریعتوامتحانات،اینکتابخوبرادراختیارماگذاشتند.



عالی محتوای با و کمحجم کتاب یک با را عربی زبان یادگیری لّذت
تجربهکنید.

اینکتابازبخشهایمروریبرقواعدگذشته)مربوطبهسالهایقبل(،
لغتهایپرتکرار،واژههایجدیدمتندرسوتمرینها،مترادفومتضاد
امتحانی سؤال نمونه و قواعد مهم، عبارات ترجمءه مکّسر، جمعهای و
تشکیلشدهاست.دربخشواژهنامه،واژههایسطربهسطرکتابدرسی
همراهباتوضیحیمختصربرایکلماتمهمآوردهشدهاست.ازآنجاکه
مهمترینواژههایزبانعربی،فعلهاهستند،موشکافانهآنهارابررسی

کردهوازشکلماضی،مضارعومصدرآنهاسخنگفتهایم.
مترادفها،متضادهاوجمعهایمکّسر،بخشجداییناپذیرواژگاناندکه

درقسمتیجداگانهبهآنهاپرداختهایم.
عباراتیکهبرایترجمهانتخابشدهاند،شماراباکاربردواژههاآشناکرده

وبرجمالتمهمهردرستأکیددارند.
بخشقواعددرنوعخودبینظیراستوهرآنچهبرایپاسخگوییبه
سؤالهایقواعدآزمونهایتشریحیونهاییبهآنهانیازدارید،دراین
قسمتجمعشدهاست.برایاینکهخودرامحکزدهباشیدوکاربرد
با متناسب سؤاالتی نمونه ببینید، عمالً را کتاب در گفتهشده مطالب



قواعدگفتهشدهودرپایانهرمبحثآوردهشدهاست.عالوهبرنمونه
سؤالهایامتحانیدرپایانهردرس،نمونهسؤالدیماهوخردادماهرا

جهتآمادگیشماعزیزانآوردهایم.
ناگفتهنماندبخشیرادرپایانبهمبحثدرکمطلباختصاصدادهایم
کهباذکرنکاتمهم،راهنماییجهتپاسخگوییبهایندستسؤاالت

درامتحاننهاییخواهدبود.
درپایانبرخودالزممیدانماززحماتهمءههمکارانمدرواحدتألیف،

ویراستاریوتولیدانتشاراتخیلیسبزتشکرکنم.
بهامیدموفقیتروزافزونشمادانشآموزانعزیز.

پایندهباشید. 
شاهومرادیان 



7مروری بر قواعد گذشته

17لغت های پرتکرار

ُن ... َدیُّ َالّدیُن َو التَّ لُ  َوَّ ُس الأْ رأْ 31َالدَّ

َرُة ... ُمَنوَّ َمديَنُة الأْ َمُة َو الأْ ُمَکرَّ ُة الأْ َمکَّ ُس الّثاني  رأْ 49َالدَّ

ِر ... ِفکأْ ُکُتُب َطعاُم الأْ َالأْ ُس الّثاِلُث  رأْ 67َالدَّ

َدُق ... َفَرزأْ َالأْ ُس الّر اِبُع  رأْ 81َالدَّ

99درک مطلب

103آزمون ها

122پاسخ نامٔه تشریحی



انواع کلمه

سه نوع كلمه در عربی داريم: اسم ـ فعل ـ حرف.
اسم از نظر جنس: مذّكر ـ مؤّنث

نشانۀ اسم مؤّنث: تاء گرد (ة ة)   شجرة ـ حديقة
اسم از نظر تعداد: مفرد ـ مثّنی ـ جمع

انواع جمع

سالم و مكّسر (تكسير)
عالمت اسم مفرد: اسم مفرد نشانه ندارد و به يک اسم مفرد اشاره می كند. 

 الكتاب، الرجل
عالمت اسم مثّنی: اِن ـ يِن   

 طالباِن ـ طالبيِن (دو دانش آموز)
نافِذتاِن ـ نافَِذتَيِْن (دو پنجره)

 جمعی است كه اگر عالمت جمع آن را برداريم شكل مفرد 
كلمه باقی بماند.

