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ــه و  ــی و کار در جامع ــرای زندگ ــما را ب ــن دوره، ش ــم. ای ــک می گویی ــطه تبری ــه دوره ی دوم متوس ــما را ب ورود ش

ــی  ــت تحصیل ــه موفقی ــده ی شــغلی شــما بســتگی ب ــم آین ــد. اگــر بگویی ــاده می کن ــر آم ــل در دوره هــای باالت تحصی

شــما در ایــن دوره ی ســه ســاله دارد، اغــراق نکرده ایــم. شــما بــرای موفقیــت در ایــن دوره بایــد تــاش کنیــد و از 

ــوید. ــوردار ش ــب برخ ــای مناس ــان و کتاب ه ــاوران و معلم مش

مــا در انتشــارات مبتکــران، بســیار خرســندیم کــه کتاب هــای عربــی زبــان قــرآن را در اختیــار شــما قــرار می دهیــم. 

ایــن کتــاب، بــرای دانش آموزانــی بــه رشــته ی تحریــر در آمــده اســت کــه مایلنــد در بهتریــن رشــته های دانشــگاهی 

تحصیــل کننــد. 

ــرار  ــما ق ــار ش ــی را در اختی ــؤال کامل ــک س ــع، بان ــنامه ی جام ــه ی درس ــس از ارائ ــی پ ــاب عرب ــرم کت ــف محت مؤل

ــاس  ــش ها براس ــن پرس ــت. ای ــی اس ــش های تألیف ــور و پرس ــه ای کنک ــش های چهارگزین ــامل پرس ــه ش ــد ک می ده

فصل هــا و بخش هــای کتــاب درســی طبقه بنــدی شــده اند.

مطالعه پاسخ نامه ی تشریحی همراه با نکته های کلیدی و آموزنده، موفقیت شما را تسهیل خواهد کرد.

در پایــان، وظیفــه ی خــود می دانیــم از مؤلــف محتــرم ایــن کتــاب، ســرکار خانــم خدیجــه علیپــور و دبیــر محتــرم مجموعه 

ــکر کنیم. تش

هم چنیــن از خانم هــا لیــا مهرعلیپــور و فرشــته کاهــی حشــمت کــه زحمــت )حروفچینــی( و خانــم ســمیرا عاشــورلو 

ــم و  ــیار ممنونی ــد( بس ــراح جل ــی )گرافیســت و ط ــاره خدام ــم به ــته اند و خان ــده داش ــاب را برعه ــی( کت )صفحه آرای

بــرای همــه ی ایــن عزیــزان آرزوی موفقیــت می کنیــم.

                                           

                                                                                                                               انتشارات مبتکران
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ترجمه درس اول
ّف الّسابِِع و الّثاِمِن َو الّتاسِع ُمراَجَعة دروِس الصَّ

دوره درس های کالس هفتم و هشتم و نهم

﴾ )او همان خداست.( ﴿ذاَک هَو اهللُ

) به آن درخت با شاخه های تر و تازه نگاه کن. ( َجَره  /  ذاِت الُغصوِن النَِّضَره    1. اُْنُظْر لِتِلْک الشَّ

) چگونه از دانه ای رشد کرد و چگونه درختی شد؟ ( 2. َکيَف نََمْت ِمْن َحّبٍة  /  َو َکيَف صاَرْت َشَجَره  

) پس بگرد و بگو آن چه کسی است که از آن میوه بیرون می آورد؟ ( 3. َفاْبَحْث َو ُقْل َمْن ذا الَّذی  /  يْخِرُج ِمَنها الثََّمره  

) و به خورشیدی که آتش آن فروزان است، بنگر. ( مِس الّتی  /  َجذوُتها ُمْسَتِعَره  4. َو اْنُظْر إلی الشَّ

) در آن روشنایی است و به وسیله آن گرمایی پخش شده است. ( 5. فيها ضياٌء َو بِها  /  َحرارٌة ُمنَتِشَره 

) چه کسی آن را در فضا همچون اخگر پدید آورد؟ ( َرَره   6. َمْن َذا الَّذی أْوَجَدها  /  فی الَجوِّ ِمثَل الشَّ

) او همان خدایی است که نعمت هایش ریزان است. ( 7. ذاَک ُهو اهلل الَّذی  /  أنُعُمه ُمنَهِمَره 

) صاحب حکمتی کامل و قدرتی باشکوه است. ( 8. ذو ِحکمٍة بالَِغٍة  /  َو ُقدرٍة ُمقَتدِ َره 

) به شب بنگر پس چه کسی ماهش را در آن پدید آورد؟ ( 9. اُْنُظْر إلی اللَّيِل َفَمْن  /  أوَجَد فيه َقَمره  

) و آن را با ستارگانی همچون مروارید های پراکنده زینت داد. ( َرِر الُمنَتِشَره  10. َو زانَه بِأنُجٍم  /  َکالدُّ

