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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

1    : تَْرِجْم الَکلماِت الّتالیَة الَّتي تَْحَتها خطُّ
َرَرةِ. الف( َمن ذا الَّذي أوَجَدها في  الَجوِّ مثَل الشَّ

ب( تَْذَهُب فاطمُة إِلْعالِق َحنَِفیَِّة الماءِ.
تیِن:   2 أْکتُْب في الَفراِغ الَکِلمَتیِن الُمترادفَتیِن و الَکِلَمتیِن الُمَتضادَّ

ـلُقربزـزَرَقَدزـزصاَرزـزـلُبعدزـزـاَم

≠ ب(  الف(  =   
عّیِن الَکلمَة الغریَبة في  المعنی:  3

الف(  1( َمعجون   2( َمْسموحة  3( فُرشاةُ األَسناِن  4( الِمنَشَفة
رطي ب(  1( العاِمل  2( الُمدّرس  3( الَقَمر  4( الشُّ

اُکتُب مفَرَد أو جمَع الَکِلمتیِن:  4
ب( ِنیام:  الف( ِفلم:  

تَْرِجمِ العمَل الّتالیَة إلی الفارسیَِّة:  5
الف( حیََّرْت هذه الظَّاِهرةُ النَّاَس َسنَواٍت طویلًة فما وََجدوا َلها جواباً.

ب( إّن الُقرآَن یأُمُر المسلمیَن أاّل َیُسّبوا معبوداِت المشرکیَن و الُکفاِّر.
ج( ُکلُّ ِحْزٍب بما َلَدیهم َفرِحون.

د( تُصِبُح االَرُض مفروشًة باألسماك و یأُخُذها النَّاُس لطبخها و تناوُلها.
واِم الَمَدرسيِّ و کاَنْت ُحُجراُت الَمْدَرَسِة ُمْغلََقًة و ُکنَّ َینْتَِظْرَن َأْن تَْفَرَغ الَمْدَرَسُة ِمن الطَّالباِت. ه ( کاَنْت ُسَمیَُّة بانتظاِر واِلَدِتها و بعَد اْنتهاِء الدَّ

حیَحَة:  6 ِانَتِخِب التَّرجمَة الصَّ
الف( و اْصِبْر علی ماَیقولوَن و اْهُجْرُهم.

 1( بر آنچه می گویند شکیبایی کن و از آنها دوری گزین.
 2( و بر هر چه می گویند صبر می کنم و از ایشان دوری می کنم.

ب( و اصِبر إّن وَْعَد اللَِّه حقُّ و اْستَْغِفْر ِلَذنِبَك.
 1( پس بردبار باش، بی گمان وعدۀ خداوند حق است و گناهت را می آمرزد.

 2( پس شکیبایی کن، بی گمان وعدۀ خدا حق است و برای گناهت آمرزش بخواه.
ِل الَفراغاِت في  التَّرَجَمِة الفارسیَِّة في  الُجَمِل التَّالِیِة:  7 َکمِّ

الف( ِاْعَمْل لدنیاك َکأّنَك تَعیُش أبداً.
برای  چنان کار کن گویی همیشه 

ب( لقد کاَنْت رسالُة اإلسالِم علی َمرِّ الُعصوِر قائمًة َعلَی أَساِس الَمنْطِق و اْجِتناِب اإلساءَةِ.
رسالت اسالم در  بر پایه منطق و دوری کردن از بدی  بوده است .

ج( و اْنظُْر إلی الَمرءِ و قُْل َمن َشقَّ فیه َبَصَره.
و به انسان  و بگو چه کسی بینایی اش را در او 

حَیح لِْلَفراغ.  8 َعّیِن الَمعدوَد الصَّ
الف( َأْرَبعُة  واقفوَن أماَم باَب الُمنَظََّمِة. )جنوٍدـ  ُجندي(

ب( َیلَْعُب أَحَدَعَشَر  في َفریِق ُکَرةِ الَقَدِم. )العبیَنـ  الِعباً(
َعیِِّن  الماضَي و الُمضارَع و الْمَر والنَّهَي و الَمْصَدَر في المثلِة الّتالیِة: 9

الف( قوُل ال أعلُم ِنْصُف الِعلمِ.
ب( إّن وَْعَد اللِّه حقٌّ و اْستغِفْر لذنْبَك

ج( َمن َزَرَع الُعدواَن في  الَمدینِة؟
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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

عربـی، زبان قرآن )1 (

َعیِِّن العدَد المناسَب: 10

الف( تسعٌة و َسّتوَن ناِقٌص أَحَدَعَشَر یُساوي 

ب( لي أخواِن إثنان و اُختاِن 

َعیِِّن الکلمَة الَّتِی تَْخَتِلُف نوُعها في ُکلِّ مجموعة: 11

الف(  1( تَبتَِسمُ  2( یْستَغلُ  3( تَْستَِمعُ  4( تعاَمَل

ب(  1( أدَخلَ  2( َتَکلُّم  3( َغیَّرَ  4( ِاْنَقطََع
12  : تََرِجمِ الَکلماِت الَّتی تَْحَتها خطٌّ

ج( َسَیْحتَِفُل النّاُس بهذا الیوِم.   ارعِ  ب( الَیلَْعُب األطفاُل في  الشَّ الف( قاَمْت أخي الِمضیاُف. 

و( إْشَرح صدری یا اللُّه! ه ( أخِرْج قَلََمَك.  د( ال تَْدُخلوا ِمن باِب واِحدٍ 

ط( التَنِْزلوا هنا�َ   ح( تَتَساقَُط األسماُك علی األرضِ  ز( الرِّجاُل علی الیمیِن للتِّفتیِش. 

