
با توّجه به این که الزمۀ فهم بسیاری از قواعد جدید، مسّلط بودن بر قواعد سال های پیش است، کّل قواعد سال های گذشته را در این درس آورده ایم. توصیۀ ما 

به شما دانش آموزان عزیز این است که این درس را نیز همانند درس های بعدی خیلی خوب مطالعه کنید.

اسم مذکر و مؤنث

هر اسمی در عربی )چه جاندار باشد و چه غیرجاندار( یا مذّکر است یا مؤنّث.
عالمت اصلی اسم مؤنّث »ة« می باشد؛ مانند »طالِبَة«؛ اّما مذّکر نشانه ندارد؛ مانند »طالِب«

گن(، َمدَرَسة و ... با این که غیرجاندار هستند، به دلیل داشتن عالمت »ة«، مؤنّث به شمار می آیند. بنابراین اسم هایی مانند جَزیَرة، َعَربَة )وا
 بعضی از اسم ها هم هستند که عالمت مؤنّث )ة( ندارند، ولی مؤنّث هستند؛ مانند: َمریَم، ُأّم )مادر(، بِنْت )دختر(، ...

َعیِّن ما لیَس فیِه اسٌم مؤنّث:
  جََعلُْت ُمَعلِّمي في حَیاتي ُأسَوًة.    اِقَْرأ ِمن هَذا الکِتاِب رسالًة ِمَن اإلمامِ )ع(.
فاِع َعن الَوطَِن. ِه.   َشبابُنا َذهَبوا إلی الَعدوِّ لِلدِّ  ال یَْقبَُل الجاِهُل کالَم ُأمِّ

 گزینۀ )4(  
در این گزینه اسم مؤنّث وجود ندارد. در گزینه های دیگر به ترتیب: »حَیاة«، »ُأسَوة«، »رِسالَة« و »ُأّم« مؤنّث هستند.

اسم مفرد، مثّنی و جمع

اسم از نظر تعداد، یا مفرد است یا مثّنی و یا جمع.
 مفرد: اسمی است که بر یک فرد )شخص، حیوان، شیء، ...( داللت می کند؛ مثال: َرُجل، جَمیل، کِتاب، ...

 مثنّی: اسمی است که بر دو فرد داللت می کند.

اِن )الف و نون کسره دار(؛ مثال: تِلمیذاِن، تِلمیَذتاِن   
ـَ یِْن )یاء و نون کسره دار(؛ مثال: تِلمیَذیِْن، تِلمیَذتَیِْن

اسم مثّنی دارای دو عالمت است:    

ـَ« دارد.(  نون مثّنی همیشه مکسور است )یعنی کسره »ـِ« دارد(  و حرف ماقبل »یاء« آن مفتوح می باشد. )یعنی فتحه »
ـٌ  تنوین ــٍـ ـً ـْ  سکون /  ـُ  ضّمه /  ـَ  فتحه / ـِ  کسره /   اسم این عالمت ها را به خاطر بسپارید: 

 دّقت داشته باشیم که اسم هایی مانند: َدَوران )چرخیدن(، إیمان، إحسان )نیکی کردن(، أَبْدان )بدن ها(، أَلْوان )رنگ ها(، ... با این که در انتهای آن ها »ان« 

وجود دارد، ولی مثّنی نیستند. به عبارت دیگر، تنها وجود »ان« در انتهای اسامی دلیل بر مثّنی بودن آن ها نیست. 
 در اسم های مثّنی، وقتی »ان« را از آخر کلمه برمی داریم، مفرد آن به دست می آید ولی در اسم های ذکرشده در باال، این گونه نیست.

 جمع: اسمی است که بر بیش از دو فرد داللت می  کند.

وَن )واو و نون فتحه دار(؛ مثال: ُمؤِمنوَن انواع جمع:
یَن )یاء و نون فتحه دار(؛ مثال: ُمؤِمنیَن

جمع مذّکر سالم  دارای دو عالمت است      

جمع مؤنّث سالم  دارای یک عالمت است.  ات؛ مثال: تِلمیذات
 جمع سالم     
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 اسم هایی مانند ذات )خود(، نَبات )گیاه(، ُرفات )استخوان پوسیده( و ... مفرد هستند، نه جمع مؤنّث سالم.
گر در آخر کلمۀ مفرد، »ة« وجود داشته باشد، هنگام تبدیل شدن به جمع مؤنّث سالم حذف می شود.  ا

ة  ُمِجّدات مثال: عالَِمة  عالمات / ُمِجدَّ
ر )به معنای »شکسته شده«(: به جمعی می گویند که برخالف جمع سالم، شکل مفرد آن تغییر کرده باشد؛ در واقع جمع های مکّسر، جمع های    جمع ُمکسَّ

بی قاعده هستند و به همین عّلت باید به خاطر سپرده شوند.
مثال: حَدائِق )جمع »حَدیَقة« به معنی »باغ«( / َمفاتیح )جمع »ِمفتاح« به معنی »کلید«( / أَطفال )جمِع »ِطْفل« به معنی »کودک«(

گر جایی آن را دیدید تعجب نکنید!  به جمع مکّسر جمع تکسیر هم گفته می شود. ا
 کلماتی مانند: »قَوانین« )جمع »قانون«(، َسالطین )جمع »ُسلطان«(، َشیاطین )جمع »َشیطان«(، تَمارین )جمع »تَمرین«(، َمیادین )جمع »میدان«( و ... 

جمع مکّسر هستند؛ یک وقت آن ها را با جمع مذّکر سالم اشتباه نگیرید. 
 در جمع مذّکر سالم وقتی عالمت »یَن« را از آخر کلمه برمی داریم، مفرد آن به دست می آید ولی در این نوع کلمات، این گونه نیست.

 کلماتی مثل أبیات )جمع »بَیْت«(، أَصوات )جمع »َصْوت«(، أَْوقات )جمع »َوقْت«( و ... جمع مکّسر هستند؛ مواظب باشیم این ها را با جمع مؤنّث 
سالم اشتباه نگیریم. 

 در جمع مؤنّث سالم وقتی »ات« را از انتهای کلمه برمی داریم و به جای آن »ة« می گذاریم، مفرد کلمه به دست می آید ولی در این نوع اسم ها 
با این کار مفردش به دست نمی آید؛ امتحان کنید.

 برخی از اسم ها ممکن است بیش از یک جمع مکّسر داشته باشند.

جمع مکّسر ِإْخَوة / ِإْخوان مثال: أخ 

جمع مکّسر َدالئِل / أَِدلَّة َدلیل    

 »إْخوان« )جمع مکّسر( را با »أََخواِن« )مثّنی( اشتباه نگیرید.

َعیِّن الُمثنّی و الَجمَع الّسالَم و الُمکّسَر في العباراِت التالیِة:
ّیادوَن قائَِدهُم في  الغاباِت. فینَِة و فَرَِح الطّالِباِن.  فََقَد الصَّ  نََزَل الُجنوُد ِمن السَّ

 
 الُجنود: جمع مکّسرِ »الُجندّي« )سرباز( / الطالِباِن : اسم مثّنای مذّکر 

ّیادوَن: جمع مذّکر سالم / الغابات: جمع مؤنّث سالمِ »الغابَة« )جنگل(  الصَّ

ِر؟ )کدام عبارت دربردارندۀ جمع مکّسر نیست؟( أيُّ عباَرٍة ال تَْشَتِمُل علی الَجمِع المکسَّ
ندوِق.   الَمخَزُن مکاٌن نَْجَعُل فیه أشیاَء ُمختَلَِفًة.  اِستَلََم الّرُجُل نُقوَدُه ِمَن الصُّ

ِهم في العصرِ الحاضرِ.  أَحَبُّ األعماِل إلَی اهلِل ِحفُظ اللِّساِن.  إنَّ الفلسطینّییَن محروموَن ِمن حَقِّ
 گزینۀ )4( 

»الفلسطینّیین« و »محروموَن« جمع مذّکر سالم هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

 نُقود: جمِع مکّسرِ »نَْقد«   أشیاء: جمِع مکّسرِ »َشيء«
 أعمال: جمِع مکّسرِ »َعَمل«

ضمایر

ضمایر به دو نوع کّلی تقسیم می شوند:

 ضمایر جدا )منفصل(: که به تنهایی و به صورت مستقل در جمله به کار می روند.

 ضمایر پیوسته )مّتصل(: که به تنهایی به کار نمی روند، بلکه همواره به کلمۀ پیش از خود مّتصل می شوند.
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به ضمایر جدا و پیوسته در جدول زیر دقت کنید و آن ها را یاد بگیرید. 

اّول شخص مفرد = من
مرد یا زن

»ي«أنا         

دوم شخص مفرد = تو
زنمرد

» ِك«أنِْت» َك«أنَْت      

سوم شخص مفرد = او
زنمرد

» ها«هَي» ه«هَُو         

اّول شخص جمع = ما
ما چند مرد / ما چند زن / ما دو نفر )مرد یا زن(

» نا«نَحُْن                                       

دوم شخص جمع = شما
شما دو نفر )مرد یا زن(شما چند زنشما چند مرد

«أنتُنَّ» ُکم«أنْتُم       » ُکما«أنتُما              » ُکّنَّ

سوم شخص جمع = آن ها
آن دو نفر )مرد یا زن(آن چند زنآن چند مرد

«هُنَّ» ُهم«هُْم    » ُهما«هُما               » ُهنَّ

.  شما برای استقبال از مهمانانتان ایستادید. مثال: أَنتُنَّ َوقَْفتُنَّ اِلْستِقباِل ُضیوِفُکنَّ

الَولَداِن لَِبسا َمالبَِسُهما.  دو پسر لباس هایشان را پوشیدند.  

مائِر:  َعیِِّن الّصحیَح في الضَّ
 شاهََدْت فاِطمُة َزمیالتِها و َسلََّمْت َعلَیِْهم.  أنَْت تَْجتَِهُد في تَربَِیِة أَْوالِدِك.

