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رُس الخاِمُس  َالدَّ

ْر )صفحۀ 54 کتاب درسی( الّصداقة إْسَمْع و َکرِّ

تمرین 1 :  معنی لغات زیر را بنویسید:

الحمُد هلل جّیدٌة و کیَف أنِت؟ َکیَف حالِک؟ 

دیشب ساعت 4 صبح خوابیدم... واقعا سخت است .... اما می دانید سختی برای آدم های بزرگ است..... آدم هایی مثل 
شما .... در این درس قاعده جدیدی یاد نمی گیریم.... فقط یک مرور داریم و کم کم آماده امتحان نوبت اول می شویم... 

نَْفس:    بُِکلِّ ُسروٍر:   ِحوار:   َمتَی:  

تمرین 2 :  نام هر یک از تصاویر را از میان کلمات روبرو بنویسید: )قََمر ـ َدمع ـ عصفور ـ ساَحة ـ ِمصباح(

تمرین 3 :  موارد خواسته شده را برای هر کلمه بنویسید:

أنُفسجاّر نَصَعُد مفرد جمعمتضادمترادفَحبیب

تمرین 4 :  معنی درست هر عبارت را مشخص کنید.

ثالث
سه

سّوم

تنهایی

یکی از أعَلمإحدی
داناترحیاط

داناترینمیدان
ساَحة

)فایل صوتی: 805 (
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تمرین 5 :  در هر گروه کلمه ناهماهنگ را معین کنید:

زّرافة       ُعصفور     فََرس        بََقَرةَزمیل        َحبیب      َصّف         ُمَدرِّس

تمرین 6 :  پس از شنیدن فایل صوتی لطفا جاهای خالی را در ترجمه کامل کنید:

   الّصداقُة
ِط. هـي جاَءت ِمن َسنَندج إلی طهران و هـي طالبٌة جدیدٌة فـي المدرسِة و   »أسرین« طالبٌة فـي الّصّف الثّانـي الُمتََوسِّ

 اسرین  در کالس  . او از سنندج به  و او  در مدرسه است و

بِت جاَءت إلیها إحدی زمیالتِها باسم »آیالر« َو   بَِقیَت ُمّدَة اُسبوَعین وحیدًة. فـي ااُلسبوع الثالِث فـي یَوم السَّ

 مّدت  تنها  . در هفته  در روز شنبه  به نام آیالر نزدش آمد و

  بََدأت بالِحواِر َمَعها فـي ساحِة المدرسة.

 به گفتگو با او در ............ پرداخت.

            الِحواُر بَیَن الّطالبتیِن »آیالر« و »أسرین«

                  

آیالر           أسرین

  کیف حالک؟             الحمُد هللِ جیّدًة و کیَف أنِت؟

؟ ؟       خدا را شکر  و   

  أنا بخیر. ما اسُمک؟          إسمـي أسرین. 

؟         اسمم اسرین است.   من خوبم 

مع. و ما اسمِک؟   إسٌم جمیٌل. ما معناُه؟          أسرین بالُکردیِّة بمعنی الدَّ

؟ ،  معنی آن چیست؟       اسرین به کردی  است و   

ِت؟
َف أن

الحمُد هلل جّیدٌة و کی
ِک؟ 

َف حال
س:  َکی

س الخاِم
الّدر
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إسمـي آیالر.     آیالر است        ما َمعنی اسُمِک؟    معنی  چیست؟  

آیالر بالترکیّة بمعنی األقمار.             إسٌم جمیٌل ِجّداً و معناُه جمیٌل أیضًا.  

  آیالر به ترکی  است.        اسم  و  نیز زیباست.

من أيِّ مدینٍة أنِت؟           أنا ِمن سنندج. أ أنِت من طهران؟  

؟ ؟       من از سنندج هستم. آیا تو     تو

ال، أنا ِمن تبریز و ساکنٌة ُهنا.          فأنِت مثلی أیضًا.  

  نه، من  و اینجا  .        پس تو 

لِماذا ِجئتُم إلی طهران؟           ألّن والدي فـي ُمهّمٍة إداریٍّة.  

   چرا  ؟         چون پدرم در 

ُة والِدِک؟           َسنَتیِن! َکم َسنًَة ُمِهمَّ  

!     چند سال است؟          

أیَن بیتُُکم؟    کجاست؟       فـي ساحِة ُخراسان.   در    

عجبًا. بیتُنا فـي نَفس المکاِن.         أتَْصُدقیَن؟  

  عجیب است. خانه ما  .       آیا  ؟

نََعم بالتّأکید، َمتی ِجئتُم؟          ِجئنا قبَل شهٍر.  

  بله.  ،  ؟        آمدیم.

فَنَحُن جارتاِن و َزمیلتاِن.          فَکیَف ما رأیتُِک حتّی اآلَن؟  

پس چطور ؟   پس ما  .       

َعجیٌب، ما مهنُة أبیک؟  عجیبه،  ؟        مهندٌس.    مهندس است.  

َهل تأتیَن إلی بیتِنا؟  آیا  ؟       بُِکلِّ سروٍر.       

َمتَی؟             بَعَدما یَسَمُح لی والدي و تَقبَُل والَِدتـي!  

   ؟        بعد از این که  و مادرم  !

و َهل یَأتـي أبوک؟ و َهل تأتـي اُمُِّک؟         إن شاَء اهللُ. َسأْسألهما.  

؟       به امید خدا.  . ؟ و آیا    و آیا 

»اإلمام علی )ع(« الغریُب َمن لیَس لَُه حبیٌب.       

.         
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نادرست  درست   1(  أسرین طالبٌَة فـي الّصف األّول المتوسط!  

نادرست   درست   2(  أسرین من مدینِة َسنندج!    

نادرست  درست   3(  فـي األسبوع الّرابع جاءت آیالر عنَد أسرین.  

نادرست   درست   4(  کانَت آیالر ترکیًّة و أسرین کردیًّة.   

نادرست   درست   5(  کانَت آیالر وحیدًة لُمدة اُسبوعین.   