) و به ابر نگاه کن پس چه کسی از آن بارانش را فرو فرستاد؟ ( 11. َو اْنُظْر إلی ْالَغيِم َفَمْن  /  أنَزَل ِمْنُه َمَطَره  
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 ِحواراٌت )التَّعاُرُف فی َمطاِر النََّجِف اأَلشَرِف( 

 گفت وگوهایی )آشنایی با همدیگر در فرودگاه نجف اشرف(

الم ( ) زائر بارگاه امیرالمؤمنین علی علیهِ السَّ الم  زائُِر َمرَقِد أميِرالُمؤِمنيَن َعلّی عليهِ السَّ

) با یکی از کارمندان در سالن فرودگاه ( فيَن فی قاَعِة الَمطارِ  َأَحُد الُموظَّ

) سالم بر شما ( الُم َعَليُکم.   اَلسَّ

و سالم و رحمت خدا و برکات او بر شما باد. الُم َو َرحَمُة اهلِل َو بََرکاُتُه.   َو َعَليُکُم السَّ

) صبح بخیر ای برادرم ( َصباَح الَخيِر يا َأخی.  

) صبح با نور و شادی ( روِر.   َصباَح الّنوِر َو السُّ

) حالت چطور است؟ ( َکيَف حالَُک؟ 

) من خوبم تو چطوری؟ ( أنا بَِخيٍر َو َکيَف َأنَت؟ 

) خوبم و شکر خدا ( بَِخيٍر َو الَحمُد هلِل.  

) ببخشید اهل کجایی؟ ( َعفواً ِمْن أيَن َأنَت؟  

) من از جمهوری اسالمی ایران هستم. (  أنا ِمَن الُجمهوريِّة اإلسالميَِّة اإليرانيَِّة. 

) اسم شریف شما چیست؟ ( َما اْسُمَک الَکريُم؟  

) نام من حسین است و نام شریف شما چیست؟ ( اِسمی ُحَسيٌن َو َما اسُمَک الَکريُم؟  

) نامم عبدالرحمان است. ( حمانِ  اِسمی َعبُد الرَّ

) آیا تاکنون به ایران سفر کرده ای؟ ( َهْل ساَفْرَت إلی إيراَن َحتَّی اْلَن؟ 

) نه متأّسفانه. اما دوست دارم که سفر کنم. ( ال؛ َمَع األَسِف . لکّنی اُِحبُّ أْن اُساِفَر. 

) اگر خدا بخواهد به ایران سفر می کنی! (  إْن شاَء اهللُ ُتساِفُر إلی إيراَن! 

) اگر خدا بخواهد؛ به امید دیدار؛ به سالمت ( الَمِة.  إن شاَء اهللُ. إلی اللِّقاِء؛ َمَع السَّ

) خداحافظ ( فی َأماِن اهلِل. 

) خدا نگهدارتان . ای دوستم ( فی َأماِن اهلِل َو ِحفِظِه، يا َحبيبی. 
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آموزش قواعد درس اول
)دوره سه ساله متوسطه اول(

اسم در زبان عربی از نظر جنس به مذّکر و مؤنث تقسیم می شود.

 مذّکر: اسم مذّکر نشانه ای ندارد و بر جنس مذّکر که شامل انسان یا حیوان و یا اشیاء می شود، داللت می کند. مانند: )َجَبل، 

علی، بَيت و ....(

 مّؤنث: اسم مؤنّث را با عالمت )ـة ، ة( می شناسیم و بر جنس مؤنّث که شامل انسان یا حیوان و یا اشیاء می شود، داللت 

می کند. مانند: )فاطمة، َورَدة، َغزالة و ....(

 نکته: اسم مؤنث گاهی بدون عالمت است و در معنا مؤنث به شمار می آید. مانند: »زينب، َمريم« و گاهی اسم های مذّکر 

عالمت مؤنث دارند ولی در معنا مذّکر هستند. مانند: »َطلحة، ُمعاوية«

تقسيم اسم از نظر عدد:

1. مفرد: اسمی است که بر یک شخص یا یک چیز و یا یک حیوان داللت کند. مانند: )طالِبة، ُسوق، َکْلب و ...(

2. مثّنی: اسمی است که بر دو شخص یا دو چیز داللت نماید و با اضافه کردن »اِن« و یا »ْيِن« به آخر اسم مفرد )مذّکر/ مؤنث(، 

اسم مفرد را به اسم مثنّی تبدیل می کنیم.

مانند: کتاب  کتاباِن، کتابَْيِن / مانند: َسّيارة  سّيارتاِن، سّياَرَتْيِن

3. جمع: اسمی است که بر بیش از دو شخص یا دو چیز داللت می کند و بر سه قسم است:

1. جمع مذّکر سالم: جمعی است که با اضافه کردن »وَن« و یا »یَن« بر آخر اسم مفرد مذّکر انسان یا صفت آن ساخته می شود.

 مانند: معّلم )مفرد مذّکر انسان(  ُمعّلموَن، ُمعّلميَن

مانند: مؤمن )صفت انسان مذکر(  مؤمنوَن، مؤمنيَن

2. جمع مؤنث سالم: جمعی است که با افزودن »ات« بر آخر اسم مفرد مؤنث یا صفت آن به دست می آید.