 أنْتُْم َکتَبْتُم ُدروَسُکم في َمکتَبِة الَمدَرسِة.  هَْل تُساِعُد أَْصِدقاَءَك في ُدروِسُکم؟
 گزینۀ )3(

بررسی سایر گزینه ها:
 ضمیر » هم« در »َعلَیِهم« با مرجع آن »زمیالت« که جمع مؤنّث است، تناسب ندارد.  َعلَیِْهنَّ

 با توجه به فعل »تَْجتَِهُد« که در صیغۀ دوم شخص مفرد و مذّکر است، کاربرد ضمیر »ِك« در »أوالِدِك« درست نیست.  أوالِدَك
 ضمیر »ُکم« در »ُدروِسُکم« با مرجع آن »أَصِدقاء« تناسب ندارد، زیرا باید در این جا با توجه به مفهوم جمله از ضمیر سوم شخص جمع مذّکر 

استفاده کنیم، نه دوم شخص.  دروِسِهم

اسم های اشاره

اسم های اشاره اسم هایی هستند که به وسیلۀ آن ها به شخص یا چیز معّینی اشاره می شود: 

جمع مؤنّثمثنّای مؤنّثمفرد مؤنّثجمع مذّکرمثنّای مذّکرمفرد مذّکر

هُؤالِءهاتاِن ـ هاتَیِْنهِذِههُٰؤالِءهذاِن ـ هَٰذیِْنهٰذااسم های اشاره به نزدیک

این هااین ها )این دو(ایناین هااین ها )این دو(این  ترجمه

ُأولئَِكـتِلَكُأولئَِكـذلَِكاسم های اشاره به دور

آن هاـآنآن هاـآنترجمه

 همان طور که می بینید »هُؤالِء« و »ُأولئَك« در اشاره به جمع مذّکر و جمع مؤنّث مشترک هستند. 
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اسم های اشاره به مکان: 1- هُنا )این جا( / 2- هُناَك )آن جا( 

ّفاِن، َکبیراِن. )این دو کالس، بزرگ هستند.( مثال: هذاِن الصَّ

ّیارُة، لِمدیرِ الَمدرَسِة. )آن اتومبیل، برای مدیر مدرسه است.( تِلَك السَّ  

ّماِن. )این جا درختان انگور و انار است.( هُنا أَشجاُر الِعنَِب و الرُّ  

َعیِِّن الکلمَة الُمناِسَبَة للَفراِغ:  
 ............ المرأَتاِن، َمسروَرتاِن. )هذا ـ هذاِن ـ هاتاِن(   ............ الطالُِب، نَظیٌف. )ذلَِك ـ تِلَك ـ ُأولئَك(

 
 هاتاِن    ذلَِك

کلمات پرسشی

مثالمعنیکلمۀ پرسشی

آیا هَْل/ َأ
؟ )آیا این یک سرباز است؟( أ هذا ُجنْديٌّ
هَْل هَُو بائٌِع؟ )آیا او یک فروشنده است؟(

جواب:
جواب:

. )بله، این یک سرباز است.( نََعْم، هذا ُجنديٌّ
ال، هَُو ُمَعلٌِّم. )نه، او یک معّلم است.(

مَن
چه کسی،
چه کسانی

َمن هَُو؟ )او کیست؟( 
ِة؟ َمن هَُو ُأستاُذ اللَُّغِة الفارسیَّ

)استاد زبان فارسی چه کسی است؟(

جواب:
جواب:

هَُو کاتٌِب. )او یک نویسنده است.(
یِّد موسوّي. )آقای موسوی( السَّ

لَِمْن
برای چه کسی،
ماِل چه کسی

ّیاَرُة؟  لَِمن تِلَك السَّ
)آن ماشین مال چه کسی است؟(

لُِمدیرِ الَمدَرَسِة. )برای مدیر مدرسه است.(جواب:

ما / ماذا
چه، چه چیز،

چیست

ما هذا؟ )این چیست؟(
ُة في إیراَن؟  سمیَّ ما هَي اللُّغُة الرَّ
)زبان رسمی در ایران چیست؟(

ّیارِة؟  ماذا في تِلَك السَّ
)چه چیزی در آن ماشین است؟(

جواب:
جواب:

جواب:

هذا ِمفتاُح البَیِت. )این کلید خانه است.(
ة. )فارسی( الفارسیَّ

حَقائُِب الُمساِفریَن. )چمدان های مسافران(

لِماذا
برای چه، 

چرا
لماذا أنتُم َمسروروَن؟ 

)چرا شما خوشحال هستید؟(
أِلَنَّنا ناِجحوَن في الُمسابََقِة. جواب:

)زیرا ما در مسابقه برنده شده ایم.(

کجاَأیَن
أیَن جَبُل بیستون؟ )کوه بیستون کجاست؟(

أَیَن التِّلمیُذ؟ )دانش آموز کجاست؟(
جواب:
جواب:

في َمغرِِب إیراَن. )در غرب ایران(
 . فِّ ِعنَد الُمَعلِّمِ. )نزد معّلم( / َخلَْف باِب الصَّ

)پشت درب کالس(

چندَکم
َکْم َشخصاً جَنَب البَحْرِ؟ 

)چند نفر کنار دریا هستند؟(
َعَشَرٌة. )ده نفر(جواب:

کی، چه وقتمََتی
َمتَی َوَصلْتُم إلی الُفنُدِق؟ 

)کی به هتل رسیدید؟(
قَبَل یَوَمیِن. )دو روز پیش(جواب:

کدام، چه َأيُّ
نَحُن في أيِّ یَومٍ؟ 

)ما در کدام روز هستیم؟(
في یَومِ األَربِعاِء. )در روز چهارشنبه(جواب:

چگونه، چطور َکیَف
َکیَف حالَُك؟ )حالت چطور است؟(

؟ فِّ َکیَف یَخُرُج الطالُِب ِمَن الصَّ
)دانش آموز چگونه از کالس خارج می شود؟(

جواب:
جواب:

أنَا بَِخیرٍ. )من خوبم.(
یَخُرُج سریعاً. )به سرعت خارج می شود.(



13درس اول | ذاَك ُهَو اهلُل

حیَح:    ِانَتخب الصَّ
ب( أنَا َصدیَقُة َزیْنََب.   َمن أَنِت یا بنُت؟   الف( أَنَا َصدیُق حاِمٍد.  

ب( نَْذهَُب قَبَل الظُّهرِ.  جاُل، أیَن تَْذهَبوَن؟  الف( نَْذهَُب إلی الَمزاِرِع.    أَیُّها الرِّ
 

 ب  الف

وزن کلمات

حروف اصلی و زاید 

به این کلمه ها نگاه کنید: »ُمجالََسة ـ َمْجلِس ـ َمجالِس ـ ِإجاْلس ـ ُجلوس ـ ...«؛ به نظر شما چه حروفی در این کلمات مشترک است؟ درست است؛ سه حرف  

»ج ل س« در آن ها به ترتیب تکرار شده است. 

بچه ها، بسیاری از کلمات در زبان عربی سه حرف اصلی دارند؛ به این سه حرف »حروف اصلی« یا »ریشۀ« کلمه می گویند. می دانیم که در فارسی به کلماتی که 

سه حرف اصلی مشترک دارند، هم خانواده گفته می شود. با نگاه کردن به هم خانواده های یک کلمه  می توانیم به حروف اصلی آن پی  ببریم. مثال: 

حروف اصلی کلمات هم خانواده

َکَمة ـ ُحکوَمة ـ أَحکام کِم ـ َمحکوم ـ حَکیم ـ ِحْکَمة ـ ُمحا ح ک محا

ک ت بکاتِب ـ َمکتوب ـ کِتاب ـ َکتیبَة ـ َمکتَب ـ ُمکاتَبَة ـ َمکتَبَة

َکَمة«، سه حرف »ح ک م« حروف اصلی و حروف »م ـ ا ـ ة« حروف زاید هستند. دقت  به حروف غیراصلی کلمه نیز »حروف زاید« می گویند. مثالً در کلمۀ »ُمحا

داشته باشیم که همین حروف زاید و نیز نوع حرکات هستند که به کلمه، معنی جدید می دهند. مثال: 

َأبَْعدبَعیدبُعْدبَُعَدکلمه با حروف اصلی »ب ع د« 

دورتردوردوریدور شدمعنی 

أيــحروف زاید

اما مطلب بعد

گر به جای حروف اصلی کلمه، به ترتیب سه حرف »ف ع ل« را قرار دهیم، وزن  حروف اصلی کلمه ها به ترتیب با سه حرف »ف ع ل« سنجیده می شود؛ یعنی ا

آن کلمه به دست می آید. مثال: 

 َصبورروبَص ُمجالََسةة َسَلاجُم

 َفعوللوعَف ُمفاَعلَةة َلَعافُم

در مثال های باال می گوییم: »ُمجالََسة« بر وزن »ُمفاَعلَة« و »َصبور« بر وزن »فَعول« است. 