     َمتَی جاَءْت آیالر ِعنَد أسرین؟        

     أیَن بََدأ الِحوار بین آیالر و أسرین؟       

    ِمن أیَن کانت آیالر و أسرین؟        

     لماذا جاَءت أسرین إلـي طهران؟        

    َکم َسنًَة ُمهّمُة أبـي أسرین؟        

    أیَن بیُت آیالر و أسَرتِها؟         

    َهل أسرین و آیالر جارتان؟        

أنتم     ماضی     هی    ماضی       

أنِت    مضارع   أنا      ماضی    مستقبل        

هَو     مضارع        

 

هـي    ماضی              مضارع     

تمرین 9 : فعل های ماضی و مضارع را در متن تمرین 6 بیابید و روبروی صیغه مربوطه بنویسید:

تمرین 7 : باتوجه به متن تمرین 6 درستی یا نادرستی عبارات زیر را معین کنید:

ِت؟تمرین 8 : باتوجه به متن تمرین 6 به سواالت زیر پاسخ دهید:
َف أن

الحمُد هلل جّیدٌة و کی
ِک؟ 

َف حال
س:  َکی

س الخاِم
الّدر
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قواعد

در این درس فعل جدیدی یاد نمی گیریم اما در قسمت فن ترجمه با دو نوع »ما« آشنا می شویم که البته قبالً بسیار با 
آن ها برخورد کرده بودیم:

انواع »ما«:   برای منفی کردن فعل ماضی  کَتََب )نوشت(  ما کَتََب )ننوشت(
      برای سوال کردن  به معنی »چیست« و »چه چیز«  ما هذا فی یدَک؟ 

)این چیست در دست تو؟(   ما کَتََب؟ )چه چیزی را نوشت(    

 

أَکِذُب تَکِذُب   یَکِذُب   1( الجاِهُل  و هذا ِمن َجهلِِه.   

َستَطبُُخ تَطبُُخ   َطبََخت   2( والدتـي  طعامًا لذیذاً َغَداً.   

َستَفَعُل تَفَعُل   فََعلَت   3( یا طالُب أ  واجباتَِک الدراسیّة أمَس؟  

نَْعبُِر أْعبُِر   َعبَرنا   4( أنا و أخـي  الشاِرَع بإحتیاٍط دائمًا.  

َستَرفعیَن َرفَعِت   ترفعیَن   5( أیّتها التلمیذُة لماذا ما  یََدک؟   

    َمن          لَهُ            الغریُب     حبیٌب        لَیس       

   الَقَدمِ        نَلَعُب  ُکَرةَ     نحن     

 ضمیر        فعل ماضی               ترجمه            ماضی منفی            ترجمه                    مضارع           ترجمــه      

             ما َجَلسُت   

أنَت                     تَصُدقُ 

تَلبِسینَ         

هـي          نوشت    

        یَشِرُب 

   َسِمعنا     

تمرین 10 :  فعل مناسب برای هر عبارت را معین کنید:

تمرین 11 : با کلمات زیر جمله بسازید:
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الُمِهمَّة      الماء الجاري ِمن الَعیِن.                

ساَحة      موّظٌف َذَهَب إلی مدینٍة لِلَعَمل ِ     10        

ْمع الدَّ      البَیُت َجنَب بیتِنا.                

ُعصفور      مکاٌن یَلَعُب فیه التالمیُذ.                

یَصُدُق      متضاد یَکِذُب.                 

جار         

1( أعَلُم النّاِس َمن َجَمَع ِعلَم النّاِس إلی ِعلِمِه.

   داناترین مردم کسی است که دانش مردم را به دانش خود افزود!

   چه کسی داناتر از کسی است که دانش مردم را به دانش خود افزود؟

2( الُعلماُء مصابیُح األرِض.

   دانشمندان همچون چراغی برای زمین اند.     دانشمندان چراغ های زمین اند.

تمرین 12 : هر توضیح را به کلمه مربوطه وصل کنید:

تمرین 14 : ترجمه درست را برای هر عبارت انتخاب کنید:

علیکم الّسالم. نََعم. َمن أنِت؟

أتصُدقیَن؟ َمتی؟

عندما یَْسَمُح لـي والدي.

بُِکلِّ سروٍر.

أ أنِت تَذهبین إلی َمدرسة فرزانکان؟

عفواً، إلی الّلقاء.

الّسالُم علیِک، َعفواً أ أنِت ساِکنٌة فـي هذا الشارِع؟

نَحُن جیران.

لکنّنی رأیتُِک أمس!

عندما َرَجعِت ِمن المدرسة!

هل تأتیَن إلی بیتنا؟

متی؟

شکراً جزیاًل.

َعَجبًا، فکیَف ما رأیتِک حتی اآلن!؟نََعم!

تمرین 13 : مکالمۀ زیر را به هم وصل کنید:

ِت؟
َف أن

الحمُد هلل جّیدٌة و کی
ِک؟ 

َف حال
س:  َکی

س الخاِم
الّدر
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3( الِعلُم خیٌر ِمن المال، الِعلُم یَحُرُسک و أنَت تَحُرُس الماَل. 

  دانش بهترین دارایی است، دانش از تو نگهبانی می کند و تو از دارایی!

   دانش بهتر از دارایی است، دانش از تو نگهداری می کند و تو از دارایی!

4( الِعلُم خزائُن و مفتاُحها الّسؤال.

  دانش گنجینه هایی است و کلید آن سوال است.     سوال کلید گنجینه های دانش است.

5( إنَّ العلماَء حیاُة القلوِب و نوُر األبصاِر.

   همانا دانشمندان زندگی دل ها و نور دیدگان اند.     همانا زندگی دانشمندان در قلب های ما نور دیدگان مان اند.