مانند: طالبة )مفرد مؤنث انسان(  طالبات

مانند: محّجبة )صفت انسان مؤنث(  محّجبات

3. جمع مکّسر: جمعی است که با تغییر دادن و در هم شکستن اسم مفرد تشکیل می گردد و برای اسم های مذّکر و مؤنث و انسان 

و غیر انسان به کار می رود و ساختن آن قاعده معین و قیاسی ندارد. 

مانند: )طاّلب، َطلبة )طالب(، کُتب )کتاب(، َحقائب )َحقيبة(، أيّام )َيوم(، َفواکه )فاکهة(، ألوان )لَون(، القصص )قّصة(، ُعيون )َعين( و ...( 

دقت کنید گاهی همیشه »ات« نشانه جمع مؤنث نمی تواند باشد و ممکن است که »ت« جزو حروف اصلی خود کلمه باشد. 

مانند: )أموات  َمّيت / أبيات  بَيت/ أصوات  َصوت / أوقات  َوقت(
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اسم های اشاره: برای اشاره به شخصی و یا چیزی از اسم های اشاره کمک می گیریم.

1. اسم های اشاره به نزديک:

هذه )مفرد مؤنّث: هذه ِمنضدٌة )این میز است( هذا )مفرد مذّکر: هذا َجبٌل )این کوه است(     

هاتان )مثنی مؤنّث: هاتان لَوحتان )این دو تابلو(  هذان )مثنی مذّکر: هذان طالباِن )این دو دانش آموز(    

هؤالء نساٌء: )این ها زنانی هستند.( هؤالء )جمع مذّکر / مؤنّث: هؤالء رجاٌل )این ها مردانی هستند.(  

2. اسم های اشاره به دور:

ذلَک )مفرد مذّکر: ذلَک کتاٌب.( )آن کتابی است.(     ِتلَک )مفرد مؤنّث: تلَک َسفينٌة )آن کشتی است.( 

اُولئک )برای جمع مذّکر و جمع مؤنّث هر دو به کار می رود.(   اُولئک المعّلمون: )آن معّلم ها(، اُولئک المعّلمات: آن معّلم ها(

اسم های استفهام: )کلمات پرسشی(

1. أ ، هل )آیا( در جواب )أ ، هل( از نََعم )بله( ال )نه( استفاده می کنیم.

 مثال: هل هذا تلميٌذ؟ نََعم، هذا تلميٌذ. )آیا این دانش آموز است؟ بله، این دانش آموز است.(

 مثال: أهذه غزالٌة؟ ال، هذه سفينٌة. )آیا این آهو است؟ نه، این کشتی است.(

2. َمن )َمن ُهَو ، َمن هی( )چه کسی، کیست( )برای سؤال درباره انسان به کار می رود.( اگر بپرسیم او کیست می گوییم؛

 مثال:  » َمن ُهَو؟ ُهَو طالٌب.« يا »َمن هی؟ هی طالبٌة.« )او چه کسی است؟ او دانش آموز است.(

« )برای( استفاده می کنیم.( ـِ 3. لَِمن )مال چه کسی، مال چه کسانی( )درباره مالکیت سؤال می کند و در جواب آن از »ل

سّجاد.« )این پیراهن مال چه کسی است؟ برای سّجاد.( ـِ  مثال: »لَِمن هذا القميُص؟ ل

4. ما )ما ُهَو ، ما هی( )چه چیزی، چیست، چه( )برای سؤال در مورد غیر انسان به کار می رود.(

 مثال: »ماهذا؟ هذا قلٌم.« يا »ماهذه؟ هذه رسالٌة.« )این چیست؟ این مداد  است، این چیست؟ این نامه است.(» ما« به صورت 

» ماذا، ماُهَو، ما هی« نیز به کار می رود.

 مثال: ماذا فی الحقيبة؟ )در کیف چه چیزی هست؟( / ما ُهَو؟ ما هَی؟ )آن چیست؟( / ما هی الحقيقة؟ )حقیقت چیست؟( 

ما ُهو الفعُل؟/ )فعل چیست؟( 

 نکته: )هو، هَی( بعد از »ما« معنی نمی شود.
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5. أين )کجا، کجاست( )کلمه »أيَن« برای پرسش در مورد مکان به کار می رود.(

در جواب »أيَن«، از کلمات زیر استفاده می کنیم.

)فوَق: باال/ تحَت: زیر/  أماَم: مقابل/ جنَب: کنار/ عنَد: نزد/ َحوَل: پیرامون/ بيَن: میان/  فی: در(

6. ِمن أيَن )اهل کجایی، از کجایی( )برای این که بپرسیم اهل کجایی؟ از »ِمن أيَن« استفاده می کنیم. مثال: ِمن أيَن أنَت؟ أنا ِمن 

. )من از مشهد هستم.، من مشهدی هستم.( )به دو شکل می توان پاسخ داد.( مشهَد.، أنا مشهدیٌّ

7. َکم )چند( در جواب »َکم« عدد می آید.

