
در زمان های دور، توی خیلی سبز یه همکاری داشتیم که در کنار 
کتاب های قوی ای که برای ما می نوشت رؤیاهای بزرگ دیگه ای هم 
توی سرش بود و اون رؤیاها چیزی نبود، جز واردات و صادرات از 

کشورهای عربی مثل عمان و امارات و ...
همین باعث شده بود یه پشیمونی بزرگ داشته باشه که »اگر من 
عربی فول بودم ... اگر بلد بودم راحت عربی حرف بزنم ... دیگه عربا 

به گرد پام هم نمی رسیدن و توی این کار خیلی خفن می شدم«.
از کجا می دونید زندگی به کجاها می برتتون؟ از کجا می دونید در 

آینده رؤیاهاتون تغییر جهت نمی دن؟؟
و  کویت  برج های  توی  می ره  که  بودید  پزشکی  اون  شما  شاید 
امارات مریض می بینه یا شاید اون مهندس خفنی که همون بُرجا 
یه  ...؛ شاید  نگیرید  زبان عربی رو دست کم  ...؛ پس  رو می سازه 

روزی یه قدم به خواسته هاتون نزدیک ترتون کنه ...



بعد الحمد، 
سمت  به  بیشتر  دانش آموزان  عالقءه  و  ذائقه  حاضر،  عصر  در 
مطالعءه مطالب کوتاه، دسته بندی شده و مصّور است؛ لذا معموالً 
از این ویژگی ها را دارند  مجموعه کتاب های جیبی که بخشی 
مورد استقبال قرار می گیرند. ما تالش کرده ایم علی رغم حجم 
کم، مطالب مهم و پرکاربرد عربی دهم را به همراه مجموعه ای از 

سؤاالت مهم و پرکاربرد را در این کتاب بیاوریم. 
در این کتاب تالش شده است که تمام مطالب کتاب درسی با 
رویکرد پاسخگویی به سؤاالت امتحان نهایی در صفحاتی جذاب 
با خواندن این کتاب،  امید است دانش آموزان عزیز  ارائه شود. 

نتایج قابل قبولی بگیرند. 



جدول  تمارین،  حوار،  درس،  متن  (واژه های   لغت نامه 
متضاد، مترادف و جمع مکّسر)

 ترجمءه عبارات کلیدی کتاب درسی
 قواعد (آموزش با زبانی ساده و روان به همراه مثال و 

سؤاالت تشریحی)
 آزمون پایانی 

وصـال او ز عمــر جـاودان به
خداونـدا مـرا آن ده كه آن به



عاُرف ذاَك هَو اهلُل + َالتَّ َّولُ  ُس الأْ رأْ 9َالدَّ

ُة + ... َعَدديَّ َمواِعُظ الأْ َالأْ ُس الّثاني  رأْ 28َالدَّ

َمِك + ... َمَطُر السَّ ُس الّثاِلُث  رأْ 40َالدَّ

ميُّ + ... لأْ عاُيُش السِّ َالتَّ ُس الّراِبُع  رأْ 54َالدَّ

... + هذا َخلُق اهلِل！ ُس الخاِمُس  رأْ 67َالدَّ

َقرَنيِن + ... ذو الأْ ُس الّساِدُس  رأْ 82َالدَّ

ِبحاِر َعجاِئُبُه + ... يا َمن في الأْ ُس الّساِبُع  رأْ 94َالدَّ

فاِرسيِّ + ... دِب الأْ َ لميِع في الأْ ِصناَعُة التَّ ُس الّثاِمُن  رأْ 110َالدَّ

122درک مطلب

132آزمون ها

142پاسخ نامۀ تشریحی



 مواژگنن «تن هــ»

 ذاَك: آن
 ذات: دارای

 ذا: این
 ذو: دارای

 زاَن: زینت داد )مضارع: یزیُن(
 ُغصون: شاخه ها
 نَِضَرة: تر و تازه

 نََمْت: رشد کرد )مؤّنِث نَما(، )مضارع: 
یَْنمو(

 حَبَّة: دانه
 صاَرْت: شد، گردید )مؤنِّث صاَر(، )مضارع: 

یَصیُر(
 قُْل: بگو )فعل امر، ماضی: قال/ مضارع: 

یَُقوُل(

 یُْخرُِج: درمی آَورد )ماضی: أخَْرَج(
 جَْذَوة: پارءه آتش
 ُمْسَتِعَرة: فروزان
 ضیاء: روشنایی

 أَْوجََد: پدید آورد )مضارع: یُوِجُد(
 َشَرَرة: اخگر )پارءه آتش(

 أَنُْعم: نعمت ها
 ُمْنَهِمَرة: ریزان

 بالِغ: کامل
 ُمقَتِدَرة: توانا، نیرومند

 أنُْجم: ستارگان
 ُدَرر: مرواریدها

 َغیم: ابر
 أنَْزَل: نازل کرد )مضارع: یُنْزُِل(

 واژگنن «حواـ»

 تَعاُرف: آشنایی ِحوار: گفت وگو

 مواژگنن «تن هــ»

 ذاَك: آن
 ذات: دارای

 ذا: این
 ذو: دارای

 زاَن: زینت داد )مضارع: یزیُن(
 ُغصون:

)ماضی: أخَْرَج( درمی آَورد )ماضی: أخَْرَج( درمی آَورد )ماضی: أخَْرَج(  یُْخرُِج:
 جَْذَوة: پارءه آتش
 ُمْسَتِعَرة: فروزان
 ضیاء: روشنایی

)مضارع: یُوِجُد( پدید آورد )مضارع: یُوِجُد( پدید آورد )مضارع: یُوِجُد(  أَْوجََد:

 نَِضَرة: تر و تازه
)مضارع: ، )مضارع: ، )مضارع:  )مؤّنِث نَما( رشد کرد )مؤّنِث نَما( رشد کرد )مؤّنِث نَما(  نََمْت:

یَْنمو(
 حَبَّة: دانه

)مضارع: ، )مضارع: ، )مضارع:  )مؤنِّث صاَر( شد، گردید )مؤنِّث صاَر( شد، گردید )مؤنِّث صاَر(  صاَرْت:
یَصیُر(

)فعل امر، ماضی: قال بگو )فعل امر، ماضی: قال بگو )فعل امر، ماضی: قال/ مضارع:   قُْل:
یَُقوُل(

 أَنُْعم:
 ُمْنَهِمَرة: ریزان

 بالِغ: کامل
 ُمقَتِدَرة: توانا، نیرومند

 أنُْجم: ستارگان
 ُدَرر: مرواریدها

 َغیم: ابر
)مضارع: یُنْزُِل( نازل کرد )مضارع: یُنْزُِل( نازل کرد )مضارع: یُنْزُِل(  أنَْزَل:

 واژگنن «حواـ»

 تَعاُرف: آشنایی ِحوار: گفت وگو

 ُغصون: شاخه ها
 نَِضَرة: تر و تازه

 َشَرَرة: اخگر )پارءه آتش(
 أَنُْعم: نعمت ها
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 َمطار: فرودگاه
 َمْرقَد: آرامگاه

 قاَعة: سالن
 ُمَوظَّف: کارمند

 َمَع اْألََسِف: متأّسفانه
 أْن أُسافَِر: که سفر کنم )متکلّم وحده(

 شاَء: خواست )مضارع: یَشاُء(
 إلَی اللٌّقاء: به امید دیدار

 واژگنن «تمنـین»

 تَْرِجْم: ترجمه کن، فعل امر )ماضی: تَْرجََم(
 واِجبات: تکالیف

 َضْع: قرار بده، فعل امر، )ماضی: َوَضَع/ 
مضارع: یََضُع(

 غالَِیة: گران
 رخیصة: ارزان
 أَبَْیض: سفید

 یَدوُر: می چرخد )ماضی: داَر(
 َمالبِس: لباس ها

 ُفستان: پیراهن زنانه
 بَطّاریَّة: باتری

 فَراغ: جای خالی
 یَمین: راست

 یَسار: چپ
 َمْسُموح: ُمجاز

 ِشراء: خرید
 َرقََد: خوابید )مضارع: یَْرقُد(

 راِسب: مردود

 بِدایَة: آغاز
 قَصیر: کوتاه

 ُمسَتعیناً بِـ : با استفاده از
 ُمْعَجم: واژه نامه

 اِبْحَْث: جست وجو کن، فعل امر )ماضی: 
بَحََث/ مضارع: یَبْحُث(

 بَحث: پژوهش
 َعقاِرب: عقربه ها

 َمطار: فرودگاه
 َمْرقَد: آرامگاه

 قاَعة: سالن
 ُمَوظَّف: کارمند

 َمَع اْألََسِف: متأّسفانه
)متکلّم وحده( که سفر کنم )متکلّم وحده( که سفر کنم )متکلّم وحده(  أْن أُسافَِر:

 شاَء: خواست )مضارع: یَشاُء(
 إلَی اللٌّقاء: به امید دیدار

 واژگنن «تمنـین»

)ماضی: تَْرجََم( ترجمه کن، فعل امر )ماضی: تَْرجََم( ترجمه کن، فعل امر )ماضی: تَْرجََم(  بِدایَة: آغاز تَْرِجْم:

)ماضی: َوَضَع قرار بده، فعل امر، )ماضی: َوَضَع قرار بده، فعل امر، )ماضی: َوَضَع/  َضْع:
مضارع: یََضُع(

 غالَِیة: گران
 رخیصة: ارزان
 أَبَْیض: سفید

)ماضی: داَر( می چرخد )ماضی: داَر( می چرخد )ماضی: داَر(  یَدوُر:
 َمالبِس: لباس ها

 ُفستان: پیراهن زنانه
 بَطّاریَّة: باتری

 فَراغ: جای خالی
 یَمین: راست

 یَسار: چپ
 َمْسُموح: ُمجاز

 ِشراء: خرید
 َرقََد: خوابید )مضارع: یَْرقُد(

 راِسب: مردود

 ُمسَتعیناً بِـ : با استفاده از
 ُمْعَجم: واژه نامه

)ماضی:  جست وجو کن، فعل امر )ماضی:  جست وجو کن، فعل امر )ماضی:   اِبْحَْث:
بَحََث/ مضارع: یَبْحُث(

 بَحث: پژوهش
 َعقاِرب: عقربه ها

)ماضی: تَْرجََم( ترجمه کن، فعل امر )ماضی: تَْرجََم( ترجمه کن، فعل امر )ماضی: تَْرجََم(  تَْرِجْم:
 واِجبات: تکالیف