1( مفرد کدام جمع غلط است؟

4.  ُزَمالء  َزمیل 3.  ُدموع  َدمع  2.  أنُفس  نََفس  1.  أقمار  قََمر 

2( کدام گزینه متفاوت است؟

4.  َسبَعة 3.  اّول   2.  ثالث   1.  ثانـي  

3( معنی کدام گزینه صحیح است؟

ة إداریّة )کار اداری مهم( 2.  ُمِهمَّ 1.  بکلِّ سروٍر )با کمال میل(   

4.  نوُر األبصار )نور شدید( 3.  إحدی الزمیالت )تنها همکالسی ها(  

4( ترجمه کدام گزینه صحیح است؟

1.  الِعلُم َخزائُِن و مفتاُحها الّسؤال: دانش گنجینه ای است و با سوال گشوده می شود.

2.  الُعلماء مصابیُح األرِض: دانشمندان گنجینه های زمین اند.

3.  أعَلُم النّاِس َمن َجَمَع ِعلَم النّاِس إلی ِعلِمِه: داناترین مردم کسی است که دانش مردم را به دانش خود افزود.

4.  الِعلُم یَحِْرُسَک  و أنَت تَحُرُس  المال: دانش نگهبان تو است و تو نگهبان مال.

5( مضارع کدام فعل غلط است؟

4.  أتَینا  نأتی 3.  َسألُت  أسألُ  2.  قَبَِلتْ  تَقبِلینَ  1.  َظَلَم  یَظلِمُ 

6( کدام گزینه از حیوانات نیست؟

4.  نافذة 3.  ُعصفور   2.  فََرس   1.  بََقرة  

پرسش های چهار گزینه ای
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7( » یأتی ِمن الَعین« جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید:

4.  َخزانة 3.  بََصر   2.  َدمع   1.  نَفس   

8( در کدام گزینه »ما« با سایر گزینه ها فرق دارد؟

2.  ما َسِمعُت َصوَت الُمَعلِّم!؟ 1.  أ مالَِعبتُم فـي الشاِرع أمس!؟    

4.  کیَف ما رأیَت هذا حتّی اآلن!؟ 3.   ما ذلک فـي یَِدَک یا أخـي!؟    

9( »َصباَح أمِس« در پاسخ کدام کلمه پرسشی به کار می رود؟

4.  َمتی 3.  َکم    2.  لماذا   1.  أیَن   

10( کدام گزینه غلط است؟

4.  ِمهنَة = شغل 3.  بیع  ِشراء   2.  قاِدم = ماضـي  1.  یَصُدُق  یَکِذُب  

لکید پرسش های چهارگزینه ای

5ـ )2( 4ـ )3(   3ـ )1(   2ـ )4(    1ـ )2(  

10ـ )2( 9ـ )4(   8ـ )3(   7ـ )2(   6ـ )4(  

ِت؟
َف أن

الحمُد هلل جّیدٌة و کی
ِک؟ 

َف حال
س:  َکی

س الخاِم
الّدر
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ارزشیابی تکوینی درس پنجم  بارمسؤال

نام هر تصویر را زیر آن بنویسید:                   1  .1

        الف(                     ب(                         ج(              د(

بین دو کلمه داده شده = یا   بگذارید:                   1  .2

د( شاَهَد  رأی ج( بیع  شراء   ب( أتی  جاء   الف( بساتین  حدائق   

مفرد اسامی جمع و جمع اسامی مفرد را بنویسید:                  1  .3

د( عصافیر   ج( َدمع    ب( أنُفس    الف( قََمر      

معنی کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است را بنویسید:                 1  .4

ب( سوف آتـي إلی بیتکم بِکلِّ سروٍر. الف( الِعلُم خزائُن و مفتاُحها الّسؤال.     

عبارت های زیر را ترجمه کنید:                  4  .5

الف( الغریُب َمن لیَس لَُه حبیٌب.   

مع«  ب( »أسرین« بالکردیّة به معنی »الدَّ  

ج( والدتـي ستطبُُخ طعامًا لذیذاً و نحُن سوَف نأُکُله.   

د( إّن الِعلَم حیاُة القلوِب و نوُر األبصار.   

به سواالت زیر پاسخ دهید:                     1  .6

ب( أیَن مدرستک؟ الف(  ما اسُم معّلِمک )معّلَمتَِک(؟     

د( أینَ تَلَعُب) تَلعبیَن (؟ ج( کم ُعمُرک؟       
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ارزشیابی تکوینی درس پنجم  بارمسؤال

ترجمۀ صحیح را انتخاب کنید.                0/5  .7

الف( الُعلماء مصابیُح األرِض.       ب( الجاِهُل یَکِذُب و العاقُِل یَصُدُق.  

1.  دانشمندان همچون چراغ زمین اند.     1.  نادان دروغ می گوید و عاقل راست می گوید.  

2.  دانشمندان چراغ های زمین اند.       2.  نادان دروغ گو است و عاقل راست گو.  

باتوجه به متن زیر به سواالت پاسخ کوتاه دهید:                            1/5  .8

»أسرین طالبٌة فـي الّصّف الثّانی المتوّسِط. هـي جاَءت ِمن َسنندج إلی طهران ألّن أباها فـي ُمهّمٍة إداریّة.   

بِت جاَءت  هـي طالبٌة جدیدٌة فـي المدرسة و بَِقیَت ُمّدَة اُسبوعیِن  وحیدًة. فـي األسبوع الثّالث فـي یوم السَّ  

إلیها إحدی زمیالتها باسم آیالر و بََدأت الِحواَر فـي ساحِة الَمدَرَسة.«  

ب( ِمن أیَن أسرین؟ ؟     الف( أسرین فـي أيِّ َصفِّ  

د( َکم اُسبوعًا بَِقیَت أسرین وحَدها؟ ج( لماذا جاَءت أسرین إلی طهران؟     

و( أیَن بََدأَ الحواُر؟ ه( متی جاَءت آیالر عنَد أسرین؟     

9.  جدول زیر را کامل کنید:                    3 

با کلمات زیر یک جمله بسازید:                   1  .10

* َظَلمنا ـ ولکن ـ ما ـ أنُفَسِهم ـ هم ـ َظَلموا    

مکالمه 
2 نمره

روخوانی
3 نمره

موفق و پیروز باشید.

