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تـــرجمه  کلمه به کلمه و  روان متن 

 ذاَك هَو اهلُل )آن همان خداوند است.( 

َجَرهلِِتلَْكاُنْظُْر  النَِّضَرهالُغصوِنذاِتالشَّ

تر و تازهشاخه هادارایدرختبه آننگاه کن

 به آن درخِت دارای شاخه های تر و تازه نگاه کن.

ٍةِمْننََمْتکَیَف َشَجَرهصاَرْتکَیَفَوَحبَّ
درختشدچگونهودانهازرشد کردچگونه

چگونه از دانه ای رشد کرد و چگونه یک درخت شد؟

الثََّمَرهِمنَهایُْخِرُجالَّذيَذامَْنُقْلَوَفابَْحْث
میوهاز آندر می آَوردکسی کهاینکیستبگووپس تحقیق کن

 پس تحقیق کن و بگو این کیست که از آن )درخت( میوه را درمی آوَرد؟

مِسِإلَیَو انْظُر ُمْسَتِعَرهَجذَوتُهاالَّتيالشَّ
فروزانپارۀ آتش آنکهخورشیدبهو نگاه کن

و به خورشید نگاه کن که پارۀ آتِش آن فروزان است.

ُمنَتـِشَرهَحرارٌةبِهاَوضیـاٌءفیها
پخش شوندهگرمابا آنوروشناییدر آن

در آن )خورشید( روشنایی هست و با آن گرما و حرارتی پخش شونده هست.

َرَرهِمثَلالَجوِّفياَْوَجَدهاالَّذيَذامَْن الشَّ
پارۀ آتشمثلآسماندرپدید آورد آن راکسی کهاینکیست

این کیست که آن )خورشید( را همانند پارۀ آتش در آسمان پدید آورد؟

ُمنَهِمَرهاَنُعُمُهالَّذياهلُلهَوذاَك
ریزاننعمت هایشکهخدااوآن

آن، همان خدایی است که نعمت هایش ریزان است.

ُمقَتِدَرهُقدَرٍةَوبالَِغٍةِحکَمٍةذو
نیرومندتواناییَوکاملدانشصاحب

)خداوند( صاحب دانشی کامل و توانایِی نیرومند ی است.

اللَّیِلِإلَیاُنْظُرَقَمَرهفیِهَأْوَجَدَفَمن
ماهدر آنپدید آوردپس چه کسیشببهنگاه کن

به شب نگاه کن پس چه کسی در آن ماه را پدید آورد؟

َرِربِأَنُْجٍمزانَُهَو الُمنَتِشَرهکَالدُّ
کندهماننِد مرواریدهابا ستاره هازینت داد آن راو پرا

کنده است، زینت داد. و آن را با ستارگانی که مانند مرواریدهای پرا

الَْغیِمِإلَیَو انْظُرمَطََرهِمنُْهَأنَزَلَفَمن
باراناز آننازل کردپس چه کسیابربهو نگاه کن

و به ابر نگاه کن پس چه کسی از آن باران را نازل کرد؟



9درس اول 9درس اول

َر َخِضَرهاْغِبراٍربَعَْدبِِهاْلَرَضَفَصیَّ

سرسبزغبار آلودگیبعد با آنزمین پس گردانید
پس زمین را با آن )باران( بعد از غبار آلودگی سرسبز گردانید.

بََصَرهفیِهَشقَّمَْنُقْلَوالَْمْرِءإلَیَوانْظُْر
دیدهدر اوشکافتچه کسیبگووانسانبهو بنگر

و به انسان بنگر و بگو چه کسی در او دیده )بینایی( را شکافت.

َزُهالَّذيَذامَْن ٍةَجهَّ ُمْفَتِکَرهبُِقوَّ
اندیشمندبه نیروییمجّهز کرد او راکسی که این )چه کسی( کیست

این کیست که او را )انسان( به نیرویی اندیشمند مجّهز کرد.
ُمنَهِمَرهَأنُعُمُهالَّذياهلُل ُهَوذاَك
ریزاننعمت هایشکهخدا او آن 

آن، همان خدایی است که نعمت هایش ریزان است. 

واژگـــــــــــــان

آَخر، اُخَری: دیگر

ِاغِبرار: تیره رنگی، غبارآلودگی

أَن ...: که، این که ... 

أَن أسافَِر: که سفر کنم 

اِنَتظََر: منتظر شد )مضارع: یَنَتِظُر / مصدر: اِنتِظار(

إنَْتَفَع: سود برد )مضارع: یَْنَتِفُع / مصدر: اِنتِفاع(

أَنُجم: ستارگان )مفرد: نَجم(

أَنَزَل: نازل کرد )مضارع: یُنزُِل / مصدر: إنزال(

أَنُعم: نعمت ها )مفرد: نِعمة(

أَوَْجَد: پدید آورد )مضارع: یُوِجُد / مصدر: إیجاد(

بالِغ: کامل 

تَرِجم: ترجمه کن )ماضی: تَرجََم / مضارع: یَُترِجُم / 
مصدر: ترجََمة(

تعاُرف: آشنایی با همدیگر

تَعاَرفوا: همدیگر را شناختند )مضارع: یََتعاَرفوَن/ 
مصدر: تَعاُرف(

َجذَوة: پارۀ آتش 

ُز / مصدر: تَجهیز( َز: مجّهز کرد )مضارع: یَُجهِّ َجهَّ

داَر: چرخید )مضارع: یَدوُر: می چرخد(
ُدَرر: مرواریدها )مفرد: ُدّر(

ذا: این ← هٰذا 
ذات: دارای

ذاَك: آن 
زاَن: زینت داد )مضارع: یَزیُن(

َشَرَرة: اخگر )پارۀ آتش، زبانۀ آتش(
 ) : شکافت )مضارع: یَُشقُّ َشقَّ

صاَر: شد )مضارع: یَصیُر(
ُر( َر: گردانید )مضارع: یَُصیِّ َصیَّ

َضع: بگذار )َوَضَع: گذاشت(
ضیاء: روشنایی

عدّو: دشمن
ُن / مصدر: تَعیین(  َن: مشّخص کرد )مضارع: یَُعیِّ َعیَّ

ُغصون: شاخه ها )مفرد: ُغْصن(
َغیم: ابر )مترادف: َسحاب(

َفراغ: جای خالی

قاَعة: سالن

َقَتَل: ُکشت )مضارع: یَْقُتُل / مصدر: قَتْل(
 ُقل: بگو  

ُل  َل / مضارع: یَُکمِّ َل: کامل کرد )ماضی: َکمَّ  کَمَّ
/ مصدر: تکمیل( 
ُمسَتِعَرة: فروزان

ُمسَتعین: یاری جوینده )ُمستعیناً بِـ : با کمِک(
مَطار: فرودگاه

مََع اْلََسِف: متأسفانه
ُمفَتِکر، ُمفَتِکَرة: اندیشمند

مَْن ذا: این کیست؟
ُمنَهِمَرة: ریزان

ناَسَب: مناسب شد )مضارع: یُناِسُب / مصدر: 
ُمناَسبَة( 

نَجم: ستاره
نَِضَرة: تر و تازه

نِعَمة: نعمت )جمع: أنُعم و نَِعم(
نََفع: سود رساند

نَما: رشد کرد )مضارع: یَنمو(
یُْخِرُج: درمی آوَرد

مترادف

ُعدوان = َعداَوة 
دشمنی

َشَرَرة = َجذَوة 
پارۀ آتش، زبانۀ آتش

َرَقَد = ناَم 
خوابید

َغیم = َسحاب
 ابر

ِضیاء = نور
روشنایی

َحبیب = َصدیق 
دوست

ُمجَتِهد = ُمِجّد
کوشا، تالشگر

ناِجح = ُمَوفَّق، فائز
موّفق، قبول شده، پیروز

َضَرر = ِخساَرة، ُخْسران
ضرر، زیان

الثّمر = الفاکهة 
میوه

لِسان = لُغة 
زبان

الَْمرء = اإلنسان
شخص، انسان

بََصر = َعین
دیده، چشم

هَلََك = ماَت
ک شد، ُمرد هال
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متضاد