بیشتر کلمات در زبان عربی وزن دارند. مثال: 

وزن کلمات

فاِعلناِصر ـ عارِف ـ ظالِم ـ فاتِح ـ قاتِل ـ ضارِب ـ حاِمد

فَعیلحَبیب ـ َسمیع ـ بَصیر ـ َعلیم ـ بَشیر ـ نَذیر ـ حَمید

وزن أَفَْعل همان طور که در مثال های باال می بینید، حرکات و سکوِن هر حرف را در وزن کلمات به هیچ عنوان نباید تغییر دهیم. مثال: أَحَْسن 
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َعیِّن وزَن الکلماِت الّتالیِة: 
کِر: ............  َعجیب: ............  أْرحَم: ............  َمذُکور: ............  شا

 
 فَعیل    أفَْعل   َمفعول   فاِعل

َعیِّن الّصحیَح في وزِن الکلماِت: 
َل  ُمراقَبَة: ُمفاِعلَة  اِْستَْخَدَم: اِْسَفْخَعلَ  ِحوار: ِفعال  تََکلََّم: تََعفَّ

 گزینۀ )3(
بررسی سایر گزینه ها:  در وزن کلمه حرکات نباید تغییر کنند.  ُمفاَعلَة

 حروف اصلی »اِستَْخَدَم«، »َخَدَم« است.  اِْستَْفَعَل
َل  در وزن کلمه جابه جایی حروف نباید داشته باشیم.  تََفعَّ

فعل ماضی

همان طور که در درس فارسی یاد گرفته اید، فعل ماضی به فعلی می گویند که بر زمان گذشته داللت دارد. 

حاال به فعل های ماضی در زبان عربی و ترجمه های فارسی آن ها دّقت کنید و آن ها را به خاطر بسپارید.

من نوشتم. )مرد یا زن(أنَا َکتَبُْت. )کَتَبْ  + ُت(لِلُمتَکلِّم َوحَده )متکّلم وحده(اّول شخص مفرد )من(

دوم شخص مفرد )تو(
تو نوشتی. )مرد(أنَْت َکتَبَْت. )کَتَبْ  + َت(لِلُمخاطَب )مفرد مذّکر مخاطب(

تو نوشتی. )زن(أنِْت َکتَبِْت. )کَتَب ْ + ِت(لِلُمخاطبَة )مفرد مؤنّث مخاطب(

سوم شخص مفرد )او(
او نوشت. )مرد(هَُو َکتََب.لِلغائب )مفرد مذّکر غایب(

او نوشت. )زن(هَي َکتَبَْت. )کَتَبَ  + ْت(للغائبَة )مفرد مؤنّث غایب(

ما نوشتیم. )بیشتر از یک نفر: دو مرد، دو زن، چند نَحُْن َکتَبْنا. )کَتَبْ  + نا( للُمتکلِّم َمع الَغیر )متکّلم مع الغیر(اّول شخص جمع )ما(
مرد، چند زن، ...(

دوم شخص جمع 
)شما(

لِلُمخاطَبَیِْن )مثّنای مذّکر مخاطب( / 
شما نوشتید. )دو نفر: مرد یا زن(أنتُما َکتَبْتُما. )کَتَب ْ + تُما(لِلُمخاطَبَتَیِْن )مثّنای مؤنّث مخاطب(

شما نوشتید. )مردها: بیشتر از دو نفر(أنتُم َکتَبْتُم. )کَتَبْ  + تُم(لِلُمخاطَبیَن )جمع مذّکر مخاطب(

(لِلُمخاطبات )جمع مؤنّث مخاطب( . )کَتَبْ  + تُنَّ شما نوشتید. )زن ها: بیشتر از دو نفر(أنتُنَّ َکتَبْتُنَّ

سوم شخص جمع 
)آن ها(

آن ها نوشتند. )دو مرد(هُما َکتَبا. )کَتَب  + ا(لِلغائبَیِن )مثّنای مذّکر غایب(

آن ها نوشتند. )دو زن(هُما َکتَبَتا. )کَتَبَ  + تا( لِلغائِبَتَیِْن )مثّنای مؤنّث غایب(

آن ها نوشتند. )مردها: بیشتر از دو نفر(هُم َکتَبوا. )کَتَب  + وا( لِلغائبیَن )جمع مذّکر غایب(

آن ها نوشتند. )زن ها: بیشتر از دو نفر(هُنَّ َکتَبَْن. )کَتَبْ  + َن( لِلغائبات )جمع مؤنّث غایب(
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َکَل )نخورد(  منفی ما أَ َکَل )خورد(  طرز منفی کردن فعل ماضی: فعل ماضی با »ما« منفی می شود؛ مثال: أَ

 این »ما« را با »ما« ی پرسشی به معنی »چه، چه چیز« و »ما« ]ی موصولی[ به معنی »آن چه« اشتباه نگیرید.

فعل مضارع

فعل مضارع فعلی است که بر زمان حال و آینده داللت دارد. به فعل های مضارع در جدول زیر و ترجمۀ فارسی آن ها توّجه کنید و سعی کنید آن ها را به 
بسپارید. خاطرتان 

ْکتُُب. )أَ + ْکتُُب(لِلُمتَکلِّم َوحَدهاول شخص مفرد )من( من می نویسم. )مرد یا زن(أنَا أَ

دوم شخص مفرد )تو(
تو می نویسی. )مرد(أنَْت تَْکتُُب. )تَ  + ْکتُُب(لِلُمخاطَب

تو می نویسی. )زن(أنِْت تَْکتُبیَن. )تَ  + ْکتُب  + یَن(لِلمخاطَبَة

سوم شخص مفرد )او(
او می نویسد. )مرد(هَُو یَْکتُُب. )یَ  + ْکتُُب( لِلغائب

او می نویسد. )زن(هَي تَْکتُُب. )تَ  + ْکتُُب(لِلغائبَة

َ  + ْکتُُب( لِلمتکلِّم معَ الَغیراول شخص جمع )ما( نَحُْن نَْکتُُب. )ن
ما می نویسیم. )بیشتر از یک نفر: دو مرد، دو زن، 

چند مرد، چند زن، ...(

دوم شخص جمع )شما(

شما می نویسید. )دو نفر: مرد یا زن(أنتُما تَْکتُباِن. )تَ  + ْکتُب  + اِن(لِلُمخاطَبَیِْن / لِلُمخاطَبَتَیِْن

شما می نویسید. )مردها »بیشتر از دو نفر«(أنتُم تَْکتُبوَن. )تَ  + ْکتُب  + وَن(لِلمخاطَبیَن

شما می نویسید. )زن ها »بیشتر از دو نفر«(أنتُنَّ تَْکتُبَْن. )تَ  + ْکتُبْ  + َن(لِلمخاطبات

سوم شخص جمع )آن ها(

آن ها می نویسند. )دو مرد(هُما یَکتُباِن. )یَ  + ْکتُب  + اِن(لِلغائبَیِْن

آن ها می نویسند. )دو زن(هُما تَْکتُباِن. )تَ  + ْکتُب  + اِن( لِلغائِبَتَیِْن

آن ها می نویسند. )مردها »بیشتر از دو نفر«(هُم یَْکتُبوَن. )ی َ + ْکتُب  + وَن( لِلغائبیَن

آن ها می نویسند. )زن ها »بیشتر از دو نفر«(هُنَّ یَکتُبَْن. )یَ  + ْکتُب ْ + َن( لِلغائبات

کِذُب )دروغ نمی گویم(  منفی ال أ کِذُب )دروغ می گویم(  طرز منفی کردن فعل مضارع: فعل مضارع با »ال« منفی می شود. مثال: أَ

َعیِّن الفعَل الماضَي و المضارَع في العباراِت التالیِة: 
باِح. ِل الصَّ  األَطفاُل حَِفظوا سوَرتَیِْن ِمن الُقرآِن.   والُِدنا یَْعَمُل في الَمْصنَِع ِمن أَوَّ

 
 حَِفظوا: ماضی    یَعَمُل: مضارع

َعیِّن ِعبارًة تَشَتِمُل َعلَی الفعِل الماضي: 
 هَُو یَتُرُك الباِطَل و ال یَیَْأُس ِمن َرحَمِة اهلِل.   إنََّك ال تَتَْعُب ِمن کِتابَِة واِجباتَِك. 

عاَدَة في ُمساَعَدِة اآلَخریَن.  ُأولئَك الطّالباُت ال یَْذهَبَْن الَیْوَم إلَی الَمکتَبَِة.   هُٰؤالِء َوجَدوا السَّ
 گزینۀ )3(

»َوجَدوا« فعل ماضی است.
بررسی سایر گزینه ها: فعل »یَتُرُك« مضارع مثبت و فعل های »ال یَیَْأُس«، »ال تَتَْعُب« و »ال یَْذهَبَْن« مضارع منفی هستند.
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فعل ُمسَتقَبل )آینده(

دانستیم که فعل مضارع زمان حال و آینده را نشان می دهد. 
کنون بدانید که با افزودِن »سَ « یا »سوَف« بر سر مضارع، فعل مستقبل ساخته می شود که فقط بر آینده داللت می کند و در ترجمۀ آن از فعل »خواه  ...«  ا

می شود.  استفاده 

ْکتُُب )خواهم نوشت( ْکتُُب / َسوَف أ ْکتُُب )می نویسم(  َسأ مثال: أَ

فعل ماضی استمراری

فعل ماضی استمراری نشان دهندۀ کاری است که در گذشته چند بار تکرار شده یا وقوع آن ادامه داشته است. 
هرگاه فعل »کاَن« یا صیغه های دیگر آن قبل از فعل مضارع بیاید، به صورت ماضی استمراری در فارسی )می+ بن ماضی+ شناسه( ترجمه می شود. 

مثال: کاَن یَجلُِس: می نشست / کانوا یَفَعلوَن: انجام می دادند / کانَت تَعرُِف: می شناخت

تَرِجم الُجمالِت الّتالَیَة: 

ُکالِن الطَّعاَم   کاَن طاُّلُب الجاِمَعِة یَدُرسوَن ِفي الَمکتَبِة.  ！کانا یَأ
 

 غذا می خوردند.    دانشجویان دانشگاه در کتابخانه درس می خواندند. 