 مثال: کم قلمًا فی المحفظِة؟ ثالثُة أقالٍم. )چند مداد در کیف هست؟ سه مداد.(

 مثال: کم طالبًة فی المکتبة؟ خمُس طالباٍت. )در کتابخانه چند دانش آموز است؟ پنج دانش آموز(

8. کيَف )چگونه، چطور( )در جواب »کيَف« حالت ها می آیند.(

)َمسروراً )شاد(، َفرحًا )خوشحال(، ضاِحکًا )خندان(، َحزينًة )غمگین(، بُِسرعٍة )با سرعت(، بُِهدوٍء )به آرامی( و....(

 مثال: کيف َتذَهُب إلی الضيافِة؟ أذهُب ضاِحکًا. )چگونه به مهمانی می روی؟ خندان می روم.(

9. متی )چه وقتی( )درباره زمان انجام کاری پرسش می کند.(

در پاسخ »َمتی« از کلماتی که بر زمان داللت می کنند استفاده می کنیم.

مانند: )اليوَم )امروز(، أمِس )دیروز(، َغداً )فردا(، َصباح )صبح(، َمساء )عصر(، نَهار )روز(، لَيل )شب(، قبَل َسنتيِن )دو سال پیش(، 

هر الماضی )در ماه گذشته(، فی الساعِة ..... )در ساعت....( و .....( بَعَد شهريِن )دو ماه بعد(، فی الشَّ

 مثال: متی ذهبُتم إلی کربالء؟ ذهبنا قبَل اُسبوَعيِن. )چه زمانی به کربال رفتید؟ دو هفته قبل رفتیم.(
ضمیر: کلمه ای است که به جای اسم می نشیند تا از تکرار آن جلوگیری کند. مثال: علیٌّ طبیٌب. هو فی الغرفۀ. 

)مــن )أنــا(، تــو )أنــَت )مذّکــر( أنــِت )مؤنـّـث((، او )ُهــَو )مذّکــر( هــی )مؤنـّـث(( مــا )نَحــن(، شــما )أنتمــا، أنتمــا( )مثنــی(، )أنتــم 
)جمــع مذّکــر( أنتــّن )جمــع مؤنـّـث(، )ایشــان ُهمــا، ُهمــا )مثنــی((، ُهــم )جمــع مذّکــر( ُهــنَّ )جمــع مؤنـّـث(

اقسام فعل:

1. فعل ماضی: فعلی است که بر انجام دادن کاری در زمان گذشته داللت می کند. )َذَهَب: رفت، جاَء: آمد ...(

 فعل ماضی با »ما« منفی می شود. »ما + َجَلَس  ما َجَلَس )ننشست(
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 جدول صرف فعل ماضی:

ترجمهفعل ماضینام صيغه به فارسی و عربی
من شنيدمأنا َسِمْعُت)متکّلم وحده(اول شخص مفرد

دوم شخص مفرد
أنَت َسِمْعَتمفرد مذّکر مخاطب

تو شنيدی
أنِت َسِمْعِتمفرد مؤنّث مخاطب

سوم شخص مفرد
ُهو َسِمَعمفرد مذّکر غائب

او شنيد
هی َسمِعْتمفرد مؤنّث غائب

ما شنيديمنَحن َسِمْعنامتکّلم مع الغيراول شخص جمع

دوم شخص جمع
أنتما، أنتماَسِمعتمامثنی مذّکر/ مؤنّث مخاطب

شما شنيديد
أنتم َسِمعُتم، أنتّن َسِمعتنَّجمع مذّکر / مؤنّث مخاطب

سوم شخص جمع
هما، هما َسِمعا، َسِمعتامثنی مذّکر / مؤنّث غائب

ايشان شنيدندهم َسِمُعوا، ُهّن َسِمْعَن
جمع مذّکر / مؤنّث غائب

2. فعل مضارع: فعلی است که بر انجام دادن کاری در زمان حال و یا آینده داللت می کند. )یَذَهُب: می رود، تَجلِسیَن: می نشینی(

 اگر یکی از حروف »أ، ت، یـ ، نـ« بر سر فعل ماضی بیاید، فعل ماضی به فعل مضارع تبدیل می شود.

 مانند: َکتََب  یَکتُُب

 فعل مضارع با »ال« منفی می شود. مانند: ال + یَرقُُد  الیَرقُُد )نمی خوابد(

 اگر بر سر فعل مضارع حروف »َس، َسوَف« بیاید معنای فعل مضارع را به مستقبل )آینده( تبدیل می کنند. 

 مثال: س، سوف + َيسأُل  سوف يسأُل، َسَيسأُل )خواهد پرسید(

 فعل مضارع نهی: فعلی است که شخص را از انجام کاری باز می داریم و به او دستور می دهیم که آن کار را انجام ندهد.