أراِذل ≠ أفاِضل 
افراد پست، فرومایگان ≠ 

افراد برتر، شایستگان
بَیع ≠ ِشراء

فروش ≠ خرید
بِدایَة ≠ نهایة 

آغاز ≠ پایان
بَعید ≠ َقریب 
دور ≠ نزدیک

َزَرَع ≠ َحَصَد 
کاشت ≠ برداشت کرد

َحزین ≠ مَسرور
غمگین ≠ خوشحال

التَدُخلوا ≠ التَخُرجوا
داخل نشوید ≠ خارج 

نشوید
َرخیص ≠ غالَیة

ارزان ≠ گران
َقصیر ≠ طویل 

کوتاه ≠ بلند
َصباح ≠ مَساء 

صبح ≠ عصر

ِضیاء ≠ ظُلَمة 
روشنایی ≠ تاریکی

َقبیح ≠ َجمیل
زشت ≠ زیبا

َقلیل ≠ کَثیر
کم، اندک ≠ زیاد

لَیل ≠ نَهار
شب ≠ روز

راِسب ≠ ناِجح، فائز 
مردود ≠ قبول، برنده

یَئَِس ≠ َرجا
ناامید شد ≠ امیدوار شد

یَنَفُع ≠ یَُضرُّ
سود می رساند ≠ ضرر 

می رساند
مَمنوع ≠ مَسموح 

غیرمجاز ≠ مجاز
َحبیب ≠ َعدّو

دوست ≠ دشمن
ِصدق ≠ کِذب
راستی ≠ دروغ

َغداً ≠ أمس
فردا ≠ دیروز

یَعیُش ≠ یَموُت 
زندگی می کند ≠ می میرد

جمع مکّسر

اَحجار ←  َحَجر
سنگ

أراِذل ← أرَذل 
فرِد پست تر

أفاِضل ← أفَضل 
فرد برتر

َأنُجم، نُجوم ← نَجم
ستاره

ُفصول ← َفصل
فصل

َأنُعم، نَِعم ← نِعَمة
نعمت

ألوان ← لَون 
رنگ

ُدَرر ← ُدّر 
مروارید       

ُغُصون، أغصان ← ُغصن
شاخه

اُنُفس ← نَفس
خود، نفس

أبواب ← باب
در

أعداد ← عدد
عدد

أیّام ← یوم
روز

أصدقاء ← َصدیق
دوست

َعقارب ← َعقربة
عقربه

ِجبال ← َجبل
کوه

قــــــــــــــــــواعـــــــــــــــــد
آنچه گذشت ...

در ســال های گذشــته با قواعد زبان عربی آشنا شدید. لغت های زیادی که در گفت  وگوهای روزمره از آن ها استفاده می شود، یاد گرفتید. در این درس می خواهیم 
گر چیزهایی از خاطرتان رفته باشد، یادآوری کنیم و به خاطر بیاورید. مروری کوتاه بر قواعد داشته باشیم  تا ا

1- اسم
2- فعل

3- حرف









تقسیم بندی کلمه:

نکتـه  تمام ضمایر، اسم های اشاره، کلماتی مانند: »اّلذي، اّلتي، ...«، کلمات پرسشی به جز »هل، أ« و کلمات »َمن: هر کس« و »ما: هرچه« جزو اسم ها هستند.  

  اســم

اسم از نظر جنس
عالمت خاّصی ندارد و در جانداران به جنس نر داللت می کند. مانند: َرُجل )مرد(، کتاب مذکّر

عالمت اصلی آن »ة / ـة« است و در جانداران بر جنس ماّده داللت می کند. مانند: إمرأة )زن(، مِنضدة )میز(، مؤنّث
طالبة )دانشجوی دختر(

نکـات 
1- در برخی کلمات مؤّنث در زبان عربی این عالمت  وجود ندارد، ولی این کلمات را جزو اســم های مؤّنث به شــمار می آورند؛ مانند: شــمس )خورشــید(، أرض 

)زمین(، ریح )باد(، نار )آتش(، حرب )جنگ(، نفس )خود( و ... که به آن ها مؤّنث معنوی گویند.
2- برخی اسم ها نیز عالمت تأنیث ندارند، ولی در واقعیت این کلمات فقط بر جنس ماّده داللت می کنند؛ مانند »اُّم: مادر«، »بِنت: دختر«، »مریم«، »اُخت: خواهر« 

3- اسم شهرها و کشورها هم مؤّنث است. )إصفهان، إیران و ...( 
4- اعضای زوج بدن نیز مؤّنث هستند: )َعین )چشم(، یَد )دست(، قََدم )پا( و ...(

5- برخی اسم های مذّکر دارای عالمت »ة«، »ـة« هستند، ولی این کلمات مذّکر هستند )مؤّنث لفظی(: حمزة، طلحة
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اسم از نظر تعداد

بر یک نفر یا یک شیء داللت می کند. مانند: طالب، کتاب مفرد
بر دو نفر یا دو شیء داللت می کند. مانند: طالباِن، طالبَیِْنمثنی 

بر سه نفر یا سه چیز یا بیش تر داللت می کند. مانند: طاُّلب، طالبات جمع 

انواع جمع 

با افزودن »وَن« و »یَن« بر آخر اسم مفرد مذّکر ساخته می شود. مانند: مؤمنوَن، مؤمنیَنجمع مذکر سالم 

با افزودن »ات« بر آخر اسم مفرد مؤّنث ساخته می شود. مانند: مؤمنات جمع مؤنث سالم 

جمعی است که قاعدۀ خاّصی ندارد و سماعی )شنیدنی( است. مانند: ُکُتب ← کِتاب/ طاُّلب ← طالِبجمع مکّسر 

نکـات 
1- برای تشخیص جنس )مذّکر یا مؤّنث( در جمع های مکّسر باید به مفرد آن ها توجه کنیم. مانند: َمدارِس ← َمدَرسة: مؤّنث 

2- در برخی کلمات عالمت های مثّنی و جمع مذّکر و مؤّنث سالم وجود دارد ولی باید به مفرد آن ها دّقت کرد تا تعداد اسم را تشخیص داد.
أصوات ← َصوت )جمع مکّسر( / شیاطین ← شیطان )جمع مکّسر( / ُعثمان ← مفرد 

3- برخی از مهم ترین وزن های جمع مکّسر عبارت اند از: أفعال )أفراد(، َمفاِعل )َمکاتِب(، َمفاعیل )َمصابیح(، فِعال )رِجال(
4- دّقت کنید، »نون« در اسم های مثّنی، مکسور )ِن( و در اسم های جمع مذّکر، مفتوح )َن( است. 

  اسـم اشـاره

اسم اشاره

نزدیک

مفرد
مذّکر: هذا، ذا )این( 

مؤّنث: هِذِه )این(

مثنّی
مذّکر: هذاِن، هَذیِْن  )این  دو(

مؤّنث:  هاتاِن، هاتیِْن  )این دو( 

مذّکر یا مؤّنث: هؤالِء )اینان(جمع

دور
مذّکر: ذلك؛ ذاك )آن(مفرد

مؤّنث: تلك )آن(

مذّکر یا مؤّنث: اُولئك )آنان(جمع

مـثـال »هذه ُکُتٌب.« نکتـه  برای اشاره به جمع های مکّسر غیر عاقل از اسم اشارۀ مفرد مؤّنث استفاده می کنیم. 

  کلمات پرسشی

نحوۀ پاسخ گویی کلمات پرسشی

از »نعم« یا »ال« استفاده می کنیم. هل هذا ُرّماٌن؟ نعم؛ هذا ُرّماٌن. / ال؛ هذا ِعَنٌب.هل، أ )آیا(
ٌض. / َمْن هي؟ هي نرجُس.َمْن )کیست، چه کسی( از نام شخص یا شغل او استفاده می کنیم. َمْن هو؟ هو ممرِّ

از نام شیء استفاده می کنیم. ما هو؟ هو کتاٌب. / ما هي؟ هي مجّلٌة.ما، ماذا )چیست، چه چیزی(
سلَِمْن )برای چه کسی( از حرف لـِ + نام شخص یا شغل او استفاده می کنیم. لَِمْن هذا القلُم؟ لِعليٍّ / لِلُْمدرِّ

لِماذا، لَِم )برای چه(
از حرف »ِلّن« یا »لـِ« به معنای »زیرا، برای این که« استفاده می کنیم. لِماذا ذهبِت إلی بیت جّدِك؟ لِلمساعدِة /

لِماذا أنَت ُکنَت غائباً؟ لّنني کنُت مریضاً.

از اسم های مکان و از جهات شش گانه )فوق، جنب، تحت، أمام و ...( و کلماتی مانند »علی الیمین، علی الیسار و ...« أیَن )کجا(
استفاده می کنیم. أیَن الوالُد؟ في الّسّیارِة.