َعیِّن ما یعادُل الماضي االستمراري في الفارسّیة:
ِة.   اِستَْخَرَج الَفاّلحوَن الماَء ِمن الِبئرِ.   کاَن الُمساِفروَن یَذهَبوَن إلی الَحدیَقِة العامَّ

 َصدیُقَك َمن یَطلُُب لََك الَخیَْر.   أراَد الُمساِفُر تَسلیَم نُقوِدِه إلی َشخٍص أَمیٍن.
 گزینۀ )1(

»کاَن ... یَذهَبوَن« ماضی استمراری است. 
بررسی سایر گزینه ها:

 اِْستَخَرَج: ماضی  یَطلُُب: مضارع   أراَد: ماضی

فعل امر )در صیغه های دوم شخص(

فعل امر در عربی از روی مضارع ساخته می شود. به فرق میان فعل های مضارع و امر در جدول زیر توجه کنید و ترجمۀ آن ها را یاد بگیرید. 

فعل امرفعل مضارع شخص

دوم شخص مفرد 
تَْفَعُل: انجام می دهی )مرد(

تَْفَعلیَن: انجام می دهی )زن(

اِفَْعْل: انجام بده )مرد(

اِفَْعلي: انجام بده )زن(

دوم شخص جمع 

تَْفَعل اِن: انجام می دهید )دو نفر(`

تَْفَعلوَن: انجام می دهید )مردها(

تَْفَعلَْن: انجام می دهید )زن ها(

اِفَْعل ا: انجام دهید )دو نفر(

اِفَْعلوا: انجام دهید )مردها(

اِفَْعلَْن: انجام دهید )زن ها(



17درس اول | ذاَك ُهَو اهلُل

مثال: 
فعل امرفعل مضارعفعل امرفعل مضارع 

تَْسَمُع
تَْجلِسیَن
تَْکتُبوَن

اِْسَمْع: بشنو )مرد(
اِجْلِسي: بنشین )زن(

ْکتُبوا: بنویسید )مردان( اُ

تَْرِجْعَن
تَْقتُل اِن
تَْذهَبیَن

اِْرِجْعَن: باز گردید )زنان(
اُقْتُلـا: بُکشید )دو نفر(

اِْذهَبي: برو )زن(

از دقت در مثال های باال متوجه می شویم که هنگام ساخته شدن فعل امر از روی مضارع تغییرات زیر ایجاد می شود:

 به جای حرف »تـ« در ابتدای مضارع، حرف »اِ« یا »اُ« آورده می شود. 

ـْ« می شود.  ـُ« داشته باشد، تبدیل به سکون » گر ضّمه »  آخر فعل مضارع ا

گر »نون« داشته باشد، حذف می شود.   آخر فعل مضارع ا

امر اِقْبَلَْن  »نون« در صیغۀ دوم شخص جمع مؤنّث حذف نمی شود. مثال: تَْقبَلَْن 

 همان طور که در مثال های باال می بینید، هرگاه فعل امر از روی مضارع صیغۀ دوم شخص جمع مذّکر ساخته شود، پس از حذف »نون« یک »الف« به 

آخر فعل اضافه می شود. )ولی خوانده نمی شود(

امر اُْخُرجوا )خارج شوید( مثال: تَْخُرجوَن )خارج می شوید( 

با توجه به آن چه در مورد فعل های امر گفتیم، هرگاه دیدیم که تغییرات ذکرشده، در فعلی ایجاد شده است، آن فعل، امر است و باید در زبان فارسی به صورت 

امر ترجمه شود. فعل امر را در زبان فارسی غالباً با پیشوند »بـ« ترجمه می کنیم؛ مثل: برو، بیا، ببین، ...

بنابراین: 

ـْ« داشت، فعل امر در صیغۀ دوم شخص مفرد )مذّکر( است )به شرط این که انتهای  گر فعلی با حرف »اِ« یا »اُ« شروع شده بود و در آخر آن عالمت سکون »  ا

آن به الم الفعل یعنی سومین حرف اصلی ختم شود؛ بنابراین فعلی مانند »اِنَکَسَرْت« به معنی »شکسته شد« فعل امر نیست.(.

مثال: اُخُرْج: خارج شو )تو یک مرد(

« ختم شده بود، فعل امر در صیغۀ دوم شخص مفرد )مؤنّث( است.
ٰ
گر فعلی با حرف »اِ« یا »اُ« شروع شده بود و آخر آن به »ي  ا

مثال: اُْخُرجي: خارج شو )تو یک زن(

ـُ وا« ختم شده بود، فعل امر در صیغۀ دوم شخص جمع )مذّکر( است.  گر فعلی با حرف »اِ« یا »اُ« شروع شده بود و آخر آن به »  ا

مثال: اِْذهَبُوا: بروید )شما مردان( 

گر فعلی با حرف »اِ« یا »اُ« شروع شده بود و آخر آن »َن« داشت، فعل امر در صیغۀ دوم شخص جمع )مؤنّث( است.   ا

ْکتُبَْن: بنویسید )شما زنان(  مثال: اُ

گر فعلی با حرف »اِ« یا »اُ« شروع شده بود و در انتهای آن »الف« داشت، فعل امر در صیغۀ دوم شخص جمع )دو نفر: مذّکر یا مؤنّث( است.   ا

مثال: اِجْلِسا: بنشینید )شما دو نفر(

ـُ ( در ابتدای فعل نوشته و خوانده نمی شود.  گر قبل از فعل امر حروف متحرکی وجود داشته باشد، حرکت کسره ) ـِ ( یا ضّمه )   ا

ْکتُْب / اُنُْصْرنا  اَلّلُهمَّ انُْصْرنا  ْکتُْب، فَا ْکتُْب  َو ا مثال: اُ

َعیِّن الخطأ في صیغة األمر: 
 اِرِجعي  دوم شخص مفرد )مرد(  اُْشُکرا  دوم شخص جمع )دو نفر(
 اِزَرعوا  دوم شخص جمع )مردان(  اُطلُبَْن  دوم شخص جمع )زنان(

 گزینۀ )1( 

« ختم شده است، در صیغۀ دوم شخص مفرِد مؤنّث می باشد.
ٰ
»اِرِجعي« با توجه به این که به »ي
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فعل نهی )در صیغه های دوم شخص(

فعل نهی از نظر معنی برخالف فعل امر است )در فعل امر انجام دادن کاری را از کسی یا کسانی می خواهیم ولی در فعل نهی انجام ندادن کاری را می خواهیم.(؛ 
در واقع فعل نهی، امر منفی است. فعل نهی نیز مانند امر از روی مضارع ساخته می شود. 

به فرق میان فعل های مضارع و نهی در جدول زیر دقت کنید و ترجمۀ آن ها را یاد بگیرید. 

فعل نهیفعل مضارع شخص

دوم شخص مفرد 
تَْفَعُل: انجام می دهی )مرد(

تَْفَعلیَن: انجام می دهی )زن(
ال تَْفَعْل: انجام نده )مرد(
ال تَْفَعلي: انجام نده )زن(

دوم شخص جمع 

تَْفَعلـاِن: انجام می دهید )دو نفر(
تَْفَعلوَن: انجام می دهید )مردان(

تَْفَعلَْن: انجام می دهید )زنان(

ال تَْفَعلـا: انجام ندهید )دو نفر(
ال تَْفَعلوا: انجام ندهید )مردان(
ال تَْفَعلَْن: انجام ندهید )زنان(

مثال:

فعل نهیفعل مضارعفعل نهیفعل مضارع 

تَْسَمُع
تَْجلِسیَن
تَْکتُبوَن

ال تَْسَمْع: نشنو )مرد(
ال تَْجلِسي: ننشین )زن(

التَْکتُبوا: ننویسید )مردان(

تَْرِجْعَن
تَْقتُلـاِن
تَْذهَبیَن

التَرِجْعَن: بازنگردید )زنان(
ال تَْقتُلـا: نُکشید )دو نفر(

ال تَْذهَبي: نرو )زن(

از دقت در مثال های صفحۀ قبل متوجه می شویم که در هنگام ساخته شدن فعل نهی تغییرات زیر ایجاد می شود: 
 یک حرف »ال« در ابتدای فعل مضارع آورده می شود. )الی نهی(

ـْ« می شود.  گر ضّمه داشته باشد، )مانند فعل امر( تبدیل به سکون »  آخر فعل مضارع ا
گر »نون« داشته باشد، حذف می شود.  آخر فعل مضارع ا

 در صیغۀ دوم شخص جمِع مؤنّث در هنگام ساخته شدن فعل نهی )مانند امر( حرف »نون« حذف نمی شود. 

نهی التَْهُربَْن: فرار نکنید )زنان(  مثال: تَهُربَْن: فرار می کنید 

 همان طور که در مثال های صفحۀ قبل می بینید هرگاه فعل نهی از روی مضارع صیغۀ دوم شخص جمِع مذّکر ساخته شود، پس از حذف »نون« )مانند 

امر( یک »الف« به آخر فعل اضافه می شود. )ولی خوانده نمی شود.(
نهی التَْخُرجوا: خارج نشوید )مردان( مثال: تَْخُرجوَن: خارج می شوید 

گر دیدیم که این تغییرات در فعلی ایجاد شده است، آن فعل، نهی است و باید در زبان فارسی به صورت نهی ترجمه شود. پس ا
بنابراین: 

ـْ« داشته باشد، فعل نهی در صیغۀ دوم شخص مفرد )مذّکر( است. گر فعلی با حرف »ال« شروع شده باشد و آخر آن عالمت سکون »  ا
مثال: التَْخُرْج: خارج نشو )تو یک مرد(

« ختم شده باشد، فعل نهی در صیغۀ دوم شخص مفرد )مؤنّث( است.
ٰ

گر فعلی با حرف »ال« شروع شده باشد و آخر آن به »ي  ا
مثال: التَْخُرجي: خارج نشو )تو یک زن( 

ـُ وا« داشته باشد، فعل نهی در صیغۀ دوم شخص جمع )مذّکر( است. گر فعلی با حرف »ال« شروع شده باشد و آخر آن »  ا
مثال: التَْذهَبُوا: نروید )شما مردان( 

گر فعلی با حرف »ال« شروع شده باشد و آخر آن »َن« داشته باشد، فعل نهی در صیغۀ دوم شخص جمع )مؤنّث( است )البته به بخش »دقت کنید« در   ا
ادامۀ مطلب حتماً توّجه شود، زیرا فعل مضارع منفی هم در این صیغه به همین شکل است.(.