 بِدایَة: آغاز
 قَصیر: کوتاه
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 ناِجح )موفق( ¹ راِسب )مردود( ِضیاء )روشنایی( ¹ ظاَلم )تاریکی(

قَریب )نزدیک( ¹ بعید )دور(بالَِغة )کامل( ¹ ناقِصة )ناقص(

جَمیل )زیبا( ¹ قَبیح )زشت(أَبَْیض )سفید( ¹ أَْسَود )سیاه(

قَصیر )کوتاه( ¹ طَویل )بلند(نِهایَة )پایان( ¹ بِدایة )آغاز(

بَیْع )فروش( ¹ ِشراء )خرید(یَسار )چپ( ¹ یَمین )راست(

ة )مردانه(غالَِیة )گران( ¹ َرخیَصة )ارزان( ة )زنانه( ¹ ِرجالیَّ نِسائیَّ

 َممنوع )غیرمجاز( ¹ َمسموح )مجاز( 

 أنُْعم = نَِعم )نعمت ها(ذاَك = ٰذلك )آن(

َغیم = َسحاب )ابر(ذات = ذو، ذا، ذي )دارای(

قاَعة = صالَة )سالن(ذا = هذا )این(

شاَء = أراَد )خواست(ُغصون = أَْغصان )شاخه ها(

َکوَکب = نَْجم )ستاره(صاَرْت = أَْصبََحْت )شد، گردید(

فائِز = ناِجح )برنده، پیروز(ثََمرة = فاکِهة )میوه(

َرقََد = ناَم )خوابید(جَْذَوة = َشَرَرة )پارءه آتش(

 ُمجَتِهد = ُمِجّد )تالشگر( ضیاء = نور )روشنایی(
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معنی مفرد  مفردجمع

ُغصون، 
أَْغصان

شاخهُغْصن

دانهحَبَّةُحبوب

نعمتنِْعَمةأَنُْعم

ستارهنَْجمأَنُْجم

مرواریدُدّرُدَرر

سنگحََجرأَحْجار

لباسَملْبَسَمالبِس

رنگلَونأَلْوان

پیراهن ُفستانفَساتین
زنانه

معنی مفرد  مفردجمع

دوستصدیقأَْصِدقاء

عقربهَعقَربةَعقاِرب

واژه نامهُمْعَجمَمعاِجم

صیغهصیَغةِصَیغ

بارانَمطَرأَْمطار

نامهِرسالةَرسائِل

فعلفِعلأفعال

جمله ُجْملَةُجَمل

پژوهشبَحْثأَبْحاث

تمرینتمرینتَمارین

ماواِت و األرَض و َجَعَل الظُُّلماِت و النّور: ستایش  ！اَلْحمُد ِِهللا الّذي َخلََق السَّ
از آِن خدایی است که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی 

را بنهاد.
ه: آن همان خداست. ذاك هو الّلٰ

ذاِت الُْغصوِن النَِّضَرة: دارای شاخه های تر و تازه
مَن ذا؟: این کیست؟
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مَن َذا الّذي َأْوَجَد؟: این چه کسی است که پدید آوْرد؟
أنُْعُمُه ُمنَْهِمَرة: نعمت هایش ریزان است.

زانَُه بِأَنُْجٍم: با ستارگانی آن را زینت کرد.
التَّعاُرُف في الَمطاِر: آشنایی در فرودگاه

أَحُد الُْمَوظَّفیَن في قاَعِة الَْمطاِر: یکی از کارمندان در سالن فرودگاه
ِمن َأیَن أنَت؟: اهل کجایی؟

ما اْسُمك الْکَریم؟: اسم شریف شما چیست؟
ُأِحبُّ َأْن ُأسافَِر: دوست دارم که سفر کنم.

ُه : اگر خداوند بخواهد. إْن شاَء الّلٰ
َضْع في الّدائَِرة: در دایره قرار بده.

کوکٌب یدوُر َحوَل اأْلَرِض: سّیاره ای که دور زمین می چرخد.
اَلَْمالبُِس النِّسائیَّة: لباس های زنانه

ذاِت اأْلَلواِن الُمْخَتِلَفِة: دارای رنگ های مختلف
ُمسَتعیناً بُِمعَجٍم: با استفاده از یک واژه نامه

و   :ًباِطال هذا  َخلَقَْت  ما  َربَّنا  األرِض  و  ماواِت  السَّ َخلِق  في  یََتفکّروَن  ！َو 
بیهوده  را  این  ما  ای خدای  زمین می اندیشند  و  آسمان ها  آفرینش  در 

نیافریدی.

در این درس آموخته های پیشین را یادآوری می کنیم.

فعل، مهم ترین رکن یک جمله است و اگر بتوانیم آن را به خوبی بشناسیم 
و دقیق ترجمه کنیم، گام بلندی در یادگیری زبان عربی برداشته ایم.
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الف. فعل ماضی، مضارع، امر، نهی و صیغه های آن ها

؟

روش ساخت فعل امر:
 فعل امر از مضارع مخاطب )دوم شخص( ساخته می شود.