شيوه ساخت: بر سر فعل مضارع »ال« می آید و تغییراتی در آخر فعل ایجاد می شود که با شکل های آن در جدولی که فعل مضارع 

را صرف کرده ایم، آشنا می شوید.
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جدول صرف فعل مضارع:

فعل مضارع ترجمهفعل مضارعنام صيغه به فارسی و عربی
منفی

فعل مضارع ترجمه
نهی

ترجمه

اول شخص 
مفرد

ـــــــــــــــــنمی شنومال أْسَمُعمن می شنومأنا أْسَمُعمتکّلم وحده

دوم شخص 
مفرد

مفرد مذّکر 
الَتْسَمُعتو می شنویأنَت َتْسَمُعمخاطب

الَتْسَمعيَن
الَتْسَمْعنمی شنوی

الَتْسَمِعی
نشنو

مفرد مؤنّث 
أنِت َتَْسَمعيَنمخاطب

سوم شخص 
مفرد

مفرد مذّکر 
الَيْسَمُعاو می شنودُهو َيْسَمُعغائب

الَتْسَمُع
نمی شنود

مفرد مؤنّث 
هَی َتْسَمُعغائب

اول شخص 
جمع

متکّلم 
مع الغير

نمی شنويمال نَْسَمُعما می شنويمنحُن نَْسَمُع

دوم شخص 
جمع

مثنی مذّکر 
/ مؤنّث 
مخاطب

أنتما، أنتما 
َتَْسَمعاِن

شما 
می شنويد

التْسَمعاِن / 
الَتْسَمعوَن 
الَتْسَمْعَن

نمی شنويد
الَتْسَمعا  
الَتْسَمعا  
الَتْسَمعوا  

الَتْسَمْعَن

نشنويد
جمع مذّکر 
/ مؤنّث 
مخاطب

أنتم َتَْسَمعوَن/ 
أنتّن َتْسَمْعَن

سوم شخص 
جمع

مثنی مذّکر / 
مؤنّث غائب

ُهما، ُهما 
َيْسَمعاِن / 
َتَْسَمعاِن/ 

هم َيْسَمعوَن / 
ُهّن َيْسَمْعَن

ايشان 
می شنوند

الَيْسَمعاِن
الَيْسَمعوَن / 

الَيْسَمْعَن

نمی شنوند
ر /  جمع مذّکّ
مؤنّث غائب

  



15

سِع
الّتا

 َو 
ِمِن

الّثا
 و 

ِِع اب
لّس

ّف ا
لصَّ

ِس ا
رو

ة د
َجَع

ُمرا
ل: 

 او
س

در

3. فعل امر: فعلی است که دستور به انجام کاری می دهیم.

با دقت در افعال جدول زیر، وزن های فعل امر را خوب به خاطر بسپارید.

ترجمهامرفعل مضارعشخص

دوم شخص  مفرد
َتْجَعُل )مذّکر(

َتْجَعليَن )مؤنّث(
اِْجَعْل )مذّکر(
قرار بدهاِْجَعلی )مؤنّث(

دوم شخص 
جمع

َتْجَعالِن )مثنی مذّکر(
َتْجَعالن )مثنی مؤنّث(
َتْجَعلوَن )جمع مذّکر(
َتْجَعْلَن )جمع مؤنّث(

ِاْجَعال )مثنی مذّکر(
اِْجَعال )مثنی مؤنّث(
اِْجَعُلوا )جمع مذّکر(
ِاْجَعْلَن )جمع مؤنّث(

قرار بدهيد

ترکیب وصفی: از موصوف و صفت تشکیل می شود، موصوف اسمی است که برایش یک ویژگی می آوریم و آن ویژگی صفت 

نامیده می شود. مثال: ُعّماٌل مجتهدوَن. )کارگرانی کوشا(

ترکیب اضافی: از مضاف و مضافٌ الیه تشکیل می شود، مضاف اسمی است که به اسم بعد از خودش )یعنی مضافٌ إلیه( نسبت داده 

می شود. مثال: صناَعۀ الَورِق. )صنعِت کاغذ(

ساعت شماری: کم الّساعُۀ ااْلَن؟ )اکنون ساعت چند است؟(

از چهار تصویر ساعت داده شده ساعت خوانی را یاد گرفتیم. 

السابعُۀ تمامًا.  السابعُۀ و الربع.  السابعُۀ إاّل ربعًا.  السابعُۀ و النّصف.  
)هفت و نیم( )هفت و ربع(   )یک ربع مانده به هفت(  )هفت کامل(    

عددهای اصلی:

مؤنّثمذّکرعددمؤنّثمذّکرعددمؤنّثمذّکرعددمؤنّثمذّکرعدد

أربَعةأربَع4ثالثةثالث3ِاثنتاناِثنان2واحدةواحد1

ثمانيةثمانی8َسبَعةَسبع7ِسّتةِسّت6َخمسةَخمس5

اِثنتا عشرةِاثنا َعَشر12إحدی َعشرةأَحَد َعَشر11َعَشرةَعَشر10ِتَسعةِتسع9
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عددهای ترتیبی:

 عددهای ترتیبی حکم صفت را دارند و در جمله معمواًل صفت به شمار می روند.