.مِْن أیَن )اهل کجا( از نام شهر یا کشور استفاده می کنیم. مِْن أیَن أنَت؟ أنا مِن إیران. أنا إیرانيٌّ
از اعداد استفاده می کنیم. کم قلماً عندَك؟ ثالثٌة، تسعٌة، ...َکْم )چقدر(

از زمان استفاده می کنیم. متی َرجَْعِت؟ بعدالظهر، مساًء، ...َمتٰی )کِی، چه وقت(

از حالت یا وسیلۀ انجام کار استفاده می کنیم. کیف أنِت؟ أنا بخیرٍ. / کیف َذهبَت؟ مسروراً، بِالّسّیارِة.کیَف )چگونه، چطور(

نکتـه  از میان کلمات پرسشی موجود در جدول، »هل، أ« حرف استفهام هستند و بقّیه اسم استفهام هستند.
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  اعــداد
أعداد اصلی:

ةَخمَسةأْربََعةثاَلثَةإثنانواحد ة َسبَعةِستَّ إثنا َعَشَرأَحََد َعَشَرَعَشَرةتِْسَعةثَمانِیَّ

دوازدهیازدهدهنُههشتهفتششپنجچهارسهدویک

أعداد ترتیبی:

اَلثّاني َعَشَراَلحادي َعَشَراَلعاِشراَلّتاِسعاَلثّامِناَلّسابِعاَلّساِدساَلخامِساَلّرابعاَلثّالثاَلثّانياَلّولمذکّر

اَلثّانیة َعَشَرَةاَلحادیَة َعَشَرَةاَلعاِشَرةاَلّتاِسَعةاَلثّامَِنةاَلّسابَِعةاَلّساِدَسةاَلخامَِسةاَلّرابعةاَلثّالثةاَلثّانیةاَلولٰیمؤنّث

دوازدهمیازدهمدهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدومیُکممعنی

  سـاعت 
َکم الّساعُة؟ 

)ساعت چند است؟(

                                                 
   الّساعُة الثّالثُة تماماً.              الّساعة الثّالثُة و الّنصف.               الّساعُة الثّالثُة و الّربع.              الّساعُة الثّالثُة إاّل ربعاً.
)ساعت سه تمام است.(           )ساعت سه و نیم است.(            )ساعت سه و ربع است.(        )ساعت یک ربع به سه است.(

روز های هفته

بْت )شنبه(، الَحَد )یک شنبه(، اإلثنَیْن )دوشنبه(، الثُّالثاء )سه شنبه(، الربِعاء )چهارشنبه(، الَخمیس )پنج شنبه(، الُجُمعة )جمعه( السَّ

فصل های سال

تاء )زمستان( یف )تابستان(، الَخریف )پاییز(، الشِّ بیع )بهار(، الصَّ  الرَّ

رنگ های اصلی

أبَیض )سفید(، أْسَود )سیاه(، أحَْمر )قرمز(، أخَضر )سبز(، أْصَفر )زرد(، أزَرق )آبی( 

  اوزان
گر در یک کلمه، به جای حروف اصلی آن کلمه، به ترتیب »ف، ع، ل« را قرار دهیم، وزن آن کلمه به دست می آید.  ا

َمعلوم  حروف اصلی )ع ل م(  َمفعول علیم حروف اصلی )ع ل م( فَعیل   
اِْستِْخراج  حروف اصلی )خ ر ج(  اِْستِْفعال ُمْجَتِهد حروف اصلی )ج ه د( ُمْفَتِعل   

  فعل و ضمیر

فعل: به کلمه ای گفته می شود که بر انجام دادن کار یا روی دادن حالتی در گذشته، حال و آینده داللت می کند.

انواع فعل

َذهََب: رفت ماضی

یَْذهَُب: می رودمضارع 

اِْذهَْب: برو امر

ال یَذهَُب: نمی رود نفی

ال تَْذهَْب: نرو نهی
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ِصَیُغ اَْلَفعاِل )صیغه های فعل ها(

نهیامر مضارعماضیضمیرنام صیغه به فارسی و عربی

ــــــأفَْعُلَفَعلُْتمن    أنامتکّلم وحده اّول شخص مفرد

انجام می دهم انجام دادمترجمه

دوم شخص مفرد
ال تَْفَعْلِافَْعْلتَْفَعُلَفَعلَْتتو    أنَتمفرد مذکّر مخاطب

ال تَْفَعليِافَْعليتَْفَعلیَن َفَعلِْتتو   أنِتمفرد مؤنث مخاطب

انجام ندهانجام بده انجام می دهی انجام دادی ترجمه

سوم شخص مفرد
ــــــیَْفَعُلَفَعَلاو   هَومفرد مذکّر غایب

ــــــتَْفَعُلَفَعلَْتاو   ِهَيمفرد مؤنث غایب

انجام می دهدانجام دادترجمه

ــــــنَْفَعُلَفَعلْناما   نحُنمتکّلم مع الغیراّول شخص جمع

انجام می دهیمانجام دادیم ترجمه

دوم شخص جمع

ال تَْفَعلواِافَْعلواتَْفَعلوَنَفَعلُْتمشما   أنتمجمع مذکّر مخاطب

ال تَْفَعلَْنِافَْعلَْنتَْفَعلَْنَفَعلُْتنَّشما    أنُتنَّجمع مؤنث مخاطب 

ال تَْفَعالِافَْعالتَْفَعالِنَفَعلُْتماشما   أنُتمامثنی مذکّر مخاطب 

ال تَْفَعالِافَْعالتَْفَعالِنَفَعلُْتماشما   أنُتمامثنی مؤنث مخاطب 

انجام ندهیدانجام بدهیدانجام می دهید انجام دادید ترجمه 

سوم شخص جمع

ــــــیَْفَعلوَنَفَعلواایشان    همجمع مذکّر غایب

ــــــیَْفَعلَْنَفَعلَْنایشان   هنَّجمع مؤنث غایب

ــــــیَْفَعالِنَفَعالایشان   همامثنی مذکّر غایب

ــــــتَْفَعالِنَفَعلَتاایشان  همامثنی مؤنث غایب

انجام می دهندانجام دادندترجمه

 معادل اسم  صیغه ها به زبان عربی عبارت اند از: 
اول شخص مفرد للمتکّلم وحده 

دوم شخص مفرد  للمخاطب )مفرد مذّکر مخاطب( / للمخاطبة )مفرد مؤّنث مخاطب(
سوم شخص مفرد  للغائب )مفرد مذّکر غایب( / للغائبة )مفرد مؤّنث غایب(

اول شخص جمع للمتکّلم مع الغیر
دوم شـخص جمـع للمخاطبَیـِن )مثنـی مذّکر مخاطـب( / للمخاطبَتیِن )مثّنـی مؤّنث مخاطب( / للمخاطبیـَن )جمع مذّکر مخاطـب( / للمخاطبات )جمع 

مؤّنث مخاطب(
سوم شخص جمع للغائبَیِْن )مثنی مذّکر غایب( / للغائبَتیِْن )مثنی مؤّنث غایب( / للغائبیَن )جمع مذّکر غایب( / للغائبات )جمع مؤّنث غایب(

مـثـال  هو کان یذهُب: او می رفت. نکتـه  معادل فعل ماضی استمراری فارسی در زبان عربی به صورت »کان + فعل مضارع« است. 
یــادآوری: طریقۀ ســاخت فعل امر: 1- مضارع مخاطب  )تَْذهَُب، تَْذهَباِن( 2- حذف حرف مضارعه از ابتــدای فعل  )ْذهَُب، ْذهَباِن( 3- آوردن همزه 
گر حرکت  گر حرکت عین الفعل فتحه یا کســره باشد حرکت همزه کسره است و ا و مشــخص کردن حرکت آن براســاس حرکت عین الفعل  )اِْذهَُب، اِْذهَباِن( )ا

کن کردن حرف آخر یا حذف نون به جز نون جمع مؤّنث  )اِْذهَْب، اِْذهَبا( عین الفعل ضمه باشد حرکت همزه ضمه است.( 4- سا

  حرف
مـثـال  في )در(، علی )بر، روی(، مِْن )از( و ... به کلماتی گفته می شود که به تنهایی معنا نمی دهند و با اسم و فعل معنا پیدا می کنند؛ 
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  ترکیب وصفی و اضافی

هرگاه دو اسم پشت سرهم بیایند، ما با ترکیب اضافی یا ترکیب وصفی روبه رو هستیم.