مثال: التَْکتُبَْن: ننویسید )شما زنان(

گر فعلی با حرف »ال« شروع شده باشد و آخر آن »الف« داشته باشد، فعل نهی در صیغۀ دوم شخص جمع )دو نفر: مذّکر یا مؤنّث( است.  ا
مثال: التَْجلِسا: ننشینید )شما دو نفر( 
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مقایسۀ فعل مضارع منفی با فعل نهی 

دوم شخص جمع )مؤنّث(دوم شخص جمع )مذّکر(دوم شخص جمع )دو نفر(دوم شخص مفرد )مؤنّث(دوم شخص مفرد )مذّکر(

فعل نهیمضارع منفیفعل نهیمضارع منفیفعل نهیمضارع منفیفعل نهیمضارع منفیفعل نهی مضارع منفی

ال تَرِجُع
)برنمی گردی(

ال تَرِجْع
)برنگرد(

ال تَرِجعیَن
)برنمی گردی(

ال تَرِجعي
)برنگرد(

ال تَرِجعاِن
)برنمی گردید(

ال تَرِجعا
)برنگردید(

ال تَرِجعوَن
)برنمی گردید(

ال تَرِجعوا
)برنگردید(

التَرِجْعَن
)برنمی گردید(

ال تَرِجْعَن
)برنگردید(

از مقایسۀ فعل مضارع منفی با فعل نهی در جدول باال متوجه می شویم که هم در ابتدای فعل مضارع منفی و هم در ابتدای فعل نهی »ال« وجود دارد ولی در 

ـُ ( و »نون« از آخر فعل حذف نمی شود. فعل مضارع منفی )برخالف فعل نهی( حرکت ضّمه ) 

 با توّجه به این که »نون« در جمع مؤنّث حذف نمی شود، فعل مضارع منفی با فعل نهی در صیغۀ دوم شخص جمع )مؤنّث( یک شکل می شود. در 

مثال باال نیز می بینید که »التَرِجْعَن« هم به معنی »برنمی گردید« است و هم به معنی »برنگردید«؛ بنابراین معنای آن را باید با توجه به مفهوم جمله تشخیص 

داد. در زبان فارسی هم از این نوع فعل ها داریم که شکل یکسان دارند ولی معنایشان متفاوت است؛ مثالً »می دوید« در زبان فارسی دو معنا دارد: »او می دوید« 

)فعل ماضی استمراری در صیغۀ سوم شخص مفرد( و »شما می دوید« )فعل مضارع اخباری در صیغۀ دوم شخص جمع(. حاال این که در جمله کدام معنی 

موردنظر است، باید به محتوای جمله دقت کرد. 

َعیِّن األمَر و النهَي و المضارَع المنفّي في العباراِت التالیِة: 
 أنَت ال تَسَمُع َکالَم الُمعلِّمِ فاجْلِْس هُنا.  أنتُما ال تَسُکناِن في هَذا الّشاِرِع.

رِس.   اِصِبروا أِلَنَّ اهلَل َمَع الّصابِریَن. فِّ حیَن الدَّ  ال تَْخُرجي ِمن الصَّ
 

 ال تَسَمُع: مضارع منفی / اِجْلِْس: فعل امر   ال تَسُکناِن: مضارع منفی
 التَخُرجي: فعل نهی   اِصِبروا: فعل امر

َعیِّن الّصحیَح في نوِع الفعِل:
 التَرِجعوَن: النهي  التَکِسبي: المضارع المنفيّ  اِرحَموا: األمر  َسَینَْجُح: الماضي

گزینۀ )3(  
بررسی سایر گزینه ها:

 »التَرِجعوَن« با توجه به این که »نون« آخر آن حذف نشده، فعل مضارع منفی است. 
 »تَکِسبي« در اصل »تَکِسبیَن« بوده، بنابراین چون نون انتهای آن در »التَکِسبي« حذف شده، فعل نهی است. 

 »س َ« در ابتدای فعل مضارع معنای »مستقبل« می دهد و »ماضی« نیست.

ترکیب وصفی ـ ترکیب اضافی 

 ترکیب وصفی )موصوف و صفت: اسم + صفت( 

به مثال های زیر و معانی آن ها توجه کنید: 

ناَعُة الَجدیَدُة : صنعت جدید / طاُّلٌب ُمجتَِهدوَن: دانشجویانی کوشا / الَورَدُة الَجمیلَُة: گل زیبا ُمختَبٌَر َصغیٌر: آزمایشگاهی کوچک / الصِّ
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در همۀ این ترکیب ها، جزء دوم )صفت( اسم قبل از خود را توصیف می کند و به تنهایی وجود خارجی و ظاهری ندارد و وجودش وابسته به چیز دیگری است. به این نوع 
ترکیب ها، ترکیب وصفی )موصوف و صفت( گفته می شود. به عبارت دیگر در ترکیب وصفی برای موصوف یک یا چند ویژگی می آوریم که این ویژگی ها صفت نامیده می شوند. 

مثال های بیشتر: 

َوَصَل الُمساِفُر إلی تِلَك الغابَِة الَجمیلَِة بَعَد ُمحاَولٍَة َکثیَرٍة. : مسافر بعد از تالشی بسیار به آن جنگل زیبا رسید. 

َمُة لِلُعلَماِء الُمسلِمیَن. : این کتاب های ارزشمند برای دانشمندان مسلمان است.  هِٰذِه الُکتُُب الَقیِّ

 همان طور که در مثال های باال می بینید، صفت در مواردی مانند: جنس )مذّکر یا مؤنّث بودن( و تعداد )مفرد، مثّنی یا جمع بودن( با موصوف خود هماهنگی 

دارد. این موضوع در شناخت بهتر موصوف و صفت به ما کمک می کند. 

 یک موصوف می تواند بیشتر از یک صفت هم داشته باشد. 

مثال: جاَء التلمیُذ الکاتُِب الشاِعُر الُمحِسُن. : دانش آموِز نویسندۀ شاعرِ نیکوکار آمد.
                 موصوف   صفت    صفت     صفت

 ترکیب اضافی )مضاف و مضاف الیه: اسم+ اسم(
به مثال های زیر و معانی آن ها توجه کنید: 

ُمختَبَُر الَمْدرَسِة: آزمایشگاه مدرسه / ِصناَعُة الَوَرِق: صنعت کاغذ/ طاُّلُب الجاِمَعِة: دانشجویان دانشگاه / َورَدُة الَحدیَقِة: گِل باغ
در این ترکیب ها جزء دوم به تنهایی وجود خارجی و ظاهری دارد و وجودش وابسته به چیز دیگری نیست و اسم اول )یعنی مضاف( به اسم بعد از خودش )یعنی 

مضاف الیه( نسبت داده می شود. به این نوع ترکیب ها، ترکیب اضافی )مضاف  و مضاف الیه( می گویند.
 مضاف الیه، خود می تواند مضاف برای کلمه ای دیگر باشد؛ به عبارت دیگر چندین اسم می توانند به یکدیگر اضافه شوند. 

مثال: باُب    َمسِجِد     قَریَِة     الَفاّلحیَن: دِر مسجِد روستای کشاورزان
        مضاف   مضاف  الیه   مضاف الیه   مضاف الیه

    )مضاف(     )مضاف(

 می دانیم که در زبان فارسی با افزودن چیزهایی می توان موصوف و صفت را از مضاف و مضاف الیه تشخیص داد که در اینجا بعضی از آن ها را یادآوری 
گر ترکیب ها از نظر معنی درست باشند، نوع ترکیب، وصفی و در غیر این صورت اضافی است؛ این مطلب به ما در تشخیص  می کنیم. با اضافه کردن موارد زیر ا

ترکیب وصفی و اضافی در زبان عربی نیز )بعد از ترجمۀ آن ها به فارسی( کمک می کند.
 افزودن »تر« به آخر ترکیب؛ مثال: 

پسرِ زرنگ  پسرِ زرنگ تر )از نظر مفهوم درست است، بنابراین ترکیب وصفی است.(
دِر مدرسه  دِر مدرسه تر )از نظر مفهوم نادرست است، بنابراین ترکیب اضافی است.(

 اضافه کردن فعل ربطی »است« به آخر ترکیب و برداشتن کسرۀ کلمۀ اول؛ مثال: 
گِل زیبا  گل، زیباست. )از نظر مفهوم درست است، بنابراین ترکیب وصفی است.(

کتاِب علی  کتاب، علی است. )از نظر مفهوم نادرست است، بنابراین ترکیب اضافی است.(
 اضافه کردن »ی« یا »بسیار« بین دو کلمه؛ مثال: 

کتاِب مفید  کتابی مفید/ کتاِب بسیار مفید )از نظر مفهوم درست است، بنابراین ترکیب وصفی است.(
آِب پرتقال  آبی پرتقال/ آِب بسیار پرتقال )از نظر مفهوم نادرست است، بنابراین ترکیب اضافی است.(

َعیِِّن الَخطَأَ في تَعییِن نَوِع الترکیِب: 
 َمطٌَر َشدیٌد: وصفّي   َسفینَُة الطُّاّلِب: إضافّي 
ُة: وصفّي ْفَرُة الِعلمیَّ  ِعلُم الکیمیاِء: وصفّي   السَّ

 گزینۀ )3( 
»ِعلم الکیمیاِء« ترکیب اضافی است، چون با توجه به مطالب گفته شده »الکیمیاء« )شیمی( صفت نیست، بلکه مضاف الیه است.