مؤنّثمذّکرعددمؤنّثمذّکرعددمؤنّثمذّکرعددمؤنّثمذّکرعدد

ل1 الرابعةالرابع4الثالثةالثالث3الثانيةالثانی2األُولیاألوَّ

الثامنةالثاِمن8الّسابعةالّسابع7السادسةالسادس6الخاِمسةالخاِمس5

الحادی 11العاِشرةالعاِشر10التاِسعةالتاِسع9
َعَشر

الحادية 
الثانی 12َعَشرة 

َعَشر
الثانية 
َعَشرة

وزن و حروف اصلی

 بسیاری از کلمه ها در عربی سه حرف دارند. مثال: حاِکم )ح، ک، م( )حروف اصلی(

 در کلماتی مانند»عالِم، تَعلیم، َمعلوم و ....« سه حرف »ع، ل، م« به ترتیب تکرار شده اند.

به این سه حرف » حروف اصلی« یا »ریشه« کلمه می گویند.

 حروف اصلی کلمه به ترتیب با سه حرف »ف، ع، ل« سنجیده می شوند.

  َمْفُعول 
َمفـ ع و ل

وزن َمْنصور     فاِعل    
ف ا ع ل

وزن  مثال: ناِصر  

 نکته: معموالً وزن »فاِعل« به معنای »انجام دهنده یا دارنده حالت و وزن »َمْفُعول« به معنای »انجام شده« است. 
 مثال: حاِمد: ستاینده / َمحُمود: ستوده شده

روزهای هفته )أيّاُم األسبوِع(

بت: شنبه                       2. يوم األَحد: یکشنبه                  3. يوم اإلثنين: دوشنبه        4. يوم الثُّالثاء: سه شنبه  1. يوم  السَّ

5. يوم األربعاء: چهارشنبه             6. يوم  الَخميس: پنج شنبه               7. يوم  الُجُمعة: جمعه

نام رنگ ها )اسم األلواِن(

3. أسَود )سیاه( 2. أبَيض )سفید(    1. أْخضَر )سبز(   

6. أصَفر )زرد( 5. أزَرق )آبی(    4. أْحَمر )قرمز(   
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1. عّين التَّرجمة الّصحيحة:

َّنا التَْجَعْلنا َمَع الَقوِم الّظالمیَن﴾: پروردگارمان ما را همراه با گروه ستمگران قرار نمی دهد. 1 ﴿رب  

2 »إذا مَلََک األراِذُل َهلَک األفاِضُل« : هرگاه فرومایگان به فرومانروایی رسیدند؛ شایستگان هالک شدند.  

3 قوُل »ال أعَلُم« نِْصُف الِعلِم.: سخن ندانستن نیمه دیگری از دانش است.  

4 ﴿َو اْجَعْل لی لساَن ِصدٍق فی اآلَخرین﴾: و برایم زبان درستی در مورد دیگران قرار داده ای.  

2. عّين الخطأ فی التَّرجمة:

2 فَصیََّر األرَض بِِه بَعَد الَمَطر َخِضَره  خشکی َّتی َجذوتها ُمستَِعرۀ  پاره آتش  مس ال 1 َو انُْظْر إلی الشَّ  

باح  صبحانه 4 نَأُکُل الُفطوَر فی الصَّ 3 شاَهدُت َصدیقی فی قاعۀ المطاِر  سالن    

ْعنا َصديَقنا الفائَز و َشَکرناه َعَلی لََعبه الَجيِِّد فی الُمسابقِة.« عّين الصحيح: 3. »َشجَّ

1 دوست برنده، ما را در مسابقه تشویق کرد و ما از او به خاطر کار خوبش سپاسگزاری کردیم.     

2 دوست برنده شده را تشویق می کنیم و از او به خاطر بازی خوبش در مسابقات تشّکر می کنیم.  

3 دوست برنده مان را تشویق کردیم و از او به خاطر بازی خوبش در مسابقه تشّکر کردیم.  

4 از دوست برنده مان در مسابقه تشّکر کردیم و او را به بازی خوب تشویق کردیم.  

4. »هؤالء المسافروَن کانوا يُشاِهدوَن المدينَة ِمنْ َخْلِف نافذِة الَحافلِة.« عّين الصحيح:

1 این ها مسافرانی بودند که شهر را از پشت شیشه قطار تماشا کردند.  

2 این مسافران از پشت پنجره اتوبوس، شهر را تماشا می کردند.  

3 این ها مسافران از پشت پنجره اتوبوس، شهر را تماشا می کنند.  

4 این مسافران از پشت پنجره های اتوبوس، شهر خود را تماشا می کردند.  

5. عّين الصحيح:  )خارج 96(

1 اولئک العقالء یبعدون أنفسهم عن کّل أمر باطل: آن عاقالن خود را از هر امر باطلی دور می کنند.  

2 هؤالء الطاّلب سیشاهدون ثمرۀ جّدهم: اینها دانش آموزانی هستند که نتیجه سعی خود را خواهند دید.  