 حرف مضارعه )ت( را حذف و آخر فعل را تغییر می دهیم ]اگر 
ـْ( تبدیل می کنیم و اگر آخر  ( بود آن را به ساکن ) ـُ آخر فعل ضمه )

فعل »ن« داشت آن را حذف می کنیم )به جز جمع مؤّنث([.
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 بعد از حذف «ت» چون اولین حرف ساکن است «الف» می آوریم 
و برای مشخص کردن حرکت آن به عین الفعل )حرکت حرف دوم( 
را  بود «الف»  )ـِ(  یا کسره  ـَ(  ( اگر عین الفعل فتحه  توجه می کنیم. 

( می گیرد. ـُ ( بود «الف»، ضمه ) ـُ کسره )ـِ( می دهیم و اگر ضمه )

 
¶KöIh¶ ÌnIñ (h{ ³»j{) تَْجلُِس  جْلِْس  اِجْلِْس: بنشین 

¬ ¾¾¾¾¾¾¾ جَلََس

¶KöIh¶ ÌnIñ (h{ ³»j{) تَْفَهُم  فَْهْم  اِفَْهْم: بفهم
¬ ¾¾¾¾¾¾¾ فََهَم

¶KöIh¶ ÌnIñ (h{ ³»j{) تَْکُتُب  ْکُتْب  اُْکُتْب: بنویس
¬ ¾¾¾¾¾¾¾ َکَتَب

تَْذهَبوَن  ْذهَبون  اِْذهَ بوا: بروید

تَشُکْرَن  ْشُکْرَن  اُْشُکْرَن: سپاس گزاری کنید )«ن» جمع مؤّنث 
حذف نمی شود.(

روش ساخت فعل نهی:
ال + مضارع مخاطب )دوم شخص( = فعل نهی

 ) ـُ  «ال» نهی آخر فعل را تغییر می دهد [اگر آخر فعل ضمه )
ـْ( می کنیم و اگر آخر فعل «ن» داشته باشد آن را  باشد آن را ساکن )

حذف می کنیم )به جز جمع مؤّنث(].
ال تْجلِسان: ننشینید )دو نفر(  ال تَْکُتْب: ننویس 

أنتنَّ ال تَْذهَبَْن: شما نروید



عررربرریمههمم2۶

نمونه سؤال های امتحانی 

. (۱مامره)   الف) تَْرِجِم الکلماِت الّتي تحتها َخطٌّ
رأیُت أحَد الموظّفیَن في قاَعِة الَمطار. - ۱
أنُعُم اهللا منهمرة لَنا.- ۲
القمُر کوکٌب یدوُر حوَل األرِض.- ۳
الغصون النَّضَرة في الربیِع جمیلٌة جّداً.- ۴

[کلمتان زائدتان].  (¹¹  ، ==)   ب) َضِع المترادفاِت و المتضادات في الَفراغات
(۱مامره)  

قریب ـ یمین ـ ِشراء ـ ناِجح ـ ُمِجّد ـ ممنوع ـ نِهایة ـ ناَم

۵ -............... ¹¹ ...............- ۶راِسب  == َرَقَد 

۷ -............... ¹¹ ¹¹ ...............- ۸مسموح  یَسار 

  ج) تَْرِجِم الِعبارات الّتالیة:
َرِر المنتشرة.- ۹ ماَء بأنجٍم کالدُّ زاَن اهللاُ السَّ

اُنظرو إلی الّشمِس الّتي جذوتُها ُمسَتِعرة.- ۱۰
ماء ینزُل ِمنُه الَمطَر.- ۱۱ الغیُم بخاٌر متراکٌِم في السَّ
۱۲ -ًَربَّنا ما َخلَقَْت هذا باِطال！

  د) تَْرِجِم األفعال الّتالیة:
َجَعَل: قرار داد- ۱۳

۱) ال یَْجعلوَن: ............ 
۲) ال تَْجَعلوا: ............ 

۳) کنتم قد َجَعلتم: ...........

نام درسنام قسمت
نمونه سؤال های امتحانی

با تایپ عنوان و شماره درس یا فصل به صورت اتوماتیک در مستر اصالح می شود.



2۷  اموادمسؤالمهنیماتحنای  ف  ـُ عن ُدم+مَالتَّ ُل:مذاَكمهَوماللّٰ وَّ َ مالأْ ـُ أـْ َالدَّ

ساَفَر: مسافرت کرد- ۱۴
۱) کُنَّ یُسافِرَن: ............... 

۲) سوَف یُسافراِن: ...............
۳) ما سافروا: ...............

َضْع هِذِه الُجَمَل و الّتراکیب في مکانِها الُمناِسِب ثم تَْرِجْمها. (۱/۵مامره)- ۱۵

هذاِن الّدلیالِنـ  هؤالء العلماءـ  تلك بطّاریَّةـ  هاتاِن طالبتاِنـ  أولئك الّصالحات

مفرد مؤّنثجمع مذّکرمثنی مؤّنث

معنی

  ه ) اُکتب نوع الفعلیِن ثم ترِجمهما. (۱مامره)
۱۶ -. فِّ ُهّن ال یجِلسَن في الصَّ

نوع الفعل
الترجمة

ٍة.- ۱۷ هم کانو یکتبوَن بدقَّ
نوع الفعل
الترجمة



درک مطلب درس اول

ِاقرأ النّص الّتالي ثم َأِجب عن األسئلة بما يُناِسب النّص: 
مس  النجوم هي األجسام الّتي نُشاِهُدها  ليالً في الّسماء بَعُْضها أكبر ِمن الشَّ