ترکیب وصفی 

در این ترکیب به اسم اول موصوف و به اسم دوم صفت می گویند.  ) کتاٌب   مفیٌد(
موصوف    صفت  

نکتـه  صفت و موصوف از لحاظ شکل ظاهری شبیه به هم هستند. )مطابقت: در جنس، در تعداد، در داشتن یا نداشتن )ال( و در حرکت( 
مـثـال  کتاٌب مفیٌد، کتاباِن مفیداِن

رُر الُمنَتِشَرُة( نکتـه  صفت برای جمع های مکّسر غیر عاقل به شکل مفرد مؤّنث می آید. )الدُّ
نکتـه   گاهی برای یک اســم، هم صفت می آید و هم مضاف الیه؛ مثالً در زبان فارســی می گوییم: کتاِب مفیِد من، یعنی ابتدا موصوف )مضاف( و بعد از آن 

صفت و در آخر مضاف الیه را می آوریم، ولی در زبان عربی ابتدا موصوف )مضاف( و بعد از آن مضاف الیه و در آ خر صفت می آید: کتابي المفید

ترکیب اضافی
در این ترکیب به اسم اول مضاف و به اسم دوم مضاف إلیه می گویند. )کتاُب     المعّلمِ(
                      مضاف    مضاف الیه

  :ِکتاُب المعّلم                 :ِکتاٌب المعّلم                   :ِنکتـه  مضاف هیچ گاه )ال( و )تنوین( نمی گیرد. الکتاُب المعّلم
نکتـه  مضاف الیه می تواند، یک اسم خاص یا اسم »ال« دار یا ضمیر مّتصل و یا یک اسم تنوین دار باشد.

مـثـال کتاُب علیٍّ -  کتاُب المعّلمِ -  کتابُُه  -  کتاُب طالٍب
    اسم خاص       اسم )ال دار(   ضمیر مّتصل    اسم تنوین دار

نکتـه  هرگاه اسم مثّنی و جمع مذّکر سالم، مضاف واقع شوند، »نون« آخر آن ها حذف می شود. 
مـثـال معّلماِن الْمدرَسِة معّلما الْمدرَسِة / معّلموَن الْمدَرسِة معّلمو الْمدَرسِة 

مــــــــــکالـمـــــــــــــــه   

ِحواراٌت )اَلتَّعاُرُف في مَطاِر النََّجِف اْلَشَرِف(
گفت وگوها )آشنایی در فرودگاه نجف اشرف(

زائُِر مَرَقِد أمیرِالُْمؤِمنیَن َعلّي  )زائر )زیارت کننده( آرامگاه امیرالمؤمنین 
) علی

الُم َعلَیکُم. )درود بر شما.(   اَلسَّ

َصباَح الَْخیِر یا َأخي. )صبح به خیر  ای برادرم.( 

کَیَف حالَُك؟ )حالت چطور است؟(  

بَِخیٍر َو الَْحمُدلِلّ ِه. )خوبم، حمد و شکر خدا( 

ِة. )من از جمهوری اسالمی ایران هستم.(  ِة اإْلیرانیَّ أَنا ِمَن الْجمهوریَِّة اإْلسالمیَّ

ِاسمي ُحَسیٌن و مَا اْسُمَك الْکَریُم؟ )اسم من حسین است و اسم شریف تو 
چیست؟( 

هَل ساَفْرَت ِإلَی ِإیراَن حتَّی اْلَن؟ )آیا تا به حال به ایران سفر کردی؟( 

گر خدا بخواهد به ایران سفر می کنی!( ِإن شاَءاهلُل تُسافُِر ِإلَی إیراَن! )ا

في َأماِن اهلِل. )در پناه خدا.( 

َأَحُد الُْمَوظَّفیَن في قاَعِة الَْمطاِر )یکی از کارمندان در سالن فرودگاه(

الُم و َرحَمُة اهلِل َو بََرکاتُُه. )درود و رحمت و برکات خداوند  َو َعلَیکُُم السَّ
بر شما باد.(

روِر. )صبح ]شما[ پر از نور و خوشی باد.( َصباَح النّوِر َو السُّ

َأنَا بَِخیٍر، َو کَیَف َأنَت؟ )من خوبم و تو چطوری؟(

َعفواً، ِمْن َأیَن َأنَت؟ )ببخشید، تو کجایی هستی؟(

مَا اْسُمَك الْکَریُم؟ )اسم شریفت چیست؟( 

حماِن. )اسم من عبدالرحمان است.(  ِاسمي َعبُدالرَّ

ٰ ِکنّي أُِحبُّ أَْن أُسافَِر. )نه متأسفانه. اما دوست دارم که سفر کنم.(  ال؛ مََع اْلََسِف. ل

گر خدا بخواهد؛ به امید دیدار؛ به سالمت.( المَِة. )ا ِإن شاَءاهلُل؛ ِإلَی اللِّقاِء؛ مََع السَّ

في َأماِن اهلِل و ِحفِظِه، یا َحبیبي. )در پناه و حفظ خدا باشی، ای دوستم.( 
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ݢیـــن ݣݣ کـتـــاب ݣݣدرســـــی تمارݢ

ل تَرَجَمَة اْلیاِت َو اْلَحادیِث الّتالَیِة. )ترجمۀ آیات و حدیث های زیر را کامل کن.( ُل:  کَمِّ ْمریُن اْلوَّ اَلتَّ

عراء: 84 ِخریَن الشُّ
ْ

 -1َو اْجَعل لي ِلساَن ِصدٍق في ال
)میاِن( آیندگان قرار بده.  و برای من یاِد نیکو در ............................................ .  

ّف: 2 ولوَن ما ال َتفَعلوَن الصَّ
ُ

ذیَن آَمنوا ِلَم َتق
َّ
َها ال  ّیُ

َ
 -2یا أ

چرا چیزی )سخنی( را می گویید که انجام نمی دهید )عمل نمی کنید(؟ ای کسانی که ایمان آورده اید، ............................................ .  

 -3َو اْعَملوا صاِلحًا ِإّني ِبما َتعَملوَن َعلیٌم الْمؤمنون: 51
گاه هستم. انجام دهید. به راستی که من به آن چه انجام می دهید، آ و کاِر نیکو ............................................ .  

اِلمیَن أَلعراف: 47
ّ

وِم الظ
َ

ق
ْ
نا َمَع ال

ْ
 َتجَعل

َ
نا  ال  -4َرّبَ

ما را همراه )در جایگاه( گروه ستم کاران قرار نده. پروردگارا، ............................................ .  

  ماَنِة.« رسوُل اهلِل
َ ْ
داِء ال

َ
ی ِصدِق الَحدیِث و أ

َ
روا ِإل

ُ
ِکِن اْنظ

ٰ
... َو ل َحّجِ

ْ
َکثَرِة ال َکثَرِة َصالِتِهم َو َصوِمِهم و  ی 

َ
روا ِإل

ُ
5- »ال َتنظ

روزه شانـ  ننگرید، اما به راستی سخن و به جای آوردِن امانت ]شان[ بنگرید. به بسیارِی نمازشان و ............................................ و بسیارِی حّجشان ............................................ . 

 ماِء.« َرسوُل اهلِل رِض َیرَحْمَك َمن في الّسَ
َ
6- »ِارَحم َمن ِفي ال

رحم کن تا کسی که در آسمان است به تو رحم کند. به کسی که در زمین است ............................................ . 