3 اولئک األنبیاء تحّملوا مشّقه کثیرۀ لهدایۀ الناس: آنها پیامبرانی هستند که برای هدایت مردم، مشّقت بسیاری تحّمل کردند.  

4 هؤالء البنات کتبن رسائل ألبیهّن الحنون حین کان فی الجبهۀ: این دختران کسانی هستند که برای پدرشان وقتی در جبهه   

بود نامه ای محبت آمیز نوشتند.
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6. عّين المناسب لتکميل الترجمة:» اُْصدْقَن فی َحياتُکنَّ و ال َتکِذْبَن أبداً.« »در زندگی خود ................. و هرگز ................ .«

2 درستکار باشید ـ دروغ نمی گویید 1 راست گفتید ـ دروغ نگفتید    

4 صداقت داشته باشید ـ دروغگو نباشید راست بگویید ـ دروغ نگویید  3  

7. عّين الَْخّطَأ:  )رياضی 96(

1 هِذِه الْیَُد یُِحبَُّها اهللُ: این دست است و خداوند آن را دوست می دارد!  

2 هِذِه یٌَد یُِحبُّها اهللُ: این دستی است که خداوند آن را دوست می دارد!   

موَن ال یَتََکبَّرون َعَلی اُولئَِک: این گرامیان بر آنها تکبّر نمی ورزند! 3 هؤالِء الُْمَکرِّ  

َُّهم ال یَتََکبَّروَن َعَلی اآْلَخریَن: اینان گرامی هستند، چون بر دیگران تکبّر نمی کنند! موَن أِلَن 4 هؤالِء ُمکرِّ  

8. عّين الّصحيح فی المفهوم »َمن َزَرَع الُعدواَن َحَصَد الُخسراَن.«:

1 قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.  

2 هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.  

3 نخوردیم نان گندم دیدیم دست مردم.  

دشمن دانا که غم جان بُود       بهتر از آن دوست که نادان بود. 4  

بِت بيَن هؤالء الّسائحيَن.« : »کان الّتعارُف فی يوم السَّ 9. ما هو الصحيح عن ترجمة الکلمات الّتی اُشير إليها بخطٍّ

2 مهمانی ـ یک شنبه ـ گردش کردن 1 آشنا شدن با هم ـ دوشنبه ـ گردشگران    

4 آشنایی با یکدیگر ـ شنبه ـ گردشگران  3 آشنایان ـ شنبه ـ گردشگری    

ماِء َينِزُل ِمْنُه الَمَطُر.« 10. عّين کلمًة ُتناسب معنی هذه العبارة: »بُخاٌر متراِکٌم فی السَّ

4 َمخَزن 3 الَغیم  2 حاسوب  1 الّشررۀ   

غير َيلَعُب َوحَده فی الّساِعة الّتاسعِة إاّل ُربعًا.« عّين الّصحيح فی التَّرجمه: 11. »کاَن أخی الصَّ

1 برادر من کوچک در ساعت یک ربع به هفت تنها بازی می کرد.  

2 برادرم که کوچک است در ساعت نه و ربع به تنهایی بازی خواهد کرد.  

3 کوچکترین برادرم در ساعت نه و ربع تنها بازی می کند.  

4 برادر کوچک من در ساعت یک ربع به نه به تنهایی بازی می کرد.  

12. عيّن الجواب الصحيح: کم السّاعة؟ السّاعة ........

2 الثامنُۀ و النّصف. 1 الثامنُۀ و الربع.    

4 الثانیُۀ َعشرۀ تمامًا. 3 الثامنُۀ إاّل ربعًا.    
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13. عّين عبارة جاء فيها فعل مضارع للّنهی:

2 التَنُظروَن إلی کثرِۀ َصوِمهم. 1 هؤالء النساء ال یَدُخْلَن المکتبۀَ   

4  لَِم تَقولوَن ما التَفعلوَن  3 أیتّها الفائزاُت التَصُرْخَن أبداً.    

14. عّين الفعل الّذی اليُناسُب األفعاَل ااُلخری فی الّنوع:

2 أطبَخُ  1 تَصَعدوَن     

4 نَْهرُب 3 َشکرتُنَّ    

15. عّين الخطأ عن صيغة األفعال التالية:

2 أنتم تَرَحموَن  جمع مؤنّث مخاطب 1 التَقربا هذه الشجرَۀ  مثنی مذّکر مخاطب    

4 أذَهُب إلی الّصف  متکّلم وحده  3 هم یَزرعوَن  جمع مذّکر غایب   

16. عّين عبارة ماجاء فيها فعل أمر:

2 إِْرَحموا َمن فی األرض.  1 إِجَعلی القلَم ُهنا.    

4  أََکتُُب الدرَس بِدقٍّۀ. 3 اُنُْظْر إلی الّلیل.    