 ضمیر          ماضی منفی                 ترجمه                مضارع                 ترجمه               مســتقبل           ترجمه

تو راست نگفتی     أنَت  

نَشِرُب        
5         4   3         2      1  

11        10   9          8       7  6

ِت؟
َف أن

الحمُد هلل جّیدٌة و کی
ِک؟ 

َف حال
س:  َکی

س الخاِم
الّدر
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الف( ُعصُفور        ب( ِمصباح          ج( َسَمک         د( شاِرع

الف(  =             ب( =                 ج(                د( =

الف( أقمار         ب( نَفس            ج( ُدموع            د( ُعصُفور

ـ  کلیدش     ب( خواهم آمد ـ با کمال میل الف( گنجینه ها 

 الف( غریب کسی است که دوستی ندارد.
ب( اسرین به کردی به معنی اشک است.

ج( مادرم غذای لذیذی خواهد پخت و ما آن را خواهیم خورد.
د( همانا دانش زندگی قلب ها و نور دیدگان است.

ب( فـي شارع ولی عصر )مثاًل( یِّدة.......  الف( الّسیِّد ..... یا السَّ
د( فـي الّساحِة ج( ثالثة َعَشر  

1

2

49

3

5

6

7

8

ب( 1 الف( 2   

ب( ِمن َسنندج الف( فـي الّصّف الثّانی المتوّسط  
د( أسبوعین ج( ألّن أباها فی ُمهّمة اداریّة  

و( فـي الّساحة بِت  ه( فـي األسبوع الثّالث فـي یوم السَّ

3ـ راست می گویی   2ـ تَصُدُق   1ـ ما َصَدقتَ 
6ـ نحن  4ـ َستَصُدُق )سوف تَصُدُق(  5ـ راست خواهی گفت 

9ـ می نوشیم  8ـ ننوشیدیم  7ـ ما َشَربنا  
11ـ خواهیم نوشید 10ـ َسنَشرُب )سوف نَشَرُب(  

»ما َظَلمناهم و لکن َظَلموا أنُفَسُهم«.
10
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آزمون نوبت اول عربی هشتم  بارمسؤال

نام هر تصویر را زیر آن بنویسید:                   1  .1

        الف(                     ب(                         ج(              د(

موارد خواسته شده را بنویسید:                   1  .2

ب( یَصُدُق  متضاد: الف( ُعدوان  مترادف:     

د( مرَضی  مفرد: ج( قََمر  جمع:      

معنی کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است را بنویسید:                 1  .3

ب( العربیُّه ِمن الّلغات الّرسمیّة فـي منظّمة االَُممِ  الُمتحدة. الف( الّلغُة العربیُّة ِمن الّلغات العالمیّة.    

د( الّسکوُت َذَهٌب و الکالُم فِّضة. ج( الباِلُد بحاَجٍة إلی ُکّل الِمَهن.    

عبارت های زیر را ترجمه کنید:                  4  .4

الف( یَسَمُح لـي والدي أن أذَهَب َمَع أصدقائـي إلی الحدیقه.   

ب( أکثَُر خطایا ابِن آَدم فـي لسانِِه.   

ج( غایَُة الَعقِل اإلعتراُف بالَجهِل.   

د( َمن َکتََم علمًا فَکأنُّه جاِهٌل.   

در هر گروه کلمه ناهماهنگ را معین کنید:                     1  .5

بت        الثاُلثاء      الَخمیس           الف(      بََقرة          فََرس         ِمهنَة          ُغراب         ب(    الثانی        السَّ

        ج(     نّجار       َحلوانـّي       سائق         ریاضة            د(      یَد       َعین           َوجه          جار

ت اّول
آزمون نوب
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آزمون نوبت اول عربی هشتم  بارمسؤال

ترجمۀ صحیح را انتخاب کنید.                   1  .6

2ـ و َجَعلنا ِمَن الماِء ُکلَّ شیٍء َحـّي. 1ـ المؤمُن قلیُل الَکالِم کثیُر الَعَمِل.     

الف(  و هر چیزی را از آب زنده قرار دادیم. الف(  مؤمن کم حرف است و پرکار.    

ب(  و هر موجودی با آب زنده قرار داده شد. ب(  مؤمنان با کم حرفی پرکار است.    

4ـ الَعقُل ِحساٌم قاِطٌع. 3ـ سوف أصیُر ُمهندسًا زراعیًّا.     

الف(  عقل مانند شمشیر می برد. الف(  مهندس کشاورزی می شوم.     

ب(  عقل شمشیر برنده ای است. ب(  مهندس کشاورزی خواهم شد.    

به سؤاالت زیر پاسخ دهید:                1/5  .7

الف( أتَعِرُف ُمعلَِّم المدرسِة؟   

ب( أیَن بیتُک؟   

ج( کم یومًا فـي األسبوع؟   

باتوجه به متن زیر به سواالت پاسخ دهید:                               1/5  .8

»أکثَُر أسماء األوالد و البنات فـي العالَم االسالمـّي عربیٌَّة. الکلماُت العربیُّة کثیرٌة فـي الفارسیّة و هذا بسبِب  

  إحتراِم اإلیرانیّیَن لُِلغة القرآن. االیرانیّون َخَدموا الّلغة العربیَّة کثیراً مثَل فیروزآبادي فَُهو َمن َکتََب اّول معَجمًا  

بالعربیّة إسُمُه » القاموُس الُمحیط!«  

الف( لماذا الکلماُت العربیُّة کثیرٌة فـي الفارسیّة؟  

ب( َمن َخَدَم الّلغَة العربیََّة؟  

ج( ما اسُم کتابِ  فیروز آبادي؟  

نوع »ما« را در عبارت های زیر معین کنید:                0/5  .9

ب( ما فََعلَت فـي الّصفِّ أمس؟ الف( أنَت ما َجَمعَت األخشاَب ِمن الَمخَزن!    
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مکالمه 
2 نمره

روخوانی
3 نمره

موفق و پیروز باشید.