ولكن لُِبعدها الكثير عنّا نُشاِهدها صغيرًة. 
في قديم الزمان كان للنجوم دوٌر (نقش) عظيٌم في حياِة البشِر مثل النّجمة 
الُقطبّی الّذي تهتدي بِه المسافرون في البرَّ و الَبحْر. بَعُْض النجوم لها نوٌر و 
َه زاَن  حرارٌة ِمن ذاتِها و األُخرٰی ليس لها نوٌر و حرارٌة. الليل جميٌل جّداً ِألّن الّلٰ

َرِر المنتشرة. الليَل بأنِجٍم كالدُّ
۱- ماذا فائدة النجم القطبّي؟

۲- لماذا نُشاِهُد بعَض النجوِم الكبيرِة صغيرًة؟
۳- هَل القمُر له نوٌر و حرارٌة لذاته؟

۴- هل يقدُر اإلنسان ُمشاهََدة النجوم في النهار؟
 

  متن زير را بخوانيد، سپس متناسب با متن به سؤاالت پاسخ بدهيد.
ستارگان اجسامی هستند كه شبانگاه آن ها را در آسمان می بينيم. بعضی 
از آن ها بزرگ تر از خورشيد هستند، ولی به دليل فاصلۀ بسيارشان آن ها را 

كوچک می بينيم. 
در زمان قديم ستارگان نقش بزرگی در زندگی بشر داشتند، مثالً ستارۀ 
قطبی مسافران را در خشكی و دريا راهنمايی می كرد. بعضی ستارگان از 



۱۲۳  درک مطلب 

خودشان نور و حرارتی دارند، ولی برخی ديگر هيچ نور و حرارتی ندارند. 
شب واقعاً زيباست، زيرا خداوند شب را با ستارگانی همچون مرواريدهای 

پراكنده زينت داده است.
 ستارۀ قطبی چه فايده ای دارد؟ يَْهتدي المسافرون بالّنجمِ القطبي.

 چرا بعضی از ستارگان بزرگ را به صورت كوچک می بينيم؟ نُشاِهُد بعَض 
النجوم صغيرًة لِبعدها الكثير عّنا.

 آيا ماه نور و حرارت از خودش دارد؟ ال ليس له نوٌر و حرارٌة مِن ذاتِه.
 آيا انسان در روز قادر به ديدن ستارگان است؟ ال، ألّن النجوم نشاِهُدها 

ليالً في الّسماء.

درک مطلب درس دوم

ِاقرأ النّص الّتالي ثُّم َأِجْب َعن األسئلة بما يُناِسب النّص.
حوائُِجها  ثانيها  و  التَّنَُفس  أّولها  ثالث؛  بخصائَِص  الَحيَّة  الموجوداُت  تَْشترك 
تعيش  الَحيوانات  بعض  حياتِها.  نِهايَِة  إلی  نُُمّوها  استمرار  ثالثها  و  الغريزيّة 
ة سنواٍت، بعُض األشجار تعيُش أكثر ِمن مئِة َسنٍَة  ة ساعاٍت و األُخرٰی ِعدَّ عدَّ
أّما  متراً.   ۲۷ ارتفاعه  يَبُْلُغ  و  سنة  أربعين  يعيُش  النّخل  مثالً  َأقّل.  بعضها  و 

َقّدمات الطّبّية يعيش اآلن أكثر بالنٌّسَبِة إلی الماضي: اإلنسان بَِسَبِب التَّ
۱- لماذا يعيش اإلنسان اآلَن أكثر بالسنة إلی الماضي؟

۲- أيُّ شجرٍة تعيش أربعين سنًة؟
۳- ما هو ثاني خصائص الموجودات الَحّية؟

۴- كم يبلغ ارتفاع شجرة النخل؟
 

  متن زير را بخوان، سپس با توجه به متن به سؤاالت پاسخ بده.
موجودات زنده در سه ويژگی مشترک هستند؛ اولين آن ها تنفس و دومين 
آن ها نيازهای غريزی و سومين آن ها ادامۀ رشدشان تا انتهای زندگی شان است.



آزمون نوبت اول

: )1نمره( الف. تَْرِجِم الکلماِت الّتي تحتها َخطٌّ

یَسَحُب األسماك إلی الّسماء.3 1
2 3. مَن یَْدعو إلی التَّفرقِة فهو عمیل العدوِّ
متی ظهرْت ینابیُع الحکمة؟ 3 3
اُنظر إلی الغیِم.3 4

ب. اُکتب مفرد أو جمع الکلمتیِن: )۰/5نمره(
ذاکرة: 3 5
بِقاع:3 6

ج. َعیِّن الکلمة الغریبة في المعنی: )۰/5نمره(
 الثلوج   إعصار   األمطار   األُسرة 3 7
در 3 8 ماع  الحلم   أقدام   الصَّ  السَّ

د. تَْرِجم هِذِه الُجَمل: )5نمره(
！ِعباُد الّرحٰمِن الّذیَن یَمُشوَن علی األرِض هَوناً )۰/۷5نمره(  3 9