انواع جمع سالم جمع مذّكر سالم ـ جمع مؤّنث سالم

سيَن (معلّم ها) سوَن ـ ُمَدرٌّ عالمت جمع مذّكر سالم: وَن ـ ينَ  ُمَدرٌّ
عالمت جمع مؤّنث سالم: ات  تلميذات (دانش آموزان)

 نشانه ای ندارد. 
 َمساِجد ـ ُكُتب ـ ُعلوم
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إذا: هرگاه، اگر
أي) اآلراء: نظرات (مفرد: الرَّ

أراَد: خواست (مضارع: يُريُد)
األْربِعاء: چهارشنبه

يُْرِسـُل/  (مضـارع:  فرستـاد  َل:  ـَ أْرس
مصدر: إرسال)

اِْسَتْخَدَم: استفاده كرد، به كار گرفت 
(مضارع: يَْسَتْخِدُم/ مصدر: اِْستِْخدام)

(مضارع:  كرد  استخراج  اِْسَتْخَرَج: 
يَْسَتْخرُِج/ مصدر: اِستِخراج)

اِْستَْرجََع: پس گرفت (مضارع: يَْستَْرِجُع/ 
مصدر: اِْستِْرجاع)

يَْسَتطيُع/  توانست (مضارع:  اِْسَتطاَع: 
مصدر: اِْستِطاَعة)

اِْستَعينوا: ياری بجوييد (ماضی: اِْستَعاَن/ 
مضارع: يَْستَعيُن/ مصدر: اِْستِعانَة)

(مضارع:  خواست  آمرزش  اِْسَتغَْفَر: 
يَْسَتغِْفُر/ مصدر: اِْستِغفار)

(مضارع:  ورزيد  تكّبر  اِْسَتْكبََر: 
يَْسَتْكبُِر/ مصدر: اِستِكبار)

يَْسَتِمُع/  اِْسَتَمَع: گوش داد (مضارع: 
مصدر: اِْستِماع)
االُْسَرة: خانواده

األْسَفل: پايين، پايين تر
( : شّدت گرفت (مضارع: يَشَتدُّ اِْشَتدَّ

يَْشَتري/  (مضارع:  خريد  اِْشَتَری: 

مصدر: اِشتِراء)
يَْشَتِغُل/  (مضارع:  كرد  كار  اِْشَتَغَل: 

مصدر: اِْشتِغال)
األَشّد: سخت تر (اسم تفضيل)

أْصبََح: شد (مضارع: يُْصبُِح)
(مضارع:  كرد  برخورد  اِْصطََدَم: 

يَْصطَِدُم/ مصدر: اِْصِطدام)
األْصَغـر: كوچـک تر، كوچـک تـرين 

(اسم تفضيل)
يُطِْعـُم/  (مضـارع:  داد  غذا  أطَْعَم: 

مصدر: إطعام)
أطْلََق/  (ماضی:  رها كردن  اإلطالق: 

مضارع: يُطْلُِق)
يُعيُن/  (مضارع:  كرد  كمک  أعاَن: 

مصدر: إعانَة)
يَْعَتِمُد/  (مضارع:  كرد  تكيه  اِعَْتَمَد: 

مصدر: اِعْتِماد)
أعطَی: داد، بخشيد (مضارع: يُْعطي/ 

مصدر: إعطاء)
(جمع:  بزرگ ترين  بزرگ تر،  األعظَم: 

األعاِظم)
الُعليا/  (مؤّنث:  باالتر  برتر،  األعْلَی: 

جمع: األعْلَوَن)
األْغَرب: عجيب تر، عجيب ترين

يُقيُم/  (مضارع:  داشت  پا  بر  أقاَم: 
مصدر: إقاَمة)



)مضارع: کرد حاضر آورد، أحَْضَر:
یُحِْضُر/ مصدر:إحضار(
الَحضارات:تمّدنها
الُمحاَضَرة:سخنرانی

أقِْمَوجَْهَك:رویبیاور
أقاَم:برپاکرد)مضارع:یُقیُم/مصدر:إقاَمة(

قاَم:ایستاد)مضارع:یَقوُم(
قاَمبـ:پرداخت،اقدامکرد،انجامداد

)مضارع:یَقوُمبـ(
الَحنیف:یکتاپرست
َدیُّن:دینداری التَّ

قوش:نگارهها،کندهکاریها النُّ
عائِر:مراسم،مناسک الشَّ

الَقرابین:قربانیها
َجنُّب:دوریکردن،اجتنابکردن التَّ

ُب( َب/مضارع:یََتَجنَّ )ماضی:تََجنَّ
دٰی:پوچ،بیهوده السُّ

الّسیَرة:روشوکردار،سرگذشت
راع:کشمکش،نزاع،درگیری الصِّ

األصنام:بتها
الَفأْس:تبر

الَکأس:جام،لیوان
ـُر/  یَُکسِّ )مضارع: شکسـت ـَر: َکسَّ

مصدر: تَکسیر(
شـکسـته، ـَرة: الُمـَکسَّ ـر، الُمـَکسَّ

شکستهشده)اسممفعول(
)مضارع: کرد آویزان آویخت، َعلََّق:

یَُعلُِّق/مضارع:تَْعلیق(
الَکتِف،الکِتْف:شانه،دوش

پچپچ به شروع یََتهاَمسوَن: بَدؤوا
ماضی: کرد/ پچپچ )تَهاَمَس: کردند

تهاَمَس/مضارع:یََتهاَمُس(
ُق( َق:سوزاند)مضارع:یَُحرِّ حَرَّ

قوا:بسوزانید حَرِّ

)مضارع: کرد حاضر آورد، أحَْضَر:
مصدر:إحضار( یُحِْضُر/
الَحضارات:تمّدنها
الُمحاَضَرة:سخنرانی

أقِْمَوجَْهَك:رویبیاور
)مضارع:یُقیُمبرپاکرد)مضارع:یُقیُمبرپاکرد)مضارع:یُقیُم/مصدر:إقاَمة( أقاَم:

الّسیَرة:روشوکردار،سرگذشت
راع:کشمکش،نزاع،درگیری الصِّ

األصنام:بتها
الَفأْس:تبر

الَکأس:جام،لیوان
ـُر/ یَُکسِّ )مضارع: شکسـت ـَر: َکسَّ

قاَمبـ:پرداخت،اقدامکرد،انجامداد
)مضارع:یَقوُمبـ(

الَحنیف:یکتاپرست
َدیُّن:دینداری التَّ

قوش:نگارهها،کندهکاریها النُّ
عائِر:مراسم،مناسک الشَّ

الَقرابین:قربانیها
َجنُّب:دوریکردن،اجتنابکردن التَّ

ُب( َب/مضارع:یََتَجنَّ )ماضی:تََجنَّ
دٰی:پوچ،بیهوده السُّ

شـکسـته، ـَرة: الُمـَکسَّ ـر، الُمـَکسَّ
)اسممفعول(شکستهشده)اسممفعول(شکستهشده)اسممفعول(

)مضارع: کرد آویزان آویخت، َعلََّق:
یَُعلُِّق/مضارع:تَْعلیق(

الَکتِف،الکِتْف:شانه،دوش
پچپچ به شروع یََتهاَمسوَن: بَدؤوا
ماضی: کرد/ پچپچ )تَهاَمَس: کردند

تهاَمَس/مضارع:یََتهاَمُس(
ُق( َق:سوزاند)مضارع:یَُحرِّ حَرَّ

قوا:بسوزانید حَرِّ

قاَم:ایستاد)مضارع:یَقوُم(
قاَمبـ:پرداخت،اقدامکرد،انجامداد

تَکسیر( مصدر:
شـکسـته، ـَرة: الُمـَکسَّ ـر، الُمـَکسَّ
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کاَن:بود)مضارع:یَکوُن(
کونوا:باشید)کاَن:بود/یکوُن:میباشد(

لمیَُکْن:نبود،نبودهاست)ماضیساده
یانقلیمنفی(

 واژگان «ِاْعَلموا»

:گویی،مانند،مثلاینکه،انگار َکَأنَّ
لَیَْت:کاش،ایکاش

لَیَْتني،یالَیَْتني:ایکاشمن)لَیَْت + 
«ن»وقایه+ضمیر«ي»)
:شاید،امیداست لََعلَّ

)َعَقَل: میکنید خردورزی تَْعِقلوَن:
خردورزیکرد(

یوُمالبَْعث:روزرستاخیز
الَعبَث:بیهوده،پوچ

البُنیاُنالَمرصوص:ساختماناستوار
مایَلي:آنچهمیآید

َل: )حَمَّ نکن تحمیل ْل: تَُحمِّ ال
ُل:تحمیلمیکند/  تحمیلکرد/یَُحمِّ

مصدر:تَحْمیل(

 واژگان «التمارین»

الّدار:خانه
الطّین،الطّیَنة:گِل

ِسوٰی:بهجز
الَعظْم:استخوان

 اللَّحْم:گوشت
الَمْفَسَدة:مایءهتباهی

ُخذوا:بگیرید)فعلامر( )ماضی:أَخَذ/ 
مضارع:یَأُخُذ(

 التأُخذوا:نگیرید)فعلنهی(
األُنشوَدة:سرود)جمع:األناشید(

اجابتکننده برآورنـده، الُمجیب:
)اسمفاعل(

)اِنَْشـَرَح/  شـادمـانـی ااِلنِْشـراح:

مضارع:یَْنَشرُِح(
البََسمات:لبخندها)مفرد:البَْسَمة(

أعاَن:یاریکرد)مضارع:یُعیُن/امر:
أَِعْن/مصدر:إعانَة(

 أِعّني:مرایاریکن)أِعْن +نونوقایه
+ ي(

)ماضی: نورانیکن روشنکن، أَنِْر:
أَناَر/مضارع:یُنیُر/مصدر:إناَرة(
الَحّظ:بخت)جمع:الُحظوظ(

الم:آشتی،صلح السَّ
لْم:صلح  السِّ

کرد حمایت کرد، نگهداری حَمٰی:
)مضارع:یَحْمي(

کاَن:بود)مضارع:یَکوُن(
)کاَن:بودباشید)کاَن:بودباشید)کاَن:بود/یکوُن:میباشد( کونوا:

لمیَُکْن:نبود،نبودهاست)ماضیساده
یانقلیمنفی(

 واژگان «ِاْعَلموا»

:گویی،مانند،مثلاینکه،انگار َکَأنَّ
لَیَْت:کاش،ایکاش

+ َْتلَیَْتلَیَْت لَیَْتني،یالَیَْتني:ایکاشمن)
«ن»وقایه+ضمیر«ي»)
:شاید،امیداست لََعلَّ

)َعَقَل: میکنید خردورزی تَْعِقلوَن:
خردورزیکرد(

یوُمالبَْعث:روزرستاخیز
الَعبَث:بیهوده،پوچ

البُنیاُنالَمرصوص:ساختماناستوار
مایَلي:آنچهمیآید

َل: )حَمَّ نکن تحمیل ْل: تَُحمِّ ال
ُل:تحمیلمیکند/ تحمیلکرد/یَُحمِّ

مصدر:تَحْمیل(

 واژگان «التمارین»

مضارع:یَْنَشرُِح(الّدار:خانه

ِسوٰی:بهجز
الَعظْم:استخوان

اللَّحْم:گوشت
الَمْفَسَدة:مایءهتباهی

)ماضی:أَخَذ/ )فعلامر(بگیرید)فعلامر(بگیرید)فعلامر( ُخذوا:
مضارع:یَأُخُذ(

التأُخذوا:نگیرید)فعلنهی(
األُنشوَدة:سرود)جمع:األناشید(

اجابتکننده برآورنـده، الُمجیب:
)اسمفاعل(

)اِنَْشـَرَح/ شـادمـانـی ااِلنِْشـراح:

أعاَن:یاریکرد)مضارع:یُعیُن/امر:
أَِعْن/مصدر:إعانَة(

+نونوقایه أِعّني:مرایاریکن)أِعْن
ي( +

)ماضی: نورانیکن روشنکن، أَنِْر:
أَناَر/مضارع:یُنیُر/مصدر:إناَرة(
الَحّظ:بخت)جمع:الُحظوظ(

الم:آشتی،صلح السَّ
لْم:صلح السِّ

کرد حمایت کرد، نگهداری حَمٰی:
)مضارع:یَحْمي(

الّدار:خانه
الطّین،الطّیَنة:گِل

مضارع:یَْنَشرُِح(
البََسمات:لبخندها)مفرد:البَْسَمة(
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 اِحِْمني:ازمننگهداریکن) اِحْمِ + نون
وقایه+ي(

یََتَمّنٰی/  )مضارع: کرد آرزو تََمّنٰی:
مصدر:تََمّني(

الُمْفَترِس:درنده)اسمفاعل(
الَفریَسة:شکار

الَمکسور:شکسته)اسممفعول(

یَتْبَُع:تعقیبمیکند،دنبالمیکند
)تَبَِع:تعقیبکرد(

َد:مطمئن ُد:مطمئنمیشود)تَأَکَّ یَتَأَکَّ
د( شد/مصدر:تَأکُّ
الِخداع:فریب

الَحْرُبالَمفروَضة:جنگتحمیلی

نون + )ازمننگهداریکن)ازمننگهداریکن)اِحْمِ اِحِْمني:
+وقایه+وقایه+ي(

یََتَمّنٰی )مضارع: کرد آرزو تََمّنٰی:

یَتْبَُع:تعقیبمیکند،دنبالمیکند
)تَبَِع:تعقیبکرد(

َد:مطمئن َد:مطمئنمطمئنمیشود)تَأَکَّ َد:مطمئنمطمئنمیشود)تَأَکَّ )تَأَکَّ ُد: یَتَأَکَّ

الَفریَسة:شکار
الَمکسور:شکسته)اسممفعول(

الَحْرُبالَمفروَضة:جنگتحمیلی

یََتَمّنٰی/ )مضارع: کرد آرزو تََمّنٰی:
مصدر:تََمّني(

الُمْفَترِس:درنده)اسمفاعل(
الَفریَسة:شکار

َد:مطمئن َد:مطمئنمطمئنمیشود)تَأَکَّ َد:مطمئنمطمئنمیشود)تَأَکَّ )تَأَکَّ ُد: یَتَأَکَّ
د( شد/مصدر:تَأکُّ
الِخداع:فریب