17. عّين المناسب للفراغ: » .................. فوَق المنضدِة؟ کتابان و قلٌم واحٌد.«

4 أیَن 3 َمن هی   2 ماهو  1 کیَف    

18. عّين الصحيح عن أوزان الکلمات التالية و حروفها األصلّية:

2 الِعب )ل، ب، ع(، َصبّار )ص، ا، ر( )فاِعل ـ فَّعال( د )ح، م، د( )أْفَعْل ـ ُمَفعَّل(   1 أکبَر )ک، ب، ر(، ُمحمَّ  

4 َمقدور )ق، د، و(، َسعید )س، ع، د( )َمفعول ـ فِعال( 3 ِمفتاح )ت، ا، ف(، نَصیر )ن، ص، ر( )ِمفعال ـ فَعول(    

19. ما هو الضمير المناسب للفراغ: » ................. طالبوَن فی الصّف العاِشر.«

2 أنا ـ أنتما ـ هما  1 أنتّن ـ ُهّن ـ نَحن     

4 أنتم ـ أنتما ـ هم 3 نَحن ـ ُهم ـ أنتم     

20. عّين جوابًا فيه أنواع الجمع:

2 أولئَک البناُت ذهبَن إلی َمساِجد المدینِۀ صباحًا. 1 الشوارع مزدحمٌۀ و کان الُمسافروَن منتظریَن.    

4 یَجَمع الطالبوَن و الطالباُت اللوازَم الضروریَّۀ لسفرٍۀ علمیٍّۀ. 3 هؤالء الفاّلحوَن َرقَدوا تحت الشجرِۀ نهاراً.    

21. عّين عبارة ماجاء فيها من األعداد الترتيبّية:

جرۀ ُغصناِن اِثنان قَصیراِن. 2 لِهذه الشَّ 1 لی ثالثۀ أصدقاء فی الّصف التاِسع.    

4 یَلَعُب فی القاعِۀ الثانیِۀ َعشرُۀ الِعبیَن. هر قَرأُت کتابًا واحداً.   3 فی الیَوم العاِشر ِمن هذا الشَّ  
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22. عّين عبارة جاء فيها المّتضاد:

2 أوَجَد المسافُِر غرفًۀ رخیصًۀ بیَن الُغرِف الغالیِۀ. 1 َجَلس علیٌّ علی الیَسار و َجَلَسْت فاطمُۀ جنبَه.   

4 اِستخداُم الَجّواِل فی هذا الَمکاِن َمسموحٌ للحاِضریَن. نِۀ الدراسیِّۀ شاَهدُت ُمعّلمی.  3 قبَل بدایِۀ السِّ  

23. عّين الخطأ عن استعمال الضمير:

2 َمن ذلک الولَُد؟ هو جاری. 1 یازمیلی ما اسمک؟ اِسمک حاِمٌد.    

4 هذاِن جندیّاِن هما ُشجاعاِن. ؟ بَیتُنا قَریٌب ِمن الجامعِۀ.   3 أین بَیتُکنَّ  

24. عّين الفعل المناسب للفراغ: »أنِت سّياحٌة ........................ عِن القريِة البعيدِة.«

2 تَبَحثیَن   1 تَبَحثاِن      

4 یَبَحُث 3 تَبَحثَن      

25. عّين عبارًة جاء فيها الترکيب الوصفّی:

2 عملُک جیٌّد فأنا أشکرک. َک تَعیُش أبداً.  َـّ 1 اِْعَمْل لُِدنیاک کأن  

4 َشّجعُت الطالبَۀ الراسبَۀ علی ااِلجتهاِد. 3 ﴿و اْجَعْل لی لساَن ِصدٍق فِی اآلَخریَن﴾ 	  

26. عّين جوابًا ُکلَّ أفعاله فی الزمن الماضی:

2 اِبَحْث ـ َخَلَق ـ اِرِجُعوا 1 أْوَجَد ـ نََمْت ـ أنَْزَل     

َع ـ َضْع ـ اُِحبُّ 4 َشجَّ ُتَ ـ زاَن ـ یُخِرُج    3 شاَهدْ  

27. ما هو المناسب لجواب هذه العبارة: »کم محافظًة تعرُف؟ .......... .

4 ِمْن ایراَن 3 مساءً   2 أربعۀ    1 فی بَلدنا     

28. عّين کلمًة التناسُب الکلمات األخری فی المعنی:

4 َصحیفۀ 3 َمَطر  2 ریح   1 الَغیم   

29. عّين جوابًا ماجاء فيه الترکيب اإلضافّی:

2 اِستََلَم الُمسافُِر حقیبَته ِمَن المخزِن. 1 اِبَحْث فی اإلنترنت عن نصٍّ قَصیٍر.    

جِر األخضِر جمیٌل جّداً. 4 لوُن الشَّ 3 شاّلل ِسمیرم فی محافظۀ إصفهاَن.    

30. ما هو معنی » الُفستان «؟

2 ِمَن األحجاِر الَجمیلِۀ الغالیۀ. 1 کوَکٌب یَدوُر حوَل األْرِض.   

4 قطعٌۀ من النار. 3 ِمَن المالبِس النّسائیّۀ.    