21درس اول | ذاَك ُهَو اهلُل

ساعت خوانی

ساعت خوانی در عربی تا اندازه ای شبیه فارسی است و برای آن در عربی از اعداد ترتیبی و بر وزن »الفاِعلَة« استفاده می شود: 

مثال: دو  الّثانیُة تماماً / سه  الّثالِثَُة تماماً / ...ساعت کامل 1

بُع / ...ساعت کامل به اضافۀ نیم یا ربع2 مثال: چهار و نیم  الّرابَِعُة و النِّصُف / پنج و ربع  الخاِمسُة و الرُّ

یک ربع مانده به ساعت کامل 3
مثال: یک ربع مانده به هفت  الّسابَِعُة إاّل ُربْعاً / یک ربع مانده به هشت   الّثاِمنَُة 

إاّل ُربعاً / ...

َعیِِّن الَخطَأَ في الترجمة: 
 الّرابَِعُة تماماً: چهار تمام   الّتاِسَعُة و النِّصُف: نه و نیم 
بُْع: پنج و ربع  الّثالِثُة إاّل ُربعاً: سه و ربع   الخاِمَسُة و الرُّ

 گزینۀ )3(
ترجمۀ درست: یک ربع به سه
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َکم فِعالً فِي الِعباَرِة الّتالَِیِة؟ »ِاْسَمعوا َکالمي و اْعَملوا بِِه َکأَنَُّه ما َحَدَث َشيٌء.«-11
4( أربََعة 3( ثاَلثَة  2( اِثنان  1( واِحد  

21-َربِّ ِإنّي ظَلَْمُت نَْفسي َفاْغِفْر لي！ : َعیِّن نَوَع الِفعِل فیما ُأشیَر إلَیِه بَِخطٍّ
4( ماٍض - أمر  3( أمر - أمر   2( أمر - ماضٍ  1( ماٍض - ماضٍ 

31-». حیَح لِلَفراِغ: »ٰهُؤالِء الُمعلِّماُت ............ تِلمیذاتِِهنَّ َعیِّن الصَّ
4( یُرِشدوَن 3( تُرِشدینَ  2( تُرِشْدنَ  1( یُرِشْدنَ 

41- : حیَح َعن األفعاِل الَّتي تَحَتها َخطٌّ َعیِّن الصَّ
2( َسَأبَْحُث َموضوعاً ِعلمّیاً في األُسبوِع القاِدمِ.: فعل مستقبل، لِلُمتکلِّم َوحَده  َمِة.: فعل مضارع، لِلُمتکلِّم َوحَده  َة الُمَکرَّ 1( نَْذهَُب إلَی ُمتَْحٍف في َمکَّ

4( التَبَحثوا َعن ُعیوِب الّناِس أَبَداً!: فعل نهي، لِلغائبیَن 3( اِغِسال أیدیَکما قَبَل الطَّعامِ!: فعل ماٍض، للغائبَینِ 
حیَح للَفراِغ: »هُم ............« -51 َعیِّن الصَّ

4( َعِملْتُم ِفي الَْمزَرَعِة.  3( یَْقَرأَْن الُقرآَن.  2( َخَرجوا ِمَن الَمدَرسِة.   کَِه َکثیرًة.   ُکلوَن فَوا 1( تَأ
حیَح لِلَفراِغ: »............ یُعلِّموَن التَّالمیَذ مَطالَِب َجدیدًة.«-61 َعیِّن الصَّ

4( أنتُنَّ 3( أَنتُم  2( هُم   1( هُنَّ 
هَبّي في َحفلِة میالدي.«-71 َکم َضمیراً ُمتَّصالً في هِذِه الِعبارِة؟ »لَِبَسْت ُأمّي خاتََمها الذَّ

4( أَربََعة 3( ثاَلثَة  2( اِثنانِ  1( َخمَسة 
َعیِّن الَخطَأَ لِلَفراِغ: »............ تاَلمیُذ ُمجَتِهدوَن في َأداِء الواِجباِت.«-81

4( أَنتُم  3( أنتُما  2( هُم   1( نَحنُ 
حیَح لِلَفراَغیِن: »............ العالِماِن مَشغوالِن في ُمخَتَبِر ........... .«-91 َعیِّن الصَّ

4( ذلَِك - هما  3( هاتاِن - ُکما   2( هُؤالِء - نا   1( هٰذاِن - هما  
َعیِّن الَخطَأَ لِلَفراَغیِْن: »............ تِلمیذاِن ُمجّداِن في َأداِء واِجبات ِ ............ .«-101

- هنَّ 4( هُنَّ 3( نَحُن - نا   2( أنتُما - ُکما  1( هُما - هما  
مائِِر ال تُناِسُب الِعباَرَة؟ -111 أيُّ الضَّ

ّجاِر و َشَکَرُه. )هَُو(  2( ............ َذهََب إلَی النَّ 1( ............ تَْخُرُج من الَمدَرَسِة. )هَي(  
4( ............ أَبَْحُث َعن کِتاٍب ِفي الَمکتَبَِة. )هَُو(  هرِ. )أنَت(  3( ............ َصنَْعَت ِجسراً َعلَی النَّ

َعیِّن الَخطَأَ فِي اإِلشاَرِة: -121
4( هاتاِن الّصوَرتاِن َکبیَرتاِن.  وُت جَمیٌل.   3( ذلَِك الصَّ 2( هِذِه الَفْرُخ َصغیٌر.   جرُة َخضراُء.  1( تِلَك الشَّ

ُه َجمُع التَّکسیِر:-131 َعیِّن ما ُکلُّ
4( ِصعاب - ُضیوف - ِمفتاح  3( أَصِدقاء - َوْصَفة - َمسموح  2( ِفراخ - أَعاْلم - ُصُحف  م - تاَلمیذ  1( ُغَرف - ُمَکرَّ

َأيُّ َجمٍع ُمفَرُدُه َخطَأٌ؟-141
4( أَبْواب  باب 3( أفاِضل  فَْضل  2( ُغصون  ُغصن  1( أَنُفس  نَْفس 

َعیِّن الَخطَأَ في َجمِع التَّکسیِر: -151
4( ُدّر  ُدَرر 3( حََجر  أحْجار  2( نِعَمة  أنْعام   1( فَْصل  ُفصول 

َعیِّن الَخطَأَ في بَیاِن َوزِن الکلماِت: -161
4( اِنَْکَسَر: اِنَْفَعَل  3( ُمجالََسة: ُمفاِعلَة  2( َمالِعب: َمفاِعل  1( تَصاُدم: تَفاُعل 

ِة: -171 َعیِّن الَخطَأَ في بَیاِن الحروِف األَصلیَّ
2( َمنظور، نَظیر: ن ظ ر  1( راِفع، َمرفوع: ر ف ع   

4( تَعلَموَن، ُعلَماء: ع م ل  3( ُجلوس، جَلیس: ج ل س   
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ما ُهَو َوزُن هِذِه الَکِلماِت َعلَی الّترتیِب؟ »تَرسیم - َرّسام - مَرسوم«-181

2( تَْفعیل - ِفعال - َمْفعول  1( تَْفعیل - فَعال - َمْفِعل   

4( تَْفعیل - فَّعال - َمْفعول 3( فَعیل - فَّعال - فَعول   

َعیِِّن الَخطَأَ َعن هِذِه العباَرِة: »کاَن طاُّلُب الجاِمَعِة یَدُرسوَن في مَکَتَبٍة َکبیَرٍة.«-191

2( َکبیَرة: صفة  1( طاُّلب: مضاف  

4( الجاِمَعة: صفة  3( َمکتَبَة: موصوف  

َعیِّن الجواَب المناسَب لِعباَرِة »بِأيِّ َشيٍء تَبَْدؤوَن َکالمَُکم؟«:-201

2( نَبَْدُأ َکالَمنا بِاْسمِ اهلِل.  1( تَبَْدؤوَن بِاْسمِ اهلِل.   

4( نَبَْدُأ الکالَم بَِفَرٍح. 3( نََعْم، نَبَْدُأ َکالَمنا بِاْسمِ اهلِل.  

َعیِِّن الَخطَأَ فِي الجواِب: -211

2( َکْم طالِباً َرأَیَْت؟ َرأَیُت الثُّالثاَء. 1( أَیَن جَلََس اآلباُء؟ ِفي الَیمیِن.   

4( أَیَن جََعَل التِّلمیُذ حَقیبَتَُه؟ في الُغرفَِة. ُه.   3( َمن َضَرَب الطِّفَل؟ ُأمُّ

ُس في مَدرَسِتنا الُحَکماُء.«:-221 َعیِّن الّسؤاَل الُمناسَب لِعبارِة »یَُدرِّ

ُس في َمدَرستُِکم الُحَکماُء؟ 2( هَل یَُدرِّ ُس ُحَکماُؤهُم؟    1( أَیَن یَُدرِّ

ُس الُحَکماُء في َمدَرستُِکم؟  4( ما یَُدرِّ ُس في َمدَرستُِکم؟    3( َمن یَُدرِّ

َعیِّن ما ُکلُُّه َجمٌع سالٌِم لِلمؤنَِّث: -231

2( ُمسلِمات - أَصوات - ِعبارات 1( طالِبات - أَوقات - ُمَعلِّمات  

4( طَبیبات - ُمَوظَّفات - عالِمات 3( بُیوت - أَبیات - عاِمالت  

ِر: -241 َعیِّن ِعبارًة ال تَْشَتِمُل َعلَی الَجمِع الُمَکسَّ

2( أربََعُة َصّیادیَن کانوا في غاباِت ماَزنَدراَن.  1( کانَِت الَهدایا بُِمناَسبَِة حَْفلَِة میالِد َصدیقي.  

ّواُر اإلیرانّیوَن َذهَبوا إلی الُفنُْدِق.  4( الزُّ 3( طَلََب الُمَعلُِّم ِمّنا کِتابََة قَوانیِن الُمروِر. 