ل( هذا ااِلقتراُح حسٌن ک( سوف َنتََخرَُّج ِمن الجامعةِ  ی( ما ظَلََمُهم اللَّهُ 

َضْع فی اْلّدائرة العدَد المناسَب. )َکلمتاِن زائَدتاِن( 13

الف( ِمَن األحجاِر الجمیلِة الغالیِة ذاِت اللَّوِن األبَیض. 

ب( اُنبوُب ِلفتِح تّیاِر الماءِ و إغالِقٍه. 

ج( ِمن الَمالبِس النِّسائیٍة ذاِت األلواِن المختلفِة. 

د( ساعاُت العَمِل ِللُموظَّفیَن و الُعّماِل. 

1( الَحنَفّیُة

2( الهاِتف

َرَرة 3( الشَّ

4( الُفْستان

وام 5( الدَّ

َرر 6( الدَُّ

حیحِة َحَسب اْلّحقیَقِة َو اْلواقِع: 14 حیَحَة و َغْیَر الصَّ َعیِِّن اْلُجملََة الصَّ

حیَح اْلَخطأالصَّ ماِء ینِْزُل َعلَی اْلِجباِل َفَقط.  َن السَّ الف( اَلثَّلُج َنوٌع ِمن َأنواِع نُزوِل الماِء ِمّ

حیَح   اْلَخطأالصَّ ب( الُمماَرَسُة ِهي بالتَّمریِن و النَّشاِط. 
حیَح اْلَخطأالصَّ مسیَِّة اإل.  نَِة الشَّ ج( َیحتَِفُل اإلیرانّیون أوََّل َیوٍم ِمن أّیاِم السَّ
حیَح اْلَخطأالصَّ د( َنْغِسُل أیدَینا بُمکیَِّف الَهواء. 

أِجْب َعِن اْلْسئِلَِة الّتالَیِة. 15

الف( َمتی َیجمُع الفاّلحوَن الرَُّز؟ 

ب( َکم ناِفذةً فی صّفِك؟ 
َرتَِّب اْلَکِلماِت َو اْکتُْب سؤااًل و جواباً صحیحاً: 16

/ ایران/ َبلٍد/ ./؟   ؟  الف( ِمْن/ أنتم/ َنحُن/ ِمْن أيَّ
ب( ُعمري / َکْم/ عاماً/ ِسّتَة عَشَر/ عمُر كَ / ./؟  ؟ 
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) لـــــــــنزـــــزدـمزآآآ

تَْرِجمِ الُجَمَل الّتالیَة إلی الفارِسیَِّة:  1
ب( ِاْفتََحیها ِمن َفْضِلـ�َ. الف( َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربِّـ�َ الَعظیمِ.  

َعیِِّن الکلمَة الَغربیَة:  2
ـ  3( َمن  4( في الف(  1( َکـ   2( ِب

ب(  1( مواِنیء  2( َمصافي  3( َمَحطَّة  4( فُستُق

اُْکتُْب مفَرد أو َجَمَع الَکلمَتیِن الّتالیَّتین:  3
ب( ِعَبر:  الف( ِتمثال:  

اُْکتُْب في  الَفراِغ الَکلمتیِن الُمتضاّدتین و الَکلمتیِن الُمترادَفتیِن. )أربُع کلماٍت زائدةٌ(  4
َمزـزَعینزـزَدَفَعزـزـئرزـزَضِحـَ�زـزإسَتَلَمزـزصغار ِکبارزـزَسلَّ

ب(  ≠  الف(  =  
تَْرَجمِ الُجَمَل الّتالیَة إلی الفارسیَِّة:  5

الف( ال تَْجتَِمُع خصلتاِن في مومِن: الُبخُل  و الِکذُب.
ب( قُْل یا أهل الکتاِب تعاَلوا إلی َکلمٍة ِسواءٍ َبْینَنا و بینَکم أاّل َنعُبَد إاّل اللَّه وال َنشر�َ ِبِه شیئاً.

ج( و اْدِخلني برَْحَمِتـ�َ في عباِد�َ الّصالحیَن.
الفیُن تُؤّدي َحرکاٍت ِجماعیًة. َسْمُع الّدلفیِن یفوَق َسْمُع اإلنساِن َعَشَر َمّراٍت. د( رأیُت الدَّ

ه ( هذا اإلقتراُح َحَسٌن و سنَتعاوَُن جمیعاً علی الَعَمِل بهذا الحدیِث. 
و( کاِتُم الِعلْمِ َیلَْعنُُه ُکلُّ شيءٍ َحتَّی الحوِت في الَبْحِر.

حیحَة:  6 ِانتِخِب التَّرجمَة الصَّ
الف( قوُل »ال أعلُم« ِنصُف العلمِ.

 1( گفتن می دانم نصف دانش است.
 2( گفتن نمی دانم نیمی از دانش است.

ب( ما قََسَم اللُّه ِللِعباِد شیئاً أفضُل ِمَن العقِل.
 1( خداوند چیزی را برتر از عقل برای بندگانش تقسیم نکرد.

 2( خداوند برای بندگانش چیزی را تقسیم کرد که بهتر از عقل است.
َکّمِل الَفراغاِت في التَّرَجَمِة الفارسیَِّة.  7

الف( ！و ال تُخِزني َیوَم یُبَعثوَن
و روزی که )مردم(  ؛  . )برانگیخته