الَحْرُبالَمفروَضة:جنگتحمیلی

غیر )کوچک( القدیم )قدیمی( ≠ الَحدیَث )جدید(  الکبیر )بزرگ( ≠ الصَّ

ب  َقرُّ َجنُّب )دوری( ≠ ااِلقتراب،التَّ التَّ
)نزدیکی(

َرجََع )برگشت( ≠ َذهََب )رفت(

َسَأَل )پرسید( ≠ أجاَب )جوابداد(اِزداَد )زیادشد( ≠ قَلَّ )کمشد(

خیَصة )ارزان(  الَخفّي)پوشیده،پنهان( ≠ الظّاِهر )آشکار(الغالیة )گران( ≠ الرَّ

الَجْهل )نادانی( ≠ الِعلْم )دانایی(َشَکَر )شکرکرد( ≠ َکَفَر )کفرورزید(

أَحَبَّ )دوستداشت( ≠ َکرَِه )ناپسند
داشت(

داقَة)دوستی( الَعداَوة )دشمنی( ≠ الصَّ

أَخَذ )گرفت( ≠ أعْطی )داد(الَجمیل )زیبا( ≠ الَکریه،الَقبیح )زشت(

الّنافِع )سودمند( ≠ الُمِضّر )زیانآور(األجَْمل )زیباتر( ≠ األقْبَح )زشتتر(

الم)صلح( ≠ الَحرب )جنگ(الّسوء )بدی( ≠ الُحْسن )خوبی( السَّ
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زاع،األَْسَوأ )بدتر( ≠ األحَْسن )خوبتر( لْم )صلح،آشتی( ≠ النِّ الم،السِّ السَّ
راع )درگیری( الصِّ

ْدق  الَکِذب، الکِْذب )دروغگویی( ≠ الصِّ
)راستگویی(

بَکٰی )گریهکرد( ≠ َضِحَك )خندید(

حَزَِن )غمگینشد( ≠ فَرَِح)خوشحال
کّي )باهوش( ≠ األحَمق )نادان(شد( الذَّ

َح،أفَْرَح)شاد حََزَن )غمگینکرد( ≠ فَرَّ
کرد(

الُقرب )نزدیکی( ≠ البُْعد)دوری(

األَمام)مقابل،روبهرو( ≠ الَوراء،الَخلْف قَطََع )قطعکرد( ≠ َوَصَل )وصلکرد(
)پشت(

األعْلَی )باال،باالتر( ≠ األْسَفل )پایین،
پایینتر(

اِبْتََعَد )دورشد( ≠ اِقْتََرَب )نزدیکشد(

الباِطل )باطل،بیهوده( ≠ الحّق )حق( 

أْدَرَك= حََصَلعلی )بهدستآورد( ااِلهتمام = الِعنایَة= ااِللتفات)توّجه(

عائِر= الَمناِسك )مراسم( الَفْضل= الَعطاء )بخشش(الشَّ

َجنُّب= ااِلجتناب )دوریکردن( جََعَل= َوَضَع )قرارداد(التَّ

حَّة )تندرستی(حَِسَب= ظَنَّ )گمانکرد( العافیة= الصِّ

دٰی = الباطل=الَعبَث )بیهوده،پوچ( الطّاقَة= ااِلْستِطاَعة )توانایی(السُّ

ذات= الّصاِحب )دارا(أْرَسَل= بََعَث )فرستاد(
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َن= أظَْهَر )آشکارکرد( الَخفّي = الَمستور )پوشیده(بَیَّ

بیل=الطَّریق )راه( راط= السَّ الّدار= البَیت )خانه(الصِّ

َث= َکلََّم=تََکلََّم )سخنگفت( أم= أو )یا(حَدَّ

زاع )کشمکش( راع= النِّ ِسوٰی= إاّل )بهجز(الصِّ

َعوات= األَدِعَیة )دعاها(حاَوَل= اِجَْتَهَد )تالشکرد( الدَّ
ااِلنِشراح= الَفَرح )شادمانی(لَّما= ِعنَدما=حیَنما )هنگامیکه(

شاهََد= َرأَی )دید(
حَمٰی = حََرَس=حَِفَظ )حفظکرد،

نگهداریکرد(

خریَّة )مسخرهکردن( الباِلد= الُمُدن)شهرها(ااِلستِهزاء= السُّ

ید)شکار(نََصَر= ساَعَد=أعاَن )کمککرد( الَفریَسة= الصَّ

الُعّش= الُوْکَنة )النه(قََذَف= ألَْقی )انداخت(
بَغَْتًة= فَْجَأًة )ناگهان( اإلرضاء= اإلقناع )راضی)قانع(کردن( 