َعیِّن عبارًة فیها اسٌم ُمثَنّی: -251

2( ِإنَّ الّصاِدقیَن یَنَْجحوَن في حَیاتِِهم.  1( َرأَیُْت الَمریَضیِْن َو هُما جالِساِن ِفي الُمستَْشَفی.  

ّیاراِت.  4( الُمَهنِدسوَن َصنَعوا ِجسراً لُِعبور السَّ 3( الّتالمیُذ َمشغولوَن بِتَهیِئَِة َصحیَفٍة. 

َعیِّن ما فیِه الَجمُع الّسالُِم للُمَؤنَِّث: -261

2( َسِمْعُت أصواَت الطُّیوِر في هِذِه الَحدیَقِة.  . 1( هِذِه األَبیاُت الَجمیلُة ِمن شاعرٍ إیرانيٍّ

ُر في َخلِْق اهلِل بَعَض األوقاِت. 4( أَتََفکَّ 3( لَِعبَْت فاِطَمُة َمَع َصدیقاتِها في الَمدَرَسِة. 

271- : َعیِّن الماضَي المنفيَّ

نَِة ما سافَْرنا إلی َمدینٍَة. 2( نَحُن في هِذِه السَّ 1( َشَرَح هَٰذا الْکِتاُب َمعانَي الَکلِماِت.  

فتَرِ. 4( َسَیطْلُُب الُمَعلُِّم جواَب األَسئِلَِة في الدَّ 3( هَْل تَعرُِف حَدیثاً حَْوَل قیَمِة الِعلْمِ؟  

َعیِِّن الّصحیَح: -281

ًة. 2( َسوَف تَصیُر َصدیَقتي ُمهنِدَسًة زِراعیَّ فَّ ثُمَّ الّتالمیُذ جَلَْسَن.   1( الُمَعلُِّم َدَخَل الصَّ

هاُت تَخِدْمَن الَوطََن بِتَربَیِة األَوالِد. 4( األُمَّ   . رطيِّ 3( َسَألوا الّرُجُل ُسؤاالً َعن الشُّ

َعیِّن الِعبارَة الَّتي ما جاَء فیها فعُل األَمِْر: -291

2( اِْذهَبوا إلی ساحَِة الَحْرِب َو اقْتُلُوا اأْلَعْداَء!  جاجاِت في قاَعِة الَمدَرَسِة.   1( اِنَْکَسَرْت إحَْدی الزُّ

َفرِ!  روریَِّة لِلسَّ 4( اِجلِبا بَعَض األَشیاِء الضَّ غیرِ.   ندوِق الصَّ 3( اِجَْعْل نُقوَدَك ِفي ذلَِك الصُّ
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َعیِّن ِعباَرًة تَشَتِمُل َعلَی الِْفعِل الماضي: -301

2( اُنظُْر إلَی ما یَقوُل و ال تَنْظُْر إلَی َمن یَقوُل!  1( جَماُل الِعلمِ نَْشُرُه َو ثََمرتُُه الَعَمُل بِِه. 

َة.  4( ذلِك الّسائُق ال یَْقبَُل الّنقوَد اإلیرانیَّ   . فِّ 3( هَي شاهََدْت تِلمیَذًة راِسبًَة في الصَّ

َعیِّن الِعباَرَة الَّتي ما جاَء فیها الفعُل الُمضارُع:-311

2( اِعَمْل لُِدنیاك َکَأنََّك تَعیُش أبَداً. َجَرِة.   َمَرَة ِمَن الشَّ 1( اهلُل هَُو الَّذي یُْخرُِج الثَّ

4( یَرِجُع َسّجاٌد إلَی َمنزِلِِه َمسروراً. 3( اُْذُکرِ اهلَل دائماً فَِإنَُّه نوُر الُقلوِب.  

321- : َعیِّن الُمضارَع الَمنفيَّ

2( هَُو ال یَلْبَُس الَقمیَص األَْسَوَد ِفي اللَّیِل.  1( اِعْلَموا أنَّ َکماَل الّدیِن طَلَُب الِعلمِ.  

ماواِت َو األَرِض 4( ！یَُسبُِّح لِل ِّه ما ِفي السَّ  3( ！َربَّنا ال تَْجَعلْنا َمَع الَقومِ الظالمیَن

331- : َعیِّن ما لَیَس فیِه الّترکیُب الوصفيُّ

ِة؟ راسیَّ نَِة الدِّ 2( ما هَي ُدروُسُکم في هِذِه السَّ ٌة ِفي ُمحافَظَِة کِرماَن.  1( تِلَك قَلَعٌة تاریخیَّ

4( ！لََقد کاَن لَُکم في َرسوِل الّلِه ُأسَوٌة حََسنٌَة 3( ُأولئَِك النِّساُء یَْذهَبَْن إلَی َمسِجِد الَمدینِة. 

َعیِّْن ما لَیَْس فِیِه اإلضاَفُة: -341

ِه أَن تَْجلَِس ِعنَدُه. 2( طَلََب الطِّفُل ِمن ُأمِّ 1( الَیوُم یَوٌم یَرُزُقنا الّلُه فیِه نَِعماً َکثیَرًة. 

4( َعداَوُة العاِقِل خیٌر ِمن َصداقَِة الجاِهِل.   . لَْن َعلَی الّلِه في حَیاتِِهنَّ 3( الُمؤمناُت یَتََوکَّ

َفُة: -351 َعیِّن ما فیِه الَموصوُف و الصِّ

حیَفِة قَوانیَن الُمروِر. 2( کاَن َموضوُع الصَّ 1( َرقََد ُحَسیٌْن في ُمْستَوَصٍف قَریٍب ِمن بَیتِِه. 

ٍة و صاَرت کبیرًة. َجَرُة ِمن حَبَّ 4( نََمْت تِلَك الشَّ 3( أَنَا أَذهَُب ِإلَی الّسوِق و أَرِجُع َمساًء. 

361-: َعیِّن عباَرًة ال تَْشَتِمُل َعلَی التَّرکیِب اإلضافيِّ

2( الُعلَماُء الُمسلِموَن أَلَّفوا ُکتُباً ُمفیَدًة ِفي الُعصوِر الماضَیِة. 1( ُأریُد أَن أَْذهََب إلی َمکتَبَِة َمدَرَستِنا.  

4( اُطْلُبُوا الِْعلَم َولَْو بِالّصیِن فَإنَّ طَلََب الِعلْمِ فَریَضٌة. واِء؛ قَلیلُُه یَنَفُع و َکثیُرُه قاتٌِل.  3( الَکالُم َکالدَّ

َفُة: -371 َعیِّن ما لَیَس فیِه الَموصوُف و الصِّ

ئًَة. 2( َکتََب الطَّبیُب لي ُحبوباً ُمَهدِّ ماِء یَنزُِل ِمنُه الَمطَُر.  کٌِم ِفي السَّ 1( الَغیُْم بُخاٌر ُمتَرا

لَُه. غیَر و قَبَّ 4( شاهََد َسعیٌد أَخاُه الصَّ َسِب.    3( ُحسُن األَدِب یَْستُُر ُقبَْح النَّ

َکِم الّساَعُة؟-381

بُْع. 2( الثانَیُة و الرُّ 1( الواِحَدُة إاّل ُربعاً.  

4( الثانَیُة إاّل ُربْعاً. بُْع.   3( الواِحَدُة و الرُّ

حیَح في بَیاِن الّساَعِة: -391 ِن الصَّ َعیَّ
2( '7:45  الثاِمنَُة ِإاّل ُربْعاً 1( '12:30  الحادیََة َعْشَرَة و النِّصُف 

4( 6:00  السابَِعُة تَماماً 3( '9:15  العاِشَرُة إاّل ُربْعاً  
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فعل های موجود در عبارت: اِْسَمعوا )بشنوید(، اِعَملوا )عمل کنید(، ما 11  3
حََدَث )اتفاق نیفتاد(

»ظلْمُت« فعل ماضی در صیغۀ اول شخص مفرد )للمتکّلم وحده( و 21  4
»اِْغِفْر« فعل امر در صیغۀ دوم شخص مفرد مذّکر )للمخاطب( است.

با توجه به »هُؤالِء الُمعلِّمات«، فعل موردنظر برای جای خالی باید 31  1
در صیغۀ سوم شخص جمع مؤنث باشد.

ترجمۀ سؤال: در مورد فعل هایی که زیرشان خط وجود دارد، درست 41  2
را مشخص کن.

بررسی سایر گزینه ها:

1( نَذهَُب  فعل مضارع، اول شخص جمع )للمتکّلم مع الغیر(
3( اِْغِسال فعل امر، دوم شخص جمع »دو نفر« )لِلُمخاطَبیِن / لِلُمخاطَبتیِن(

4( ال تَبَْحثوا  فعل نهی، دوم شخص جمع مذکر )للمخاطَبیَن( 
با توجه به ضمیر »هُم«، فعل باید در صیغۀ سوم شخص جمع مذکر باشد.51  2
»یَُعلِّموَن« در صیغۀ سوم شخص جمع مذّکر است، بنابراین ضمیر 61  2

»هُم« مناسب است.
ترجمۀ سؤال: چند ضمیر متصل در این عبارت هست؟71  3

ضمایر مّتصل به کار رفته در جمله: 1- »ي« در »ُأّمي« 2- »ـها« در »خاتََمها« 
3- »ي« در »میالدي«

»أنتُما« بر دو نفر داللت دارد و با »تاَلمیذ« مطابقت ندارد.81  3
»العالِمان« مثّنای مذکر است، بنابراین اسم اشارۀ »هذاِن« برای 91  1

گرچه ضمیری که به »العالِماِن«  آن مناسب می باشد. برای جای خالی دوم ا
برمی گردد باید در صیغۀ سوم شخص جمع »دو نفر« )هُما( باشد، ولی با توّجه 

به مفهوم جمله، ضمایر »نا« و »ُکما« را نیز می توان در جای خالی گذاشت.
« مؤنّث و جمع است و با »تِلمیذاِن« که مذّکر و مثّنی 101 ضمیر »هُنَّ  4

است، هم خوانی ندارد. دّقت شود که »نحن« و »نا« هم برای جمع )چند نفر( 
به کار می روند و هم برای دو نفر.