حیَحَة: )حدیث های زیر را بخوان سپس ترجمۀ صحیحش را مشخص کن.( ْمریُن الثّانِي:  ِاقرأ اْلحادیَث الّتالَیَة ثُمَّ َعیِّن تَرَجَمَتها الصَّ اَلتَّ

 َرسوُل اهلِل ».
ً
َك َتموُت غدا

َ
َکأّن  َو اْعَمل ِلِخَرِتَك 

ً
َبدا

َ
كَ  َتعیُش أ

َ
َکأّن 1- »ِإعَمل ِلُدنیاَك 

 ) ( چنان کار کن گویی همیشه )زندگی می کنی  لّذت می بری  برای )دنیایت  دنیا 
(.     دنیاَك )دنیایت( / تعیُش )زندگی می کنی( / تَموُت َغداً )فردا می میری( و برای آخرتت چنان کار کن گویی )فردا می میری  نزدیک است بمیری 

 أمیُرالْمؤمنین علّي ».
َ

ی َمن قال
َ
ر إل ُ

َتنظ  َو ال
َ

ی ما قال
َ
ر  إل ُ

نظ
ُ
2- »أ

ُأنظُر )بنگر( / التَنظُر )ننگر(   .) ( و به آن که گفته است )ننگر  نمی نگرم  به آن چه گفته است )بنگر  می نگرم 

 أمیُرالْمؤمنین علّي ».
ُ

فاِضل
َ ْ
َك ال

َ
 َهل

ُ
راِذل

َ
َك ال

َ
3- »إذا َمل

َملََك )به فرمانروایی رسیدند( ک شدند.   (؛ شایستگان هال هرگاه فرومایگان )به فرمانروایی رسیدند  مالک قدرت شدند 

 سراَن.« أمیُرالْمؤمنین علّي
ُ

خ
ْ
ُعدواَن َحَصَد ال

ْ
َع ال 4- »َمن َزَر

الُعدوان )دشمنی( / الُخسران )زیان( ( درو کرد.   ( کاشت؛ )زیان  سود  هر کس )دشمنی  دوستی 

 أمیُرالْمؤمنین علّي » .
ٌ

اِتل
َ

َکثیُرُه ق ُع َو 
َ

ُه َینف
ُ
لیل

َ
واِء؛ ق

َ
َکالّد َکالُم 

ْ
ل

َ
5- »ا

یَنَفُع )سود می رساند( ( و بسیارش ُکشنده است.   سخن مانند داروست؛ اندکش )سود می رساند  ِشفا می دهد 

ْمریُن الثّالُِث: تَرِجِم اْلیاِت َو اْلَحادیَث الّتالَیَة، ثُمَّ َعیِِّن الْماضَي َو الُْمضاِرَع َو اْلَمَر و النَّهَي. )آیات و احادیث زیر را ترجمه کن، سپس فعل ماضی،  اَلتَّ
مضارع، امر و نهی را مشخص کن.(

حل: 33 ِلُموَن... اَلنَّ
ْ

َسُهم َیظ
ُ

ْنف
َ
َکاُنوا أ ِکن 

ٰ
َمُهُم اهلُل َو ل

َ
ل

َ
 -1... َو َماظ

ماظَلََم )ماضی منفی( / کانوا )ماضی( / یَظلموَن )مضارع(   و خداوند به آنان ستم نکرد بلکه به خودشان ستم می کردند ...  
»البته ترکیب دو فعل »کانوا ... یظلموَن« معادل ماضی  

استمراری معنا می شود.«  
َکاَن ِبُکْم َرحیمًا... اَلَنّساء: 29 َسُکم ِإّنَ اهلَل 

ُ
نف

َ
ُتلوا أ

ْ
َتق  -2... َو ال

التَقُتلوا )مضارع نهی( / کاَن )ماضی( خودتان را نکشید به راستی خداوند نسبت به شما مهربان بود )است( ... 

ٍة... یوسف: 67
َ

ق َرّ
َ

ْبَواٍب ُمَتف
َ
َتْدُخلوا ِمن باٍب َواِحٍد َو اْدُخلوا ِمْن أ  -3... ال

التدُخلوا )مضارع نهی( / اُدُخلوا )امر( گون وارد شوید ...  از یک در وارد نشوید و از درهای گونا
  َرسوُل اهلِل ».

ٌ
ریَضة

َ
ِعلِم ف

ْ
َب ال

َ
ِإّنَ َطل

َ
و ِبالّصیِن ف

َ
ِعلَم َو ل

ْ
بوا ال

ُ
طل

ُ
4- »ا

اُطلُبوا )امر( گرچه در چین باشد پس همانا خواستن علم واجب دینی است.  علم را بجویید ا
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  یِه.« َرسوُل اهلِل
َ
دَرِة َعل

ُ
ق

ْ
 ِلل

ً
َعفَو َعنُه ُشکرا

ْ
اْجَعِل ال

َ
َك؛ ف ی َعُدوِّ

َ
َدْرَت َعل

َ
5- »إذا ق

قََدْرَت )ماضی( / اِجَعل )امر( هرگاه بر دشمنت قدرت یافتی به خاطر سپاس از قدرت یافتن بر او بخشش را قرار بده )او را ببخش(. 

 م.« أمیُرالْمؤمنین علّي
ْ
ِعل

ْ
 ال

ُ
ُم« ِنْصف

َ
ْعل

َ
 »ال أ

ُ
ول

َ
6- »ق

الأَعْلَُم )مضارع منفی( سخِن »نمی دانم« نیمِ دانش است. 

کُْتب نَوَعها. )فعل های زیر را ترجمه کن و صیغه های آن ها را نام ببر و نوع آن ها را بنویس.( ْمریُن الّرابُِع: تَرِجِم اْلَفعاَل الّتالَیَة َو اْذکُْر ِصَیَغها َو ا اَلتَّ

ترجمه / صیغه فعل  ترجمه / صیغه فعل  فعل  ترجمه  / صیغه

 کشف خواهیم کرد /
متکّلم مع الغیر َسَنکِشُف )مستقبل( بوسیدی / 

مفرد مذّکر مخاطب لَْت )ماضی( قَبَّ
نتوانستند / 

جمع مذّکر غایب
ما قََدروا 

)ماضی منفی(

 شاد خواهد شد /
مفرد مذّکر غایب َسوَف یَفَرُح )مستقبل( می پوشید / 

جمع مذّکر مخاطب تَلبَسوَن )مضارع(
 از دست ندادیم، 

گم نکردیم / 
متکّلم مع الغیر

ما فََقْدنا 
)ماضی منفی(

 باال نمی روی /
مفرد مؤّنث مخاطب

ال تَصَعدیَن 
)مضارع منفی(

می کوبید / 
جمع مؤنث مخاطب تَطُرقَْن )مضارع( تغییر دادند / 

جمع مؤّنث غایب ْرَن )ماضی( َغیَّ

 بازی می  کرد /
مفرد مذّکر غایب

کاَن یَلَعُب 
)ماضی استمراری(

فرار نکن / 
مفرد مذّکر مخاطب

ال تَهُرْب  
)نهی(

بخوابید، بستری شوید / 
جمع مذّکر مخاطب اُرُقدوا )امر(

کُتب فِي الَْفراِغ کَِلَمًة ُمناِسَبًة َحَسَب الَْمعنَی. )در جای خالی کلمۀ مناسب طبق معنا بنویس.( ْمریُن الْخاِمُس:  اُ اَلتَّ

ُة هَي:  1- اْلَعداُد اْلَصلیَّ

اعداد اصلی
ةَخمَسةأَربََعةثاَلثَةِإثنانواِحد اِثْنا َعَشَرأَحََد َعَشَرَعَشَرةتِسَعةثَمانَِیةَسبَعةِستَّ

دوازدهیازدهدهنههشتهفتششپنجچهارسهدویک

ُة هَي: رتیبیَّ 2- اْلَعداُد التَّ

اعداد ترتیبی
اَلثّانَي َعَشَراَلحاِدَي َعَشَراَلْعاِشراَلّتاِسعاَلثّامِناَلّسابِعالّساِدساَلْخامِساَلّرابِعاَلثّالِثاَلثّانياَْلَّول

دوازدهمیازدهمدهم نهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدومیکم

3- أَیّاُم اْلُسبوِع َسبَعٌة َو هَي: 

روز های هفته
بْت َو الُجُمَعةَو الَخمیسَو الَربِعاءَو الثُّالثاءَو اإلثَنیِنَو الَحَدالسَّ

و جمعهو پنج شنبهو چهارشنبهو سه شنبهو دوشنبهو یک شنبهشنبه

َنِة أربََعٌة و هَي:  4- ُفصوُل السَّ

فصل های سال
بیع یفالرَّ تاءالَخریفالصَّ الشِّ

زمستانپاییزتابستانبهار

 -5

وعده های 
اصلی غذا

باِح َو الَغداَء فِي الظُّْهرِ َو الَعشاَء فِي اللَّیِل. ُکُل الَْفطوَر فِي الصَّ نأ

صبحانه را در صبح و ناهار را در ظهر و شام را در شب می خوریم.

 -6

رنگ های 
اصلی

َجرِ أخَضُر. ّماِن أَحَمُر، َو لَوُن الشَّ حاِب اَبَیُض َو لَوُن الْبَحرِ اَزَرُق، َو لَوُن الَْموِز أَصَفُر َو لَوُن الرُّ لَوُن الُغراِب اَسَوُد، َو لَوُن السَّ

رنگ کالغ سیاه و رنگ ابر سفید و رنگ دریا آبی و رنگ موز زرد و رنگ انار سرخ و رنگ درخت سبز است.