َرر المنتشرة. )۰/5نمره( 3 10 ُه األنجَم کالدُّ زاَن الّلٰ
قوا ... )۰/۷5نمره(  3 11 ِه جمیعاً و ال تََفرَّ ！و اْعَتِصموا بَِحبِل الّلٰ
َق. )۰/۷5نمره( 3 12 فانْظُر إلی هِذِه الظّاِهرة حتی تَُصدِّ
إذا کاَن اثناِن یََتناَجیاِن فال تَْدُخْل بَینَهما. )۰/۷5نمره(  3 13
یَحْتَِفُل الناس بهذا الیوم و یَُسّمونَُه «مهر جان». )۰/۷5نمره( 3 14
النملُة تقدُر علی حمل شيٍء یفوق وزنها أکثر منها.)۰/۷5نمره( 3 15



1۳۳  آزمونها  نوبتاول 

حیحة: )1نمره( ه. ِانَْتِخِب الّترجمة الصَّ
أقیموا الّصالة و آتوا الّزکاة ... 3 16

 ۱) نماز را به پا داشتند و زكات دادند. 
 ۲) نماز را به پا داريد و زكات بدهيد. 

خول؟ 3 17 هل عندکم بطاقات الدُّ
۲) آيا تواِن ورود داريد؟  ۱) آيا بليط های ورود داريد؟  

ُه الّرحمَة ِمئََة جزٍء. 3 18 َجَعَل الّلٰ
 ۱) خداوند رحمت را صد بخش قرار داد. 
 ۲) خداوند رحمتش را صد جزء قرار داد.

یُؤکُِّد القرآُن علی ُحّریَِّة العقیدة.3 19
 ۱) خداوند بر آزادی بيان تأكيد می كرد. 
 ۲) قرآن بر آزادی عقيده تأكيد می كند. 

ل الفراغات في الّترجمة الفارسّیة: )1/5نمره( و. کَمِّ
اُنظروا إلی األشجار الّتي لها ُغصوٌن نَِضَرٌة. 3 20

به درختانی که ................ تر و تازه دارند ................ .
21 3 ُقْل یا أهَل الکتاِب تَعالَوا إلی کلمٍة سواٍء بیننا و بینکم！

بگو ای اهل کتاب ................ به سوی کلمه ای که بین ما و بین شما ................ است.
هل تعلمیَن أنَّ ثمانیَن في المئة ِمن موجوداِت العالَِم حشراٌت؟3 22

آیا ................ که ................ از موجودات جهان حشرات هستند؟
ز. تَْرِجِم الکلماِت التالیة: )۳نمره(

 کَلََّف: تکلیف داد
کَلَّفتم:3 25ما کَلَّفوا:3 24ال یُکلُِّف:3 23

 َجَعَل: قرار داد
ال یجعلوَن:3 28ال تَْجَعال:3 27ِاجَْعلوا: 3 26

 حاَوَل: تالش کرد
ُمحاولة:3 31ال یُحاولَن:3 30حاولِت:3 29



1۳۵  آزمونها  نوبتدوم 

ل. ِاقرأ النَّصَّ التالي ثم أجب عن االسئلة: )2نمره(
ُه إلی قومه ولکن قوم نوٍح َرَفَضوا  کان نوح نبّیاً ِمن األنبیاء الِعظام. أرسلُه الّلٰ

االیمان و التوحید و ِاسَتَمّروا علی عبادِة األصنام. 
خاطَب نوحٌ ⒔ َربَّه و قال: یا َربِّ إنّي دعوُت قومي لیالً و نهاراً ولکنّهم ما أطاعوا. 
ُه )تعالٰی( نوحاً أن یَْصنََع سفینًة کبیرًة و أن یَحِْمَل في السفینة ذکراً  َأمََر الّلٰ
و اُنثی ِمن کُلِّ نوٍع ِمن المخلوقات و أمََر أن یَحِْمَل مََعُه أهله و المؤمنین ِمن 
ه السماَء أن تُْمِطَر َفنََزل ِمنها الماء الکثیر و أغرَق کُلَّ الکّفار  قومه. ثُّم أمََر الّلٰ

حتی ِابنه.
ه )تعالی( نوحاً؟3 51 بما َأمر الّلٰ
لماذا جاء العذاب لقوِم نوٍح؟3 52
ه نوحاً أن یَحِْمَل أهله و قومَه فقط؟3 53 هَْل أمر الّلٰ
َعیِّن الصفة و المضاف الیه في الجملة األخیرة.3 54

آزمون (  1  ) نوبت دوم

: )1نمره( الف. ترِجِم الکلماِت الّتي تحتها َخطٌّ

دخلنا في صالة التَّفتیش بالجمارك.3 1
یالِحُظ النّاُس غیمًة سوداَء.3 2
وصفُت کُلَّ ملیٍح.3 3
نَرجو منك إغالَق هذا الَمضیِق. 3 4

ب. اُکتب مفرد أو جمع الکلمتیِن: )۰/5نمره(
ُغصن:3 5
َأذناب:3 6

ج. اُکتب المتضادتیِن و المترادفتیِن: )۰/5نمره(

حمیم ـ ُصداع ـ صلح ـ مسموح ـ غالیة

ِسلْم = ...............3 8رخیصة ≠ ...............3 7



عــربــیدهم1۳۶

د. تَْرِجِم هذه الُجمل: )5نمره(
حَیَّرت هِذِه الظّاهرة النّاَس سنواٍت طویلًة فما وجدوا لها جواباً. )۰/۷5نمره( 3 9