ترجمۀ سؤال: کدام یک از ضمایر با عبارت تناسب ندارد؟111  4
»أبَحُث« در صیغۀ اّول شخص مفرد است و ضمیر مناسب آن »أَنا« می باشد.

»الَفْرخ« مذکر است و با اسم اشارۀ »هذِه« تناسب ندارد.  هذا121  2
ترجمۀ سؤال: گزینه ای را مشخص کن که همه اش جمع مکّسر باشد. 131  2

َصحیَفة  ُصُحف    / )پرچم(  َعلَم  أَعْالم    / )جوجه(  فَْرخ  ِفراخ  
)روزنامه(

بررسی سایر گزینه ها:
م: مفرد / تاَلمیذ  تلمیذ )دانش آموز( 1( ُغَرف  ُغْرفة )اتاق( / ُمکرَّ

3( أصِدقاء  صدیق )دوست( / َوْصَفة: مفرد / َمْسموح: مفرد
4( ِصعاب  َصْعب )دشوار( / ُضیوف  َضیْف )مهمان( / ِمفتاح: مفرد

»أَفاِضل« جمِع »أَفَْضل« است.141  3

جمع »نِعَمة« می شود: »نَِعم« یا »أنُْعم« 151  2
»ُمجالََسة« بر وزِن »ُمفاَعلَة«161  3

 در تعیین وزن کلمات، حرکات نباید تغییر کنند.
کلمات این گزینه از ریشۀ »ع ل م« می باشند.171  4
4  دقت داشته باشید که حفِظ حرکات و تشدیدها در تعیین وزن 181

کلمات بسیار مهم هستند. 
»الجاِمَعة« مضاف الیه است.191  4
ترجمۀ عبارت سؤال: با چه چیزی سخنتان را شروع می کنید؟201  2

ترجمۀ گزینه ها:
1( با نام خدا شروع می کنید. 

2( کالممان را با نام خدا شروع می کنیم.
3( بله، کالممان را با اسم خدا شروع می کنیم.

4( سخن را به شادی شروع می کنیم.
»ثاُلثاء« به معنی »سه شنبه« است و با معنای جمله سازگاری ندارد. 211  2

)پاسخ صحیح: رأیُت ثالثَة طاّلٍب.: سه دانش آموز را دیدم.(
ترجمۀ عبارت سؤال: در مدرسۀ ما دانشمندان تدریس می کنند.221  3

ترجمۀ گزینه ها:
1( دانشمندان آن ها کجا تدریس می کنند؟

2( آیا در مدرسۀ شما دانشمندان تدریس می کنند؟
3( چه کسی در مدرسۀ شما تدریس می کند؟

4( دانشمندان در مدرسۀ شما چه درس می دهند؟
»أَوقات، أَْصوات، بُیوت و أَبیات« نیز در گزینه های دیگر همگی جمع 231  4

مکّسر هستند.
ترجمۀ سؤال: عبارتی را مشخص کن که جمع مکّسر در آن نباشد.241  2

»َصّیادیَن« جمع مذّکر سالم و »غابات« جمع مؤنّث سالم است.
»هَدایا، قَوانین و ُزّوار« در گزینه های دیگر جمع مکّسر هستند.

»الَمریَضیِن« و »جالِساِن« اسم مثّنی هستند.251  1
»َصدیقات« جمع مؤنّث سالم است.261  3

»أَبیات، أَصوات و أَْوقات« در گزینه های دیگر همگی جمع مکّسر هستند.
»ما سافَْرنا« فعل ماضی منفی است.271  2

بررسی سایر گزینه ها:
3( تَعرُِف  مضارع 1( َشَرَح  ماضی 

4( َسَیطلُب  مستقبل
بررسی سایر گزینه ها:281  2

1( »جَلَْسَن« با »التَّالمیذ« هم خوانی ندارد.  جَلَسوا
3( »الّرُجُل« مفرد است بنابراین فعل »َسأَلوا« برای آن مناسب نیست.  َسأََل

هات«، فعل باید در صیغۀ سوم شخص جمع )مؤنّث( باشد.   4( برای »األُمَّ
یَخدِْمَن
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»اِنَْکَسَرْت« فعل ماضی است.291  1
فعل های »اِذْهَبوا«، »اُقتُلوا«، »اِجَْعل« و »اِجْلِبا« در گزینه های دیگر فعل امر هستند.

»شاهََدْت« فعل ماضی است.301  3
بررسی سایر گزینه ها:

1( فعل نداریم. 
2( اُنظُر  فعل امر / یقوُل  فعل مضارع / ال تَنظُْر  فعل نهی  

4( ال یَقبَُل  فعل مضارع منفی
»اُذُکر« فعل امر است.311  3

»یُخرُِج، تَعیُش و یَرِجُع« در گزینه های دیگر مضارع هستند.
»ال یَلبَُس« مضارع منفی است.321  2

بررسی سایر گزینه ها:
3( التَجعْل فعل نهی 4( یُسبُِّح  مضارع مثبت 1( اِعْلَموا  امر 

ترکیب های وصفی در گزینه های دیگر:331  3
4( ُأسَوٌة حََسنٌَة راسّیة  2( الّسنة الدِّ ةٌ  1( قَلَعٌة تاریخیَّ

ترجمۀ گزینه ها:

1( آن یک قلعۀ تاریخی در استان کرمان است.
2( درس هایشان در این سال تحصیلی چیست؟

3( آن زنان به مسجد شهر می روند.
4( قطعاً در رسول خدا برای شما الگویی نیکو بوده است.

ترکیب های اضافی در گزینه های دیگر:341  1
3( حَیاتِِهنَّ ِه ـ ِعنَدُه   2( ُأمِّ

4( َعداَوُة العاِقِل ـ َصداقَِة الجاِهِل
 ترکیب »اسم + ضمیر متصل« همواره ترکیب اضافی است.

ترجمۀ گزینه ها:
1( امروز روزی است که خداوند در آن، نعمت های زیادی را به ما روزی می دهد.

2( بچه از مادرش خواست که نزد او بنشیند.
3( مؤمنان در زندگی شان بر خداوند توکل می کنند.

4( دشمنِی عاقل بهتر از دوستِی نادان است.
»ُمستوَصٍف قریٍب« ترکیب وصفی است.351  1

ترجمۀ گزینه ها:
1( حسین در یک درمانگاِه نزدیک خانه اش بستری شد.

2( موضوع روزنامه، قوانین راهنمایی و رانندگی بود.
3( من به بازار می روم و شب برمی گردم.

4( آن درخت از دانه ای رشد کرد و درختی شد.
ترکیب های اضافی در گزینه های دیگر:361  2

1( َمکتَبَة   َمدَرَستِــــنا        3( قَلیلُـــــــُه     ـ   َکثیُر     ُه
    مضاف    مضاف الیه   مضاف الیه          مضاف  مضاف الیه     مضاف  مضاف الیه

4( طَلََب الِعلم
     مضاف  مضاف الیه

موصوف و صفت در گزینه های دیگر:371  3
4( أخا ه  الّصغیَر ئَةً  ُمَهدِّ کِمٌ   2( ُحبوباً   ُمتَرا 1( بُخارٌ 
موصوف     صفت صفت  موصوف  صفت  موصوف   

ترجمۀ گزینه ها:
کمی در آسمان است که از آن باران می بارد. 1( ابر، بخار مترا

2( پزشک برایم قرص هایی آرام بخش نوشت.
3( خوبی ادب، زشتی نژاد را می پوشاند.

4( سعید برادر کوچکش را دید و او را بوسید.
ترجمۀ سؤال: ساعت چند است؟381  4

ترجمۀ گزینه ها:
2( دو و ربع  1( یک ربع به یک  

4( یک ربع به دو 3( یک و ربع  
ترجمۀ گزینه ها:391  2

2( یک ربع به هشت 1( یازده و نیم  
4( هفت تمام 3( یک ربع به ده  

401 2
411 3
4214 
ترجمۀ درست: تعاُرف: با هم آشنا شدن، آشنایی / ُرّمان: انار431  4
1  »التَدُخلوا« فعل نهی در صیغۀ دوم شخص جمع مذّکر ]رّد گزینۀ 441

)2([ و به معنی »وارد نشوید« ]رّد گزینۀ )4([ است.
»التُساِفُر« فعل مضارع منفی ]رّد گزینۀ )3([ در صیغۀ دوم شخص 451  4

مفرد مذّکر )للمخاطب( می باشد.
ترجمۀ گزینه ها:461  2

4( کوشا ≠ نادان 3( زشت ≠ مفید  2( روشنایی = نور  1( ارزان = زیبا 
ترجمۀ گزینه ها:471  1

2( مردود ≠ توانا 1( فروختن ≠ خریدن 
4( ابتدا ≠ دیگر 3( دشمنی ≠ دوست 

ترجمۀ کلمات سؤال: »خوابید ـ کوشا ـ برنده«481  1
ترجمۀ گزینه ها: 

1( خوابید ـ کوشا ـ موّفق 
2( ایستاد ـ کوشا ـ خوشحال
3( خوابید ـ دانشمند ـ پیروز 

4( نشست ـ دانا ـ موّفق
ترجمۀ کلمات سؤال: »یافت ـ اطاعت کردن ـ ممنوع«491  3

ترجمۀ گزینه ها: 
1( حفظ کرد ـ دروغ ـ ُمجاز

2( از دست داد ـ گرفتاری ـ تکلیف
3( گم کرد ـ نافرمانی ـ اجازه داده شده )مجاز(

4( ترک کرد ـ نافرمانی ـ ُمجاز