17درس اول 17درس اول

ْمریُن الّساِدُس:  َضْع فِي الّدائَِرِة الَْعَدَد الْمناِسَب. »کَِلَمٌة واِحَدٌة زائِدٌة.« )در دایره عدد مناسب را بگذار. »یک کلمه اضافه است.«( اَلتَّ

َرَرُة )اخگر(  الف: مَِن اْلَحجاِر الَْجمیلَِة الْغالَیِة ذاِت اللَّوِن اْلَبَیِض. )از سنگ های زیبای گران قیمت که سفیدرنگ است.(  1- اَلشَّ

کنده است.(  مُس )خورشید(  ب: جَذَوتُها ُمسَتِعَرٌة، فیها ضیاٌء َو بِها حَراَرٌة ُمنَتِشرٌة. )پارۀ آتشش فروزان است، نورانی است و گرمایش پرا 2- اَلشَّ

مِس. )سّیاره ای که به دور زمین می چرخد؛ نورش از خورشید است.(  3- اَلَْقَمُر )ماه(  ج: َکوَکٌب یَدوُر حَوَل اْلَرِض؛ ضیاُؤُه مَِن الشَّ

ماِء یَنزُِل مِنُه الَْمطَُر. )بخاری فشرده در آسمان که از آن باران می بارد.( کٌِم فِي السَّ 4- اَْلَنُعُم )نعمت ها(  د: بُخاٌر ُمَترا

گون( ِة ذاِت اْلَلواِن الُْمخَتلَِفِة . )از لباس های زنانه با رنگ های گونا سائیَّ 5- اَلَْغیُْم )ابر(  هـ : مَِن الَْمالبِِس النِّ

6- َألُْفستاُن )پیراهن زنانه(  و : قِطَعٌة مَِن الّناِر. )پاره ای از آتش(

َرُر )مرواریدها( 7- اَلدُّ

پاسخ:
1- )و(      2- )ب(      3- )ج(      4- )اضافه آمده(      5- )د(     6- )هـ(     7- )الف( 

کیَب في مَکانَِها الُْمناِسِب، ثُمَّ تَرِجْمها. )این جمله ها و ترکیب ها را در جای مناسبش قرار بده، سپس آن ها را ترجمه کن.( ْمریُن الّسابُِع:    َضع هٰ ِذِه الُجَمَل َو التَّرا اَلتَّ

جاَجتاِن لیالِن / تِلَك بَطّاریَُّة / ُأولٰئَِك الّصالِحوَن / ٰهؤالِء اْلَعداُء / هاتاِن الزُّ ٰهؤالِء فائِزاٌت / ٰهذاِن الدَّ

جمع مکّسر جمع مؤنّث سالم جمع مذکّر سالم مثنّی مؤنّث مثنّی مذکّر مفرد مؤنّث

هٰؤالِء اْلَعداُء هؤالِء فائِزاٌت)2( ُأولئَك الّصالِحوَن)1( جاجَتاِن هاتاِن الزُّ لیالِن هٰذاِن الدَّ تلَك بَطّاریَُّة

این  دشمنان این ها برندگان هستند. آن درستکاران این دو شیشه این دو راهنما  آن باتری
12

َة. )وزن کلمات زیر و حروف اصلی آن ها را بنویس.( کُتب َوزَن الْکَِلماِت الّتالَیِة َو ُحروَفَها اْلَصلیَّ ْمریُن الثّاِمُن:   اُ اَلتَّ

وزنشان به ترتیب »فاِعل ، َمفُعول، أفْعال« و ریشۀ آن ها »ن ص ر« است. 1- ناِصر، مَنصور، َأنْصار: 

وزنشان به ترتیب »فَّعال، فَُعول، فاِعل« و ریشۀ آن ها »ص ب ر« است. 2- َصّبار، َصبور، صابِر: 

وزنشان به ترتیب »مِفعال، إفتِعال، فاِعلَة« و ریشۀ آن ها »ف ت ح« است. 3- ِمْفتاح، إفِْتتاح، فاتَِحة: 

ْمریُن الّتاِسُع:  َضِع الُْمَتراِدفاِت و الُْمَتضاّداِت في مکانَِها الُْمناِسِب. )مترادف ها و متضادها را در مکان مناسبش بگذار.( =  ≠ اَلتَّ

ضیاء / ناَم / ناِجح / مَسرور / َقریب / َجمیل / نِهایَة / یَمین / غالَیة / ِشراء / مَسموح / ُمِجّد

حَزین  ≠  َمسرور
غمگین   ≠  خوشحال

یَسار  ≠  یَمین
چپ  ≠  راست

راِسب  ≠  ناِجح
مردود  ≠  قبول

َرخیَصة  ≠   غالَیة
ارزان    ≠   گران

ُمجَتِهد  =  ُمِجّد 
تالشگر

بَعید ≠  قَریب
دور ≠  نزدیک

بِدایَة  ≠  نِهایة
آغاز   ≠  پایان

بَیْع    ≠   ِشراء
فروش  ≠  خرید

َممنوع  ≠  َمسموح
غیرمجاز  ≠  مجاز

نور  =  ضیاء 
روشنایی

قَبیح   ≠  جَمیل
زشت  ≠  زیبا

َرقََد  =  ناَم
خوابید

گر بعد از اسم اشاره، مشارالیه دارای )ال( باشد )الّصالحوَن(، اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه می شود.  1. ا
گر بعد از اسم اشاره، مشارالیه بدون )ال( باشد )فائزاٌت(، اسم اشاره بر اساس مفرد یا مثنی یا جمع بودن خودش ترجمه می شود.  2. ا
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ْمریُن الْعاِشُر:  اُرُسم َعقارَِب الّساعاِت. )عقربه های ساعت ها را بکش.( اَلتَّ

بعُ    الثّاِمنَُة َو النِّصُف   اَلّتاِسَعُة إاّل ُربعاً اَلخاِمَسُة و الرُّ  
یک ربع مانده به نُه )هشت و چهل و پنج دقیقه(  هشت و نیم )هشت و سی دقیقه(   پنج و ربع )پنج و پانزده دقیقه(   

 

 ســــؤاالت امـــــتــحـانـی درس

کن.(  بالفارسّیِة: )عبارت های زیر را به فارسی ترجمه 
َ

الف  َترِجِم الِعباراِت الّتالیة

ِضَرة.  1- اُنْظُْر لِتِلَك الّشَجَرِة ذاِت الُغصوِن النَّ
ٍة و صاَرْت شجرًة. 2- تلَك الّشَجَرُة نََمْت مِْن حَبَّ
َز المرَء بُِقّوٍة ُمْفَتکَِرٍة. 3- ذاَك هَو اهلُل اّلذي جَهَّ

ُر الرَض بِه بَْعَد اِْغبِرارٍ َخِضَرة. 4- اهلُل أنزَل المطَر مَِن الَْغیمِ فَُیَصیِّ
5- أیّها الطّالُب، اِِبَْحْث َو ُقْل: َمْن ذا اّلذي یُْخرُِج مَِن الّشَجَرِة الثََمرَة؟!

6- ُمراجََعُة ُدروِس الّصفِّ الّسابِِع َو الثّامِِن َو الّتاِسِع.
7- لِلّشمِس ضیاٌء َو جَذَوتُها ُمسَتِعَرٌة و فیها نوٌر و بِها حَراَرٌة ُمنَتِشَرٌة.

َرَرِة. 8- هَْل تْعلَُم َمْن َذا اّلذِي أوجََد الّشمَس في الجوِّ مِثَل الشَّ
9- ذاَك هو اهلُل اّلذِي أنُعُمُه ُمنَهِمرة و ذو ِحکمٍة بالغٍة.

َرِر الُمنَتِشرة. 10- أوجََد اهلُل في الّلیِل الَقمَر َو زانَُه بِأنجمٍ کالدُّ
11- یُْنزُِل اهلُل من الغیمِ الَمطَر.

ماِء.« 12- »اِْرحَْم َمْن في الرِض یَْرحَْمَك َمْن في السَّ
13- »اِعَْمْل لِدنیاَك َکأّنَك تَعیُش أبداً َو اعَمْل ِلخَرتَِك َکأنََّك تَموُت غداً.«

14- الُفستاُن مَِن الَمالبِس الّنسائّیِة ذاِت الَلواِن الُمْخَتلَِفِة.
15- اِبَْحْث في اإلنترنت أِو الَمکتبِة َعْن نصٍّ قصیرٍ حوَل عظمِة مخلوقاِت اهلِل.