معنی مفردجمعمفرد
چهره،روالوجوهالَوجْه
ْعب عوبالشَّ ملتالشُّ
راه،روشالطُُّرق،الطَّرائقالطّریقة
قوشالّنقش نگاره،کندهکاریالنُّ
سم سومالرَّ نقاشیالرُّ
ماثیلالتِّمثال مجسمه،تندیسالتَّ
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خدااآللَِهةاإلله
قربانیالَقرابینالُقربان
دوران،دورهالُعصورالَعْصر
َنم بتاألَصنامالصَّ
جشناألعیادالعید
شهرالُمُدنالمدینة
تبرالُفؤوسالَفأْس
معبد،عبادتگاهالمعابدالَمْعبَد
شانه،دوشاألکتافالَکتِف
ّص متنالنُّصوصالنَّ
پاداش،مزداألُجوراألَجر
دوستاألصِدقاءالّصدیق
کشور،شهرالباِلدالبَلَد
بیل بُلالسَّ راهالسُّ
سخن،گفتاراألقوالالقول
عمل،کرداراألفعالالفعل
نادانالُجّهالالجاهل
ّف فوفالصَّ صف،ردیف،کالسالصُّ
دست،دستهاألَیديالَید
ّن دندان،دندانهاألسنانالسِّ
سنگاألحجارالَحَجر
بدناألجسامالِجسم
تنهالُجذوعالِجْذع
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ریشهالُجذورالَجذر
یف یوفالضَّ مهمانالضُّ
دراألبوابالباب
گوشتاللُّحوماللَّحم
استخوانالِعظامالَعظْم
ّر رورالشَّ بدیالشُّ
اخالقاألخالقالُخلُق
ّیاحالّسائِح گردشگرالسُّ
لیل راهنما،دلیلاألِدلَّةالدَّ
شکارالفرائسالَفریَسة
بالاألجنَِحةالَجناح
دشمناألعداءالَعدّو
جوجهالِفراخالَفرخ
کر یاداألذکارالذِّ
پژوهش،تحقیقاألبحاثالبَحْث

！أِقْم َوجَْهَك لِلّدیِن َحنیفاً:بایکتاپرستیبهدینرویبیاور.
از ل َشعَب ِمن ُشعوب اْلَرِض إّل و کاَن له دیٌن و طریقٌة لِلعبادة: هیچملّتی
ملّتهایزمیننیست،مگراینکهدینیوروشیبرایعبادتداشتهاست.
تَُدلُّ علی أنّه فِطريٌّ في ُوجوِدِه:داللتمیکندبراینکهآن)دینداری(در

وجوداوفطریاست.
！َأ یَحَْسُب اْلنساُن أن یُتَرَك ُسدًی:آیاانسانگمانمیکندکهبیهوده

رهامیشود؟
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وا النّاَس َفَتکَْتِسُبوا الَعداَوَة بَیْنَُهم:بهمردمدشنامندهید،زیرادشمنی ل تَُسبُّ
بینخودرابهدستمیآورید.

نُّقاَد  کونوا  الَحقِّ  أهِل  ِمن  الباِطَل  تَأُْخذوا  ل  َو  الباِطِل  أهِل  ِمن  الَحقَّ  ُخذوا 
الکالِم:حقراازاهلباطلبگیریدوباطلراازاهلحقنگیرید.منتقدان

سخنباشید.
ْدَر انِْشراحاً/ َو َفمي بالَبَسماِت: سینهراازشادمانیودهانمرابا َو امَْألِ الصَّ

لبخندهاپرکن.
َو اجَْعِل التَّوفیَق َحظّي/ و نَصیبي في الحیاِة:وموفقیترابختوبهرءهمن

درزندگیقرارده.
نیا َسالماً/ شاِمالً کُلَّ الِجهاِت:ودنیاراازصلحیدربرگیرندءههمءه َو امَْألِ الدُّ

جهتهاپرکن.
َو احِْمني َو احِْم باِلدي/ ِمن ُشروِر الحاِدثاِت: ومنوکشورمراازبدیهای

حوادثحفظکن.
إنَّ أحَْسَن الَحَسِن الُخلُُق الَحَسُن: بیگمانبهتریننیکی،اخالقنیکواست.

ازجملءه قبل پرکاربردیهستندکه حروف  

اسمّیه)مبتداوخبر(میآیند.اینحروفعبارتانداز:
« ،لَیَْت،لَعلَّ ،لٰکِنَّ ،َکَأنَّ ،أنَّ «إنَّ

هریکازاینحروفمعنایخاّصیدارندومعنیجملهراتغییرمیدهند.
: برایتأکیدکّلجملهمیآیدوبهمعنای«قطعاً،همانا،بهدرستیکه، : إنَّ إنَّ  

بیگمان»است.
اهللاَالیُضیُعأجَْرالُمحِْسنیَن:بیگمانخداپاداشنیکوکارانرا ！إنَّ

تباهنمیکند.
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»درعربیخیلیپرکاربرداستولزوماًهمیشهترجمهنمیشود؛ «إنَّ
درآیهوحدیثالبتهبایدترجمهشود،مثلآیءهفوق.