آزمون نوبت اول عربی هشتم  بارمسؤال

10.  فعل مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید:                1/5

الف( َولَُد الَفَرِس  کالمَ  الحیوانیَن.   یَسَمعُ     أسَمُع    نَسَمُع  

ب( یا نّجاُر َهل  کرسیًّا خشبیًّا؟   َصنَعتَ   َصنَعتُ   نَصنَُع  

ج( أنا سوف  إلی البُستاِن فـي قریٍة.   أذَهبُ   َذَهبتُ   یَذَهُب  

د( نحُن  إلی بالدنا قَبَل ثالثِة أیّاٍم.   نَرَجُع    َرَجعنا   أرَجُع  

ه( أیّتها األُمُّ أ  الّطعامَ  بَعَد ساعٍة؟   تَطبُُخ    َطبَختُما   تَطبُخیَن  

و( فاِطمُة  مالبَِسها.     تَغِسُل    یَغِسُل     تَغسلیَن  

با کلمات در هم ریخته یک جمله بسازید و معنی کنید:                 0/5  .11

األرِض     مصابیُح        العلماُء       

مکالمات زیر را به هم وصل کنید:                     0/5  .12

الف( أنا ِمن َسنندِج. 1ـ الّسالُم علیک. َمن أنَْت؟      

ب( هو طبیب الُعیون. 2ـ ِمن أيِّ مدینٍة أنَْت؟      

ج( نعم، أنا بخیٍر. 3ـ ما ِمَهنَُة أبیک؟       

د( علیک الّسالم، أنا حمیٌد. 4ـ شکراً، إلی اللِّقاِء.      

ه( عفواً، َمعَ  الّسالمة.        
ت اّول

آزمون نوب
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6

الف( ِمصباح         ب( عین                 ج( لِسان        د( قَمیص

الف( عداوة          ب( یکِذُب              ج( أقمار        د( مریض

الف( جهانی      ب( سازمان ملل متحد     ج( شغل ها        د( نقره

الف( پدرم به من اجازه می دهد تا با دوستانم به باغ بروم.
ب( بیشتر اشتباهات انسان در زبانش است.

ج( نهایت عقل اعتراف به نادانی است.
د( هرکس دانشی را مخفی کند گویی نادان است.

الف( ِمهنَة          ب( الثانّی            ج( ریاضة            د( جار

1( الف            2( الف               3( ب                 4( ب

1

2

4

10

11

12

9

3

5

7

8

الف( نعم، أنا أعرُف معّلم المدرسِة.
ب( بَیتـي فـي شارع ولی عصر.

ج( َسبَعة

الف( هذا بسبب إحترام االیرانیّیَن لِّلغة القرآِن.
ب( االیرانیّونَ  َخَدموا الّلغة العربیّة.

ج( القاموُس الُمحیط.

ب( برای سوال کردن است. الف( برای منفی کردن است. 

ج( أذَهُب ب( َصنَعَت   الف( یَسَمُع  
و( تَغِسُل ه( تُطبُخیَن   د( َرَجعنا  

»الُعلماُء مصابیُح األرِض«.

1ـ د   2ـ الف       3ـ ب         4ـ هـ

و اما... تیزهوشان

1( کدام گزینه داراي دو معني نیست؟

4.  َدمع 3.  ساَحة   2.  ثالث   1.  أعَلم  

2( کدام مفرد غلط است؟

4.  ُدموع  َدْمع 3.  خزائن  خزانة  2.  أقمار  قََمر  1.  أبصار  بَصیر 

3( کدام گزینه غلط است؟

4.  بِدایَة  نِهایَة 3.  َذَهَب  أتی   2.  جاء  َذَهَب   1.  جاَء  أتی  

4( معني کلماتي که زیر آنها خط کشیده شده است را بنویسید: 

»بََدأت بالِحوار إحدي زمیالتي فـي ساَحِة المدرسِة«

2.  یکی از همکالسی هایم ـ حیاط  1.  یکی از دانش آموزانم ـ حیاط   

4.  یکی از همکالسی هایم ـ میدان 3.  یکی از دانش آموزانم ـ میدان   
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ِت؟
َف أن

الحمُد هلل جّیدٌة و کی
ِک؟ 

َف حال
س:  َکی

س الخاِم
الّدر

5( کدام گزینه باتوجه به تصویر نادرست است؟

                                                   

4.  َجبَل 3.  ِمصباح   2.  ُعصفور   1.  قََمر  

6( کدام دو کلمه با یکدیگر ارتباط دارند؟

2.  حبیب و َدمع 1.  جار و أبصار    

4.  ُعصفور و ساَحة 3.  موّظف و ُمهّمة إداریّة    

7( معني کدام گزینه غلط است؟

2.  أنُفُسُهم  نفسهایشان  1.  یَأتي  می آید    

4.  یَحُرُس  نگهبانی میکند 3.  ِجئنا  آمدیم    

8( ما معني »أسرین« بالکردیّة و ما معني »آیالر« بالترکیّة؟

4.  َدمع ـ أقمار 3.  أقمار ـ حبیب  2.  َجمیل ـ َدمع  1.  أبصار ـ حبیب 

9( کدام گزینه صحیح است؟

4.  شاَهَد  رأی 3.  بَیع  ِشراء   2.  بَساتین  حدائق  1.  ِمهنَة  شغل  

10( معني کدام گزینه نادرست است؟

2.  بَعَدما: پس از ما  1.  بالتّأکید: البته    

4.  بُِکّل سروٍر: با کمال میل 3.  بََقی: ماند     

11( در کدام گزینه تمام کلمات از یک خانواده نیستند؟

2.  اُسبوع ـ َشهر ـ َسنَة  1.  یَد ـ َعین ـ َوجه    

بت ـ الثُّالثاء ـ الَخمیس 4.  السَّ 3.  تُّفاح ـ إبتسام ـ ِعنَب    

12( در کدام گزینه ضمیر داخل پرانتز با جمله مطابقت ندارد؟

2.  هذه الّزرافة فـي الغابَة. )أنِت( 1.  هذا الُعصفوُر یَشَرُب الماَء. )هو(   

) 4.  فاطمة و زمیالتُها فـي ساحة المدرسِة. )ُهنَّ 3.  أنا و صدیقي نَلَعُب کرَة الَقَدِم. )نحُن(  

13( در کدام گزینه اسم مثني به کار نرفته است؟

فِّ زمیلتاِن! 2.  نحُن فـي هذا الصَّ 1.  أنا و أسرین ِجیران فـي هذا الّشارع!  