روَن في َخلِْق الّسماواِت َو الرِض َربَّنا ما َخلَْقَت هذا باِطالً« 16- »وَ  یََتَفکَّ
17- ِجباُل کبیرکوه في مدینة بدرِة بُمحافظِة إیالم.

18- »الکالُم َکالّدواِء؛ قلیلُه یَنَفُع َو کثیُرُه قاتٌِل.«

کن.( : )آنچه زیرش خط است را ترجمه 
ٌ

ب  َترِجِم ما َتحَته َخّط

19- اُنظُْر اِلی الَغیم / فََمْن أنَزَل منه َمطَره: ............... / ............... 
20- َمْن َشقَّ في المرِء البََصَر: ............... / ...............
21- َمْن َزَرَع الُعدواَن حََصَد الُخسراَن: ............... 

َرَرُة قِطعٌة مَِن الّنار: ...............  22- الشَّ

کن.( ج  َترِجْم: )ترجمه 

23 - هذه بطّاریٌّة: ............... 

24- ذلك الّصدیق: ............... 

25- أولئَك فائزاٌت: ...............

26- هؤالء صالحوَن: ...............

27- هؤالء الّزمالء: ...............

28- هاتاِن الّنافذتاِن: ...............

کن.( کامل  ِل الفراغاِت في الّترجمِة: )جاهای خالی را در ترجمه  َکَمّ د  

فصل های سال ............... است و روزهای ............... هفت )تا( است. َنِة أربَعٌة و أیّاُم االُسبوِع َسبعٌة.   29- ُفصوُل السَّ
به ............... گفته است ............... و به ............... گفته است، ننگر. 30- »اُنْظُْر إلی ما قاَل َو ال تَْنظُْر إلی َمن قال«  

گرچه ............... باشد، زیرا ............... علم ............... است. علم را ............... ا 31- اُطلُبوا الِعلَم َو لَو بالّصیِن فَإنَّ طَلََب الِعلمِ فَریَضٌة.  
جاجَتاِن في اَلُْغرفة و هذاِن ُکرسّیاِن.   ............... دو شیشه در اتاق است و ............... دو صندلی هستند.  32- هاتاِن الزُّ

کن.( : )ترجمۀ درست را مشخص 
َ

 الّصحیحة
َ

ن الّترجمة هـ  عَیّ

33- »یا أیّها اّلذیَن آَمنوا لَِم تقولوَن ما ال تَفَعلوَن«
1( ای کسانی که ایمان آوردید چرا می گویید آن چه را که انجام نمی دهید. 
2( ای کسانی که ایمان آوردید چرا می گویید آن چه را که انجام نخواهید داد. 
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34- »َربّنا ال تَجَعلْنا َمَع القومِ الظّالِمیَن«
2( پروردگارا، ما را با قوم ستمگر قرار نده.  1( پروردگار ما، ما را با قوم ظالم قرار نمی دهی.   

35- إذا ملَك الراذُل هَلَك الفاِضُل. 
ک شدند.   2( هرگاه فرومایگان به فرمانروایی رسیدند، شایستگان هال ک می شوند.     1( هرگاه فرومایگان مالک قدرت شدند، شایستگان هال

کن.(  : )فعل های زیر را ترجمه 
َ

 الّتالَیة
َ

و  َترِجِم الفعال
 -36

هَلَْکَن: ...............اِبَحثا: ...............ال تَْجَعْل: ...............

ال تَْزَرعي: ...............کانوا یَْدُخلوَن: ...............ما َشرِبُْتم: ...............

َسَتکُتباِن: ...............ال أعْلَُم: ...............سوَف یَْنَفُع: ...............

 )= ≠( في الفراغات: )در جاهای خالی )= ≠( قرار بده.(
ْ

ز  ِاْجَعل

فائِز ناِجح   مسموح  ممنوع   غالیة   37- َرخیصة  
یَمین یَسار   نامَ  َرقَدَ    ضوءٌ  نورٌ  

کلمۀ مناسب بنویس.( : )در جاهای خالی 
ً

 مناسبة
ً

کلمة کُتْب في الفراغاِت 
ُ
ح  ا

38- یوُم الّسبت، ............... ، اإلثَنیِْن، ............... ، الربعاء.

39- الّربیُع، ............... ، الخریُف، ............... .

40- الّول، ............... ، الثّالث، ............... ، الخامس.

ُکُل الفطور في ............... و ............... في الظّهرِ و العشاَء في ............... . 41- نأ

کن.(  للّتوضیحاِت الّتالیِة: )کلمۀ مناسب را برای توضیحات زیر مشخص 
َ

 المناسبة
َ

ط  عّیِن الکلمة

کٌم في الّسماِء یَنزُِل مِْنُه الَمطُر.  42- بُخاٌر مترا
الماء   الَغیم    الّسماء   

43- کوکٌب یدوُر حوَل الرِض؛ ضیاُوُه مَِن الّشمِس.
القمر   َرر    الدُّ الّنجم   

44- مَِن الحجاِر الجمیلِة الغالیِة ذاِت اللَّوِن اْلَبَیِض. 
َرر   الدُّ النُْعم    الّذهَب   

ِة ذاِت اللوان الجمیلة.  45- مَِن الَمالبِِس النسائیَّ
الّسروال   الُفستان    القمیص   

کلمه های زیر را بنویس.( کُتْب وزَن الکلماِت الّتالیِة: )وزن 
ُ
ی   ا

اِجتِهاد: ............... َمسرور: ...............  46- راِسب: ...............   

قَبیح: ............... کِم: ...............  ُمترا ُمْخَتلََفة: ............... 

کن.( ْرُسْم عقارَب الّساعاِت: )عقربه های ساعت ها را رسم 
ُ
ک  ا

 -47

ج(  ب(    الف(  

            الثامنُة إاّل ربعاً        الّسادسُة و الّربعُ       العاشرُة و النِّصُف

کنید.( کامل  کمِل الفراغاِت َحَسب الجواب: )جاهای خالی را طبق جواب،  ل  أ

48- ............... سافرَت إلی إیراَن حّتی الَن؟ -ال، مع السِف.
49- ............... حالَك؟ - أنا بخیرٍ، الحمُدهلِل. 

50- ............... أنِت؟ - أنا عراقّیٌة. 

. 51- ............... اْسمَك؟ - اِسمي علیٌّ
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کن.(  المناسَب للفراغاِت: )فعل مناسب را برای جاهای خالی انتخاب 
َ

م  ِانتِخِب الفعل

52- ............... ، هُنا ممنوٌع.

ال تَْقَترِبْ   اِقَْترِْب      

53- أیّها الّصدیُق؛ لماذا ............... واجبَك أمس؟

ال تَْکُتبُ   َکَتبَْت    ما

54- ............... اِلی الّنجف الشرف االُسبوع القاِدم. 

سافَْرُت   َساُسافِرُ   

55- المعّلموَن ............... عن حلٍّ لهذه المشکلة.

کان یَبَْحثُ  کانوا یَبَْحثوَن   

 في مکاِنها المناســِب: )کلمات زیر را در جای مناســبش قرار بده.(
َ

ن  َضِع الکلماِت الّتالیة

العداد، ُرّمان، ُمجتهدیَن، ُمنتِشَرة، َصدیقتاِن، َسنَوات، ُموظَّفیِْن56- 

مفرد مؤّنث: ............... 
مثّنی مؤّنث: ............... 

جمع مذّکر سالم: ...............

مفرد مذّکر: ............... 

مثّنی مذّکر: ............... 
جمع مؤّنث سالم: ...............

جمع مکّسر: ...............

کن.( ع و امر و نهی را در عبارت های زیر مشخص  ع و المر و الّنهي في  العباراِت الّتالّیِة: )ماضی و مضار ن الماضي و المضار س  عَیّ

57- »اِعَْمْل لُِدنیاَك کأّنَك تَعیُش أبداً َو اعَْمْل ِلخرتَِك کأّنَك تَموُت غداً.« 

58- »َو یََتفّکروَن في َخلِق الّسماواِت َو الرِض ربّنا ما َخلَْقَت هذا باطالً« 

59- قَْوُل »ال أعْلَُم« نِصُف الِعلْمِ. 

60- »َو اعَْملوا صالِحاً إّني بِما تَعَملوَن َعلیٌم«

 َحَسَب ما َبیَن القوسیِن: )فعل های زیر را طبق آن چه بین دو پرانتز آمده است، بساز.(
َ

 الّتالیة
َ

 الفعال
ْ

ع ُصغ

61- الفعل الماضي مِْن »فََعَل«، جمع مذّکر غایب: ..............................
62- فعل المر مِْن »تَْنظُریَن«: ..............................