إنّکم مسؤولون حّتی َعِن الِبقاِع و الَبهائم. )۰/۷5نمره( 3 10
َو لَقَد أرسلنا نوحاً إلی قومه َفلِبَث فیهم ألف َسنٍَة إاّل خمسین عاماً. )1نمره(3 11
ب/ َحلَّت بِِه النَّدامَة )1نمره( 3 12 ب الُمَجرَّ مَن َجرَّ
فاغتَنَموا الُفرَصَة مِن وصوله أِلنَُّهم کانوا في عذاٍب شدیٍد. )۰/۷5نمره(3 13
یَلَْعُق الِقّط ُجرَحُه ِعّدَة مّراٍت حّتی یَلَتئَِم. )۰/۷5نمره( 3 14

حیحة. )1نمره( ه. ِانتِخِب الّترجمة الصَّ
ال تجتمع خصلتان في مؤمٍن: البخل و الکذب.3 15

 ۱) بخل و دروغ دو ويژگی هستند كه در مؤمن جمع نشده است. 
 ۲) دو ويژگی در مؤمن جمع نمی شود: بخل و دروغ. 

زمالئي في الّدرِس علی َحدٍّ سواٍء.3 16
 ۱) همكالسی هايم در درس يكسان هستند. 

 ۲) همكالسی ام در درس با من يكسان است. 
هل یَْصنَُع الُخّفاش وکنَُه في ِجدار بیٍت قدیم؟3 17

 ۱) آيا خفاش النه ای را در ديوار خانه ای قديمی می سازد؟ 
 ۲) آيا خفاش النۀ خود را در ديوار يک خانۀ قديمی می سازد؟ 

شهر رمضان ُأنِْزَل فیه القرآن.3 18
 ۱) ماه  رمضان است كه خداوند در آن قرآن را نازل كرد. 

 ۲) ماه  رمضان (ماهی است) كه در آن قرآن نازل شد. 
ل الَفراغات في الّترجمة الفارسّیة. )1/5نمره( و. کَمِّ

هل یُمکن أن یستعیَن البشر یوماً بالبکتیریا المضیئة إلنارِة الُمُدن؟3 19
روشن کردن  برای   ............... باکتری های  از  بشر  روزی  که  است  ممکن  آیا 

............... استفاده کند؟
20 3َربِّ هَْب لي ُحکماً و ألحقني بالّصالحین！

پروردگارا، به من دانش ............... و مرا به درستکاران ............... .
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پاسخ سؤال امتحانی درس اول

یکی از کارمندان را در سالن فرودگاه دیدم.2 ۱
نعمت های خداوند برای ما ریزان است.2 2
ماه سیاره ای است که دور زمین می چرخد.2 3
شاخه های  تر و تازه در بهار واقعاً زیبا است.2 4
راِسب (مردود) ≠ ناجح (موفق)2 5
َرقََد ≠ نام (خوابید)2 6
َمسموح (مجاز) ≠ ممنوع (غیرمجاز)2 ۷
یَسار (چپ) ≠ یمین (راست)2 ۸
خداوند آسمان را با ستارگانی همچون مروارید زینت داد.2 ۹
به خورشیدی که پارۀ آتش آن فروزان است نگاه کنید.2 ۱۰
ابر بخاری متراکم در آسمان است که از آن باران می بارد.2 ۱۱
پروردگارا، این (جهان) را بیهوده نیافریدی.2 ۱2
جََعَل: قرار داد 2 ۱3

 قرار نمی دهند (مضارع منفی)  قرار ندهید (نهی)  قرار داده بودید 
(ماضی بعید)

سافر: مسافرت کرد2 ۱4
  مسافرت می کردند (ماضی استمراری)  مسافرت خواهند کرد (مستقبل) 

 مسافرت نکردند (ماضی منفی) 
۱5 2

مفرد مؤّنثجمع مذّکرمثنی مؤّنث
تلك بطّاریّةهؤالء العلماءهاتاِن طالبتان

آن باتری است.این دانشمنداناین دو، دانش آموز هستند.معنی
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آن ها در کالس نمی نشینند.2 ۱6
مضارع منفینوع  الفعل
نمی نشینندالترجمه

با دقت می نوشتند.2 ۱۷
ماضی استمرارینوع  الفعل
می نوشتندالترجمه
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پاسخ آزمون نوبت اول

ماهی ها را به آسمان می کشد.2 ۱
هر کس به تفرقه دعوت کند، او مزدور دشمن است.2 2
چه زمانی چشمه های حکمت آشکار می شود؟2 3
به ابر نگاه کن.2 4

o ِذکریات (خاطرات)2 5 ØØv§¶ Íµ]¬ ¾¾¾¾ ذاکرة (خاطره)

¬¶joÿ بُقعة (قطعه زمین)2 6 ¾¾¾ بِقاع (قطعه های زمین)
2  برف ها 2 ۷
2  شنیدن 2 ۸

 طوفان 
 بردباری 

 باران ها
 گام ها 

 خانواده
 سینه 

و بندگان [خدای] بخشاینده کسانی اند که روی زمین با آرامش و فروتنی 2 ۹
گام برمی دارند.