رس و المدرسة! 4.  الزمیالِن ُمجّداِن فـي الدَّ 3.  سوف أذَهُب إلی بیت جدي مع الوالدیِن.  



 

96

14( در کدام گزینه نوع »ما« به درستي بیان نشده است؟

1.  فکیَف ما رأیتَُک حتّی اآلن؟  سؤالی 

2.  ما تِلَک بیمینک یا موسی  سؤالی

3.  ما َظلمناُهم و لکن َظَلموا أنُفَسهم  منفی کننده

4.  نحُن ما َصَعدنا الَجبََل  منفی کننده

15( در کدام گزینه تعداد فعل هاي به کار رفته بیشتر است؟

1.  أسرین طالبٌة فـي الّصّف الثّانـي المتوّسط و هي ِمن َسنَنَدج.

َة اُسبوعیِن وحیدًة. 2.  هي طالبٌة جدیدٌة فـي المدرسِة و بَِقیَت ُمدَّ

3.  فـي ااُلسبوع الثّالث جاءت إلیه إحدی زمیالتها و بََدأت بالحوار.

4.  کان إسم زمیلتها آیالر به معنی »األقمار« بالترکیّة.

16( کدام فعل براي جاي خالي مناسب است؟ »أ .... لِی والَِدتـي حتّی ألَعب فـي الّشاِرِع؟«

4.  أسَمُح 3.  تَسَمُح   2.  یَسَمُح   1.  تَسَمحیَن  

17( کدام گزینه عبارت روبرو را به درستي کامل مي کند؟ »أنَت  قبل ساعٍة و نَحُن  بَعد ساعٍة«

4.  تَرِجُع ـَسنَرِجُع 3.  َرَجعَت ـ َسنرِجعُ  2.  َسترِجُع ـ َرَجعنا  1.  َرَجعَت ـ َرَجعنا 

18( کدام گزینه غلط است؟

4.  أنِت أصُدُق 3.  أنا أصُدُق   2.  أنَت تَصُدُق   1.  هي تَصُدُق  

19( در کدام گزینه اسم جمع به کار نرفته است؟

2.  ُکّل الِمَهن مهّمٌة لتقّدِم الباِلِد. 1.  علیک بُِمساَعَدة الجیراِن فـي کّل ااُلمور.   

4.  بَقیُت لُِمّدِة اُسبوعیِن وحیدًة فـي المدرسِة. 3.  قال اإلماُم علیٌّ )ع(: الِعلُم نوُر األبصار.  

20( کدام گزینه صحیح است؟

2.  أنا َذَهبَت أمَس و أنِت سوَف تَذهبیَن غداً! 1.  الجاِهُل یکِذُب و العاقُِل تَصُدُق!   

4.  أسرین طالٌب فـي الّصّف الثّاِمن! 3.  والدتي َستَطبُُخ الّطعاَم و نحُن سوف نأُکُله!  

21( درکدام گزینه کلمه پرسشي به کار نرفته است؟

4.  َمن 3.  أتی    2.  أيُّ    1.  َکم   

ة«. جاي خالي را کدام گزینه کامل مي کند؟ 22( »..... هي َسفَرٌة لِلَعَمِل فـي ِمهنٍَة خاصَّ

4.  ِمهنَُة الُمستقبَِل 3.  َسفرٌة ِعلَمیٌَّة   ٌة إداریٌّة   2.  ُمِهمَّ 1.  ُمنَّظمة الِملل الُمتّحدة  
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23( کدام گزینه غلط است؟

2.  العلماء ِمصباُح ااُلّمِة!    ! 1.  والدی مهندٌس زراعيٌّ

4.  الجارتان زمیلتاِن فـي المدرسِة! َمة!    3.  اُّمـي موّظَفٌة فـي الُمنَظَّ

24( ترجمه صحیح این عبارت کدام است؟ 

ط و ِجئُت ِمن َسنندَج إلی طهران في ااُلسبوع الماضي« »أنا طالبٌة فـي الّصّف الثانّي الُمتَِوسِّ

1.  من دانش آموز کالس دوم متوسطه هستم و هفته پیش از سنندج به تهران آمدم.

2.  من دانش آموزی در کالس دوم متوسطه هستم و در هفته گذشته از سنندج به تهران آمدم.

3.  من دانش آموز کالس دوم متوسطه هستم و هفته گذشته از سنندج به تهران برگشتم.

4.  من دانش آموزی در کالس دوم متوسطه هستم و هفته پیش از سنندج به تهران برگشتم.

25( معني کدام گزینه غلط است؟

بِت،  در سه هفته در روز شنبه، 1.  فـي ااُلسبوع الثالث فـي یوم السَّ

2.  جاَءت إلیها إحدی َزمیالتِها،  یکی از هم شاگردی هایش نزدش آمد،

3.  و بََدأت بالحواِر فـي ساحِة المدرسة،  و گفتگویی را با او در حیاط مدرسه شروع کرد،

4.  کان الِحواُر حوَل درس الکیمیاء!  گفتگو پیرامون درس شیمی بود!

26( کدام گزینه پاسخ سوال »َمتی ِجئتُم؟« است؟

2.  ِجئنا قبَل اُسبوٍع!  1.  ِجئتُم قَبَل اُسبوٍع!    