63- فعٌل مضارٌع للّنهي مِْن »َعَمَل«، جمع مؤّنث مخاطب: ..............................
64- فعل ُمستقبل مِْن »قََدَر« متکّلم وحده: ..............................

ف  ِاقرأ النَص الّتالي ثّم أِجْب عن السئلة: )متن زیر را بخوان سپس به سؤاالت پاسخ بده.(

أنا مَِن الجمهوریِّة اإلسالمّیِة اإلیرانّیِة. اِسمي حسیٌن. َمَع الَسف، ما سافَْرُت إلی العراق حّتی الن لکّني اُحبُّ أن اُسافَِر. شاهَْدُت زائَر مرقِد أمیرِالمؤمنیَن في قاعِة 
الَمطار و َسألُْتُه: هَْل سافَْرَت إلی الّنجف الشرِف حَّتی الَن؟! أجاَب: ال، إْن شاءاهلُل اُسافُِر الیوَم. 

65- هَْل یُسافُِر حسیٌن إلی الّنجِف الشرِف؟
66- أیَن شاهََد حسیٌن الزائَر؟ 

67- متی یُسافُِر الزائُِر مِن إیران؟

68- کم فعالً ماضیاً في  النّص؟
69- عّین اسماً علی وزن »فاِعل«:

 پــــاســخ ســــؤاالت امـــــتــحـانـی درس

به آن درخت که دارای شاخه های سرسبز است، نگاه کن.
آن درخت از دانه ای رشد کرد و یک درخت شد.

آن همان خداست که انسان را با نیرویی اندیشمند مجّهز کرد.
خدا باران را از ابر فرو فرســتاد پــس زمین را با آن بعد از غبار آلودگی 

سرسبز می گرداند.
ای دانشجو، تحقیق کن و بگو: کیست آن که از درخت میوه را خارج می کند؟!

دوره درس های کالس هفتم و هشتم و نهم.
خورشید نوری دارد و پاره آتش آن فروزان است و در آن نوری است و 

توسط آن حرارتی پخش می شود. 
آیا می دانی این کیست که خورشید را در آسمان همانند پاره  آتش پدید آورد؟

آن همان خدایی اســت که نعمت هایش ریزان است و دارای حکمتی 
کامل است.

خدا در شــب ماه را پدید آورد و آ ن را با ســتارگانی مانند مرواریدهای 
کنده زینت داد. پرا

خدا از ابر باران را فرو می فرستد )نازل می کند(.
به کسی که در زمین است رحم کن تا آ ن که در آسمان است به تو رحم کند.

برای دنیایت چنان کار کن گویی همیشه زندگی می کنی و برای آخرتت 
چنان کار کن گویی فردا می میری.

گون است. پیراهن از لباس های زنانه دارای رنگ های گونا
در اینترنــت یا کتابخانه به دنبال متنی کوتــاه دربارۀ بزرگی مخلوقات 

خدا بگرد.
و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند پروردگارا این را بیهوده نیافریدی.

کوه های کبیر کوه در شهر بدره در استان ایالم است.
سخن مانند داروست، اندکش سود می رساند و بسیارش کشنده است.
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ابر، فرو فرستاد
شکافت، دیده

زیان 
پاره آتش

این یک باتری است.
آن دوست

آنان برندگان )برنده( هستند.
اینان درستکاران هستند.

گردی ها  این هم شا
این دو پنجره

فصل های سال چهار )تا( است و روزهای هفته هفت )تا( است.
به آنچه گفته است بنگر و به آن که گفته است ننگر.

گرچه در چین باشد زیرا خواستن علم واجب دینی است. علم را طلب کنید ا
این دو شیشه در اتاق است و اینان دو صندلی هستند.

)1( ال تَفعلوَن: انجام نمی دهید.
)2( ال تَْجَعلْنا: ما را قرار نده.

ک شدند( ک می شوند، هال )2( َملَك: به فرمانروایی رسیدند )هَلَك: هال
ک شدند ـ ما َشرِبُْتم:  ال تَْجَعْل: قرار نده ـ اِبَْحثا: بگردید ـ هَلَْکَن: هال
ننوشیدید ـ کانوا یَْدُخلوَن: داخل می شدند ـ ال تَْزَرعي: نکار ـ سوَف 
خواهند  َسَتکُتباِن:  ـ  نمی دانم  أعْلَُم:  ال  ـ  رساند  خواهد  سود  یَْنَفُع: 

نوشت - خواهید نوشت
=  فائِز ناِجح   ≠  مسموح  ≠  غالیة       ممنوع   َرخیصة 

)برنده، پیروز( ≠  ُمجاز(   ≠  گران(   )ممنوع  )ارزان     
≠  یَمین یَسار   =  ناَم   َرقََد   =  ضوءٌ  نوٌر    

≠  راست( )چپ    )خوابید(  )نور، روشنایی(   
الحد )یک شنبه(، الثاّلثاء )سه شنبه(
یف )تابستان(، الّشتاء )زمستان(  الصَّ

الثّاني )دوم(، الّرابع )چهارم(
الّصباح )صبح(، الَغداء )ناهار(، الّلیل )شب(

کم در آسمان که از آ ن باران پایین می آید. بخاری مترا
آب       ابر   آسمان      

سّیاره ای که به دور زمین می چرخد، نورش از خورشید است.

 ماه   مرواریدها    ستاره      
از سنگ های زیبای گران قیمت دارای رنگ سفید.

  مرواریدها   نعمت ها    طال      
از لباس های زنانه دارای رنگ های زیبا.

شلوار      پیراهن زنانه  پیراهن مردانه      
اِجتهاد: اِفتعال َمسرور: َمفعول  راِسب: فِاعل 
کمِ: ُمَتفاِعل          قَبیح: فَعیل ُمْخَتلَفة: ُمْفَتَعلَة         ُمترا  

ب(  الف(  

ج( 

هَل )آیا تا الن به ایران مسافرت کردی؟ - خیر؛ متأسفانه.(
کیف )حالت چطور است؟ - من خوبم، شکرِخدا.( 

مِْن أیَن )تو اهل کجایی؟ - من عراقی هستم.( 
ما )اسمت چیست؟ - اسم من علی است.(

ال تَْقَترِْب )نزدیک نشو؛ این جا ممنوع است.(
ما َکَتبَْت )ای دوست؛ چرا تکالیفت را دیروز ننوشتی؟(

َساُسافُِر )هفتۀ آینده به نجف اشرف مسافرت خواهم کرد.(
کانوا یَبْحثوَن )معّلمان به دنباِل راه حّلی برای این مشکل می گشتند.(

 مفرد مؤنث: ُمنتشرة، مثنی مؤنث: َصدیقتاِن، جمع مذکر سالم: ُمجتهدیَن، 
مفرد مذکر: ُرّمان، مثنی مذکر: ُمَوظَّفیِْن، جمع مؤنث ســالم: َسَنوات، 

جمع مکّسر: العداد
اِعَْمــْل: فعل امر / تَعیُش: فعل مضــارع / اِعَْمْل: فعل امر / تَموُت: فعل 

مضارع
یََتَفّکروَن: فعل مضارع / ما َخلَْقَت: ماضی منفی

ال أعْلَُم: فعل مضارع منفی
اِعَْملوا: فعل امر / تَعَملوَن: فعل مضارع

فََعلُوا 
اُنْظُري

ال تَْعَملَْن
َسَأقِْدُر

من حسین  اسم  هستم.  ایران  اسالمی  جمهوری  از  من  متن:  ترجمۀ 

که  دارم  دوست  ولی  نکردم  مسافرت  عراق  به  الن  تا  متأسفانه،  است. 
او  از  و  دیدم  فرودگاه  در سالن  را  امیرمؤمنان  مرقد  زائر  کنم.  مسافرت 
پرسیدم: آیا تا الن به نجف اشرف مسافرت کرده ای؟! پاسخ داد: خیر، 

گر خدا بخواهد امروز مسافرت می کنم. ا
آیا حسین به نجف اشرف مسافرت می کند؟ ال )خیر(

حسین زائر را کجا دید؟ في قاعِة المطار )در سالن فرودگاه( 
زائر کِی از ایران مسافرت می کند؟ الیوم )امروز( 

چند فعل ماضی در متن اســت؟ سّتة )شش(: ماســافرُت، شاهدُت، 
سألُت، سافَْرَت، أجاَب، شاء

اسمی بر وزن فاعل را مشخص کن: زائر )فاِعل(