َلَعلیاِهللا.:ازدالیلموفقیتمن، مِنأَسباِبنَجاحيالتوکُّ  إنَّ
(« توّکلبرخدااست.)عدمترجمءه«إنَّ

:بهمعنای«که»استودوجملهرابههمپیوندمیدهد. :أنَّ أنَّ  
شيٍءقدیٌر:گفتمیدانمکهخدا اهللاَعلیُکلِّ ！قاَلأعْلَُمأنَّ

برهرچیزیتواناست.
به که ) )أِلنَّ شود همراه خود از قبل «لِـ» جّر حرف با میتواند « «أنَّ

معنای«زیرا،برایاینکه»استودرجواب«لِماذا،لَِم:چرا»میآید.
بِطاقََةالطّائَِرِةغالیٌة.  لِماذاماسافَْرَتبالطّائَِرة؟ـأِلَنَّ
چراباهواپیماسفرنکردی؟ـزیرابلیتهواپیماگراناست.

»دروسطجملهمیآید. »درابتدایجملهو«أنَّ  «إنَّ
پسازحروفمشبّهةبالفعلنمیتواندمستقیماًفعلبیاید،پساز

آنهایااسممیآیدویاحرف.
پسازفعل«قاَل»ومشتقاتآن)یعنیامرونهیو...(ازحرف

»نادرستاست. »استفادهمیشودو«أنَّ «إنَّ

مأمور بگومن :الّدیَن لَهُ ُمْخلِصاً اهللاَ أعبَُد أْن أُمِْرُت إنّي ！قُْل
شدهامکهخدارادرحالیکهدینرابرایاوخالصگردانیدهام،عبادتکنم.
: برایشباهتبیندوچیزبهکارمیرودوبهمعنای«گویی، َکَأنَّ  

انگار،مثلاینکه،مانند»است.
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نمونه سؤال های امتحانی

تَرِجم الكلمات الّتي تحتها خّط:
(شهريور ۹۹)- ۱ َر إبراهيُم َجميَع األصناِم.  كَسَّ
(خرداد ۹۸)- ۲ أنَقَذ إبراهيُم َقومَُه ِمن ِعباَدِة األصناِم. 
(شهريور ۹۸)- ۳ ًة.  َشعائُِرُه كانَْت ُخرافيَّ
(دی ۹۸)- ۴ أنَْقَذ اهللاُ إبراهيَم ِمَن النّاِر. 
(خرداد ۹۹)- ۵ إنَّ الَغَضَب مَْفَسَدٌة. 
(خرداد ۹۹)- ۶ عيٌّن الُمترادف و المتضاد: 

راع ـ األصِدقاء ـ الظُّروف ـ النٌّزاع ـ األعداء ـ النُّزول) (الصٌّ
ب) (............... ≠ ...............) الف) (............... = ...............) 

(شهريور ۹۹)- ۷ عيٌّن الُمترادف و المتضاد: 
لم) ر ـ الُمَوحٌّد ـ السٌّ راع ـ الُمنَوَّ (الظُّهور ـ الَحنيف ـ الصٌّ

ب) (............... ≠ ...............) الف) (............... = ...............) 
(شهريور ۹۹)- ۸ َعيٌّن الكلمَة الغريبَة: 

۴) األْربِعاء ۳) األقْرِباء  ۲) األِحّباء  ۱) األصِدقاء 
(دی ۹۸)- ۹ اُكُتب َجمع الكلمة الّتي تحتها خّط: 

نَِم. َعلََّق الَفأَس َعلی كَِتِف الصَّ

تَرِجم العبارات إلی الفاِرسيَّة:
ْمَتنا  (خرداد ۹۸)- ۱۰ ！ال ِعلَْم لَنا إّال ما َعلَّ
(خرداد ۹۸)- ۱۱ ثُمَّ َعلََّق الَفأَس َعلی كَِتِفِه َو تََرَك الَمعَْبَد. 
(شهريور ۹۸)- ۱۲  ًَو يَقوُل الكافُِر يَا لَيَتني كُنُت تُرابا！
(دی ۹۸)- ۱۳ كَأنَّ إرضاَء َجميِع النّاِس غايٌَة ال تُْدَرُك. 
(خرداد ۹۹)- ۱۴ كُلُّ طَعاٍم ال يُْذكَُر اْسُم اِهللا َعلَيِه ال بََركََة فيه. 
(شهريور ۹۹)- ۱۵  أ يَحَْسُب اإلنساُن أْن يُتَْرَك ُسدًی！



متن كوتاهی كه در امتحان نهايی برای سنجش ميزان درک مطلب می آيد، 
از متن درس ها يا تمرين هايی هست كه به همين منظور در كتاب  غالباً 
آمده است. اگر هم متنی خارج از كتاب باشد از واژه هايی تشكيل شده كه 