خداوند ستارگان را همانند مرواریدهای پراکنده زینت کرد.2 ۱۰
و به ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید.2 ۱۱
به این پدیده نگاه کن تا باور کنی.2 ۱2
هرگاه دو نفر با یکدیگر آرام سخن گویند، میان آن ها وارد نشو.2 ۱3
مردم در این روز جشن می گیرند و آن را جشنواره می نامند.2 ۱4
مورچه می تواند چیزی را که بیشتر از وزنش است، بلند کند.2 ۱5
2  [أقیموا (فعل امر): به پا داریدـ  آتوا (فعل امر): بدهید]2 ۱6
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2  [بطاقة: کارت، بلیط]2 ۱۷
2  [در گزینۀ (۲) «الرحمة» به اشتباه «رحمتش» ترجمه شده است.]2 ۱۸
2  [یؤّکد (مضارع): تأکید می کند]2 ۱۹
شاخه هایـ  نگاه کنید2 2۰
پیش بیاییدـ  یکسان2 2۱
می دانیـ  ۸۰ درصد2 22
تکلیف نمی کند (مضارع منفی)2 23
تکلیف نکردند (ماضی منفی)2 24
تکلیف کردید (ماضی)2 25
قرار بدهید (امر)2 26
قرار ندهید (مثّنیـ  نهی)2 2۷
قرار نمی دهند (مضارع منفی)2 2۸
تالش کردی (ماضی)2 2۹
تالش نمی کنند (مضارع منفیـ  جمع مؤّنث) 2 3۰
تالش کردن (مصدر)2 3۱
بریده نمی شوید (مضارع منفی)2 32
بریده شدن (مصدر)2 33
بریده شدند (ماضی)ـ  بریده شوید (امر، جمع مؤّنث غایب)2 34
تسعین ۹۰= ۲۵ + 2۶۵ 35
سّتة و اربعون ۴۶ = ۲÷2۹۲ 36
عشرون ۲۰= ۵ ÷2۱۰۰ 3۷
اربعة و عشرین ۲۴= ۲۳ − 2۴۷ 3۸
تَْعَمُل [زیرا «والدة» مؤّنث است، پس فعل آن باید مؤّنث باشد.]2 3۹
با «سوف» 2 4۰ فارغ التحصیل شدم» ماضی است و  جُت:  [«تََخرَّ ُج  أَتََخرَّ
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که ببارد و از آن آب فراوانی فرود آمد و همۀ کّفار را حتی فرزندش را 
غرق کرد.

خداوند (تعالی) چه دستوری به نوح داد؟ 2 5۱
ه نوحاً أن یَْصَنَع سفینة کبیرًة. أمر الّلٰ

چرا برای قوم نوح عذاب آمد؟ 2 52
ألنهم َرفَضوا اإلیمان و الّتوحیَد و ما أطاعوا نوحاً.

آیا خداوند به نوح امر کرد که فقط خانواده و قومش را سوار کند؟2 53
فینة ذکراً و اُنثی مِن ُکلِّ نوٍع مِن المخلوقات ثم  ه أن یَحْمل في السَّ ال أَمَر الّلٰ

أهله و المؤمنین مِن قومه.
صفة: الماء الکثیرـ  ُکلَّ الکّفار2 54

مضاٌف اليهصفت

پاسخ آزمون (  1  ) نوبت دوم

به سالن بازرسی در گمرک وارد شدیم.2 ۱
مردم ابر سیاهی را می بینند.2 2
هر بانمکی را توصیف کردم.2 3
از تو بستن این تنگه را می خواهیم.2 4
ُغصن (مفرد)  ُغصون (شاخه ها)2 5
أذناب (جمع مکّسر)  َذنَب (ُدم)2 6
رخیصة (ارزان) ≠ غالیة (�ران)2 ۷
ِسلْم = صلح (آرامش، صلح)2 ۸
این پدیده سالیان طوالنی مردم را حیرت زده کرد و برای آن پاسخی نیافتند.2 ۹
شما حتی در برابر قطعه های زمین و چهارپایان مسئول هستید.2 ۱۰
نوح را به سوی قومش فرستادیم، در میان آن ها ۹۵۰ سال درنگ کرد.2 ۱۱
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هر کس تجربه شده را بیازماید، پشیمانی بر او فرود می آید.2 ۱2
با رسیدن او فرصت را غنیمت شمردند، زیرا آن ها در عذاب سختی بودند.2 ۱3
گربه زخمش را چند بار لیس می زند تا بهبود یابد.2 ۱4
2  [«ال تَْجَتمع: جمع نمی شود» مضارع منفی است، ولی در 2 ۱5

گزینۀ (۱) به صورت ماضی منفی (جمع نشده است) ترجمه شد.]
2  [«ُزمالء: همکالسی هایم» جمع است، ولی در گزینۀ (۲) 2 ۱6

به صورت مفرد (همکالسی ام ترجمه شده است.) ـ در گزینۀ (۲) «با من» 
اضافی ترجمه شده است.]

2  [«َوکنَتَهُ: النه اش» در گزینۀ (۱) ضمیر «ـه» ترجمه نشده است.]2 ۱۷
2  [«ُأنزل: نازل شد» فعل مجهول است، ولی در گزینۀ (۱) 2 ۱۸

به صورت معلوم (نازل کرد) ترجمه شده است. ـ در گزینۀ (۱) «خداوند» 
اضافی ترجمه شده است.]

نورانی (المضیئة)ـ  شهرها (الُمُدن)2 ۱۹
ببخش (هَْب)ـ  برسان، ملحق کن (ألحقني)2 2۰
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