4.  ِجئنا فـي ااُلسبوِع القادِم! 3.  ِجئتُم فـي ااُلسبوِع القاِدم!   

27( معني کدام گزینه غلط است؟

1.  بِالتّأکید نحُن جاَرتان و زمیلتاِن: البته ما دو همسایه و دو همکالسی هستیم.

2.  بُِکلِّ سروٍر َسأتی إلی بیتکم: با کمال میل به خانه ی شما خواهم آمد!

3.  فکیَف ما رأیتُک حتّی اآلن: پس چگونه تا به حال تو را ندیدم؟

4.  َسأذَهُب إلی بیت َجّدتي بعدما یَسَمُح والدي: به خانه مادربزرگم خواهم رفت اگر پدرم اجازه بدهد!

28( کدام حدیث با مفهوم »علم بهتر از ثروت است« همخواني دارد؟

2.  الِعلُم یَحُرُسک و أنَت تَحُرُس المال. 1.  إنَّ الِعلَم حیاُة القلوب و نوُر األبصاِر.  

4.  أعَلُم النّاِس َمن َجَمَع ِعلَم النّاِس إلی ِعلِمِه. ؤال.    3.  الِعلُم خزائُِن و مفتاُحها السُّ

ِت؟
َف أن

الحمُد هلل جّیدٌة و کی
ِک؟ 

َف حال
س:  َکی

س الخاِم
الّدر
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29( کدام پرسش و پاسخ صحیح نمي باشند؟

1.  لِماذا ِجئَت إلی المدرسِة یا معّلُم؟  لِتَدریس الّلغِة العربیِة!

2.  کم اُسبوعًا بََقیَت وحَدک؟  بقیُت وحدي لُِمّدة ثالث اُسبوع!

3.  فـي أّي َصفٍّ کانت أسرین؟  فـي الّصّف الثّاِمن!

4.  أیَن بَیتُُکم أیّها الّرجال؟  بیتنا َخلَف المسجِد فـي نهایِة هذا الّشارع!

30( پاسخ این دو سوال به ترتیب کدام اند؟ »َکم ُعمرک ؟ و أیَن تَلَعُب؟«

1.  ُعمرک أَحَد َعَشَر ـ تَلَعُب فـي ساحِة المدرسِة!

2.  ُعمري أحد َعَشَر ـ ألَعُب فـي الحدیقِة!

3.  ُعمرک إثنا َعَشَر ـ ألَعُب فـي ساحِة المدرسِة!

4.  ُعمري إثنا َعَشَر ـ تَلَعُب فـي الحدیقِة!

31( کدام گزینه جاي خالي را پر مي کند؟ »الُعلماُء  «

4.  بَحٌر فـي األرض 3.  شمٌس فـي الّسماء  2.  نجوٌم فـي الّسماء  1.  َمصابیح األرض 

أعَلم  داناترـ  داناترین ، ثالِث  سومـ  سومین ، ساَحة  حیاطـ  میدان اّما َدمع فقط به معني »اشک« مي باشد.  4 1. گزینه 

مفرد کلمه »أبصار«، »بَصر« است به معني »دیده« ...  1 2. گزینه 

من فقط معني کلمه ها رو برات مي نویسم بقیه اش با خودت: جاَء )آمد(ـ  أتي )آمد(ـ  َذَهَب )رفت(ـ  بدایَة   1 3. گزینه 

)شروع( ـ نهایَة )پایان( ...

»َزمیل« را با »تلمیذ« اشتباه نگیرید ... »َزمیل« یعني »همکالسي« و »تلمیذ« یعني »دانش آموز« پس   2 4. گزینه 

»إحدی زمیالتي« یعني »یکي از همکالسي هایم« ... »ساَحة« هرگاه با »مدرسة« به کار رود به معني »حیاط« است.

کالغ به عربي مي شود »ُغراب« ... »ُعصفور« یعني »گنجشک« ...  2 5. گزینه 

»جار« به معني »همسایه« است و »أبصار« به معني »دیدگان« و این دو به هم ارتباطي ندارند. »َحبیب«   3 6. گزینه 

ة  ف« به معني »کارمند« و »ُمِهمَّ به معني »دوست« است و »َدمع« به معني »اشک« و این دو نیز با هم ارتباطي ندارند. »موظَّ

إداریّة« به معني »مأموریت اداري« است. پس این دو با یکدیگر مرتبط اند ... »ُعصُفور« به معني »گنجشک« نیز با »ساَحة« 

به معني »میدان یا حیاط« ارتباطي ندارد.

پاسخ تشریحی...
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»أنُفس« جمع »نَْفس« است و به معني »خود« مي باشد نباید آن را با »نََفس« اشتباه گرفت.  2 7. گزینه 

این سوال رو از متن درس طرح کردم ... »أسرین« به زبان کردي به معني اشک است »َدمع« و معني   4 8. گزینه 

»آیالر« به زبان ترکي به معني »ماه ها« یعني »أقمار« مي باشد.

»بَساتین« و »حدائق« هر دو به معني »باغ ها« بوده و مترادف اند. »بَیع« به معني »فروش« با »ِشراء« به   1 9. گزینه 

معني »خرید« متضاد است. »شاَهَد« و »رأي« هر دو به معني »دید« بوده و مترادف اند.

»بَْعَدما« میشود »پس از اینکه« ...  2 10. گزینه 

در گزینه )1(: یَد »دست«، َعین »چشم«، َوجه »صورت«  هر سه اعضاي بدن هستند.  3 11. گزینه 

در گزینه )2(: اُسبوع )هفته(، شهر )ماه( و َسنَة )سال(  هر سه از تقسیمات زماني بوده و با هم مرتبط اند ...

در گزینه )3(: تُّفاح )سیب(، ِعنَب )انگور( هر دو میوه هستند اما »إبتسام« به معني »لبخند« با آنها از یک خانواده نیست.