در سطح كتاب درسی است و به راحتی مفهوم آن قابل درک است.
با كلمات  اين رابطه مطرح است، آشنايی دانش آموز  اما نكته ای كه در 
پرسشی است. گاهی پيش می آيد كه دانش آموز معنی (َمتی: چه وقت) را 

با (أيَن: كجا) اشتباه می گيرد. به معنی كلمات پرسشی زير دقت كنيد.
معنیکلمۀ پرسشیمعنیکلمۀ پرسشی

كجاأيَنآياهَل، أ
چه طور، چگونهَكيَفچه كسی، كيستَمن
ن چه قدر، چندَكماز چه كسیمِمَّ

چه چيزی، ما
برای چه، چرالَِم/ لِماذاچيست

با چه چيزیبَِمچه چيزیماذا
از چه چيزیمِمَّچه وقتَمتی

 به پرسش ها و پاسخ های زير دقت كنيد.
مَن هو سائُِق الحافِلَة؟ ـ السيٌّد ُحَسينّي

رانندۀ اتوبوس كيست؟ ـ آقای حسينی



آزمون (  ۱  ) نوبت اول

(۱ نمره) الف. تَرِجم المفردات الّتي اُشير إليها بخّط:  

ثَنا الُقرآُن الكريُم َعن سيَرِة األنبياِء.- ۱ َقد َحدَّ
َعلََّق الَفأَس َعلی كَِتِفِه َو تََرَك الَمعبَد.- ۲
ريَفيِن.- ۳ لََقد ِاشتاَق أبوكُما إلی الَحَرمَيِن الشَّ
تَْخُرُج َقطَراُت الماِء ِمن َفِمها ُمَتتالَيًة.- ۴

(۱ نمره)   : ب. عيٌّن الُمتَراِدَف َو الُمتَضادَّ
راع لْم ـ الخيَمة ـ الُمحاَولَة ـ العَظم ـ الصٌّ عي ـ السٌّ السَّ

۵ - ............... = ............... ۶ -............... ≠ ............... 
(۰/۲۵ نمره) ج. َعيٌّن الكَلمَة الَغريَبَة: 

۷ -
۴) األسنان ّالل  ۳) الشَّ ۲) األكتاف  ؤوس  ۱) الرُّ

(۰/۲۵ نمره)- ۸ ة»: ...............  اُكُتب جمَع «الِقمَّ

(۴/۵ نمره) ِة:  د. تَرِجم الُجَمَل و العباراِت إلی الفاِرسيَّ
ِازداَدْت هذه الُخرافاُت في أدياِن النّاِس َعلی مَرٌّ الُعصوِر.- ۹

ها.- ۱۰ كاَن الَهَدُف ِمن تَقديِم الَقرابيِن لِآللَِهِة كَسَب ِرضاها َو تََجنَُّب َشرٌّ
أرَسَل اهللاُ إليِهُم األنبياَء لُِيَبيٌّنوا الّصراَط الُمسَتقيَم.- ۱۱



۱۲۳ پاسخ نامٔه تشریحی

شكست- ۱
بُت ها- ۲
مراسم، مناسک- ۳
نجات داد- ۴
مايۀ تباهی- ۵
األصِدقاء ≠ األعداء- ۶ زاع   راع = النٌّ الصٌّ
لْم- ۷ راع ≠ السٌّ الصٌّ الَحنيف = الُمَوحٌّد 
األْربِعاء (چهارشنبه)- ۸
أكتاف- ۹
هيچ علمی نداريم جز آن چه به ما آموخته ای.- ۱۰
سپس تبر را بر دوش او آويخت و معبد را ترک كرد.- ۱۱
و كافر می گويد: ای كاش من خاک بودم.- ۱۲
گويی راضی كردِن همۀ مردم هدفی است كه به دست نمی آيد.- ۱۳
هر غذايی كه نام خدا بر آن ذكر نشود، هيچ بركتی در آن نيست.- ۱۴
آيا انسان گمان می كند كه بيهوده رها می شود؟!- ۱۵



عــرــیومزاوموـمو13۰

پنسخومودهتو(  1  (واهنوازل

سرگذشت، روش و کردار7 1
تبر7 2
مشتاق شد7 3
پی درپی7 4
ْعي = الُمحاَولَة )تلش کردن(7 5 السَّ
راع )کشمکش، درگیری(7 6 لْم )صلح( ≠ الصِّ السِّ
7  )معنی گزینه ها به ترتیب: سرها، شانه ها، آبشار، دندان ها(7 7
الِقَمَم )قّله ها(7 8
این خرافات در گذر زمان در دین های مردم زیاد شد.7 9
هدف از پیشکش کردن قربانی ها به خدایان، به دست آوردن رضایتشان 7 10

و دوری از شّر آن ها بود.
خداوند پیامبران را به سوی آن ها فرستاد تا راه راست را بیان کنند.7 11
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