بت )شنبه(، الثُّالثاء )سه شنبه( و الَخمیس )پنجشنبه(  هر سه از روزهاي هفته میباشند. در گزینه )4(: السَّ

»هذا الُعصفور« به معني »این گنجشک« معادل ضمیر »هو« است. »هذه الّزرافة« معادل ضمیر »هي«   2 12. گزینه 

و  »فاطمه  معني  به  زمیالتها«  و  »فاطمة  و  است  »نَحُن«  ضمیر  معادل  دوستم«  و  »من  معني  به  صدیقي«  و  »أنا  است. 

« میباشند. همکالسیهایش« معادل ضمیر »ُهنَّ

آیا می دانید اسم مثنی چگونه ساخته می شود؟ ... آفرین  مفرد + اِن ـ یِن ... اما ...  1 13. گزینه 

 توجه داشته باشید هر اسمي که آخر خود »ان« یا »ین« داشت مثني نیست. مثال کلمه »جیران« به معني »همسایه ها« جمع 

بوده نه مثني .... این امر را میتوان با حذف »ان« و »ین« از آخر اسم فهمید چرا که در مثني با حذف این حروف، مفرد اسم 

باقي مي ماند. »زمیلتان« در گزینه )2(، »الوالدین« درگزینه )3( و »زمیالن« و »ُمجّدان« در گزینه )4( مثني اند.

عالمت سواِل آخر جمله گزینه )1( به علت »کیف« آمده است و »ما« در این عبارت بر سر فعل ماضي   1 14. گزینه 

»رأیت« آمده و آن را منفي کرده است ...

در گزینه )1( هیچ فعلي به کار نرفته است. در گزینه )2( فقط یک فعل وجود دارد )بَِقیَت( در گزینه )3(   3 15. گزینه 

دو فعل به کار رفته است »جاَءت« و »بََدأت« و در گزینه )4( فقط یک فعل به کار رفته است )کان( ...

این مسیر را داشته باشید .... والَِدتي )مادر من(  او )مونث(  هي  فعل مضارع: تَفَعُل  3 16. گزینه 

»قَبَلساَعٍة« یعني »قبل از یک ساعت« پس زمان آن گذشته بوده و فعل باید ماضي باشد. »بَعَد ساَعٍة«   3 17. گزینه 

نیز به معني »بعد از یک ساعت« مستقبل بوده و باید به صورت »سـ یا سوف + مضارع« باشد.

یادتان نرفته است که .... وزن »تَفَعُل« هم براي »أنَت« کاربرد دارد هم براي »هي« .. اما فعل مضارع   4 18. گزینه 

مناسب با ضمیر »أنِت« بر وزن »تَفَعلیَن« مي باشد.

ِت؟
َف أن

الحمُد هلل جّیدٌة و کی
ِک؟ 

َف حال
س:  َکی

س الخاِم
الّدر



 

100

الجیران )همسایگان( در گزینه )1(... الِمَهن )شغلها( در گزینه )2( و أبصار )دیدگان( در گزینه )3( جمع   4 19. گزینه 

مي باشند.... گزینه )4( هیچ جمعي ندارد!

درگزینه )1( ، عاقل معادل ضمیر »هو« میباشد و فعل براي آن »یَصُدُق« صحیح است.  3 20. گزینه 

       در گزینه )2( فعل ماضي مناسب با ضمیر »أنا« بر وزن »فَعلُت« میآید و »َذَهبُت« صحیح است. در گزینه )4( »أسرین« 

اسم دختر است پس »طالبة« براي آن به کار میرود نه »طالب« ...

»أتي« را با »َمتي« اشتباه نگیرید ... »أتي« یک فعل است به معني »آمد« اما »متي« به معني »چه وقت«   3 21. گزینه 

است ....

»..... سفري کاري در یک شغل خاص است« ... خوب معلومه دیگه منظورش »مأموریت« است پس   2 22. گزینه 

ة إداریَّة« میباشد. جواب صحیح »ُمِهمَّ

در گزینه هاي )1( و )3( حرف »في« به معني »در« ترجمه نشده است. ضمنًا »ِجئُت« به معني »آمدم«   2 23. گزینه 

است نه »برگشتم«...

»الُعلماء« جمع است و »مصابیح« براي آن درست است نه »ِمصباح« که مفرد است.  2 24. گزینه 

»الثالث« به معني »سوم« است و »ااُلسبوع الثّالث« یعني »هفته سوم« ...  1 25. گزینه 

»َمتَي ِجئتُم« به معني »چه وقت آمدید« است و جواب آن حتما باید با »ما« باشد یعني »نَحُن« فعل   2 26. گزینه 

ماضي این ضمیر بر وزن »فَعلنا« میباشد و لذا »ِجئنا« درست است. در این تست باید حواسمان به قید هم باشد چرا که فعل 

ماضي است پس قید هم باید گذشته باشد )ااُلسبوع الماضي(...

»بعدما« در گزینه )4( به صورت »اگر« معني شده که غلط است چرا که معني آن »بعد از اینکه« است.  4 27. گزینه 

در گزینه )2( گفته شده است که دانش از تو نگهبانی می کند و تو ازمال. این به این معنی است که دانش   2 28. گزینه 

دارای مقام بهتر و باالتری از دانش است و در واقع علم بهتر از ثروت است.

سوال پرسیده است: »چند هفته تنها باقی ماندی؟« و در پاسخ آمده است: »برای مدت هفته سوم تنها   2 29. گزینه 

ماندم« که غلط است ... »برای مدت سه هفته« درست است، »ثالث« به معنی »سومین، سوم« است.

چند بار تا حاال گفته ام ... حتماً این سوال را درست زدی ... وقتي سوال از »تو« مي شود جواب باید با   2 30. گزینه 

»من« باشد ... پس »ُعمري« یعني »عمر من« و »ألَعُب« بر وزن »أفَعُل« که هر دو براي »أنا« به کار رفته اند درست است.

این یکی از احادیث انتهای درس است. » العلماُء مصابیُح األرِض«  1 31. گزینه 

والّسالم نامه تمام ... امیدوارم لذت برده باشید ... تا درس بعد فعال خدانگهدار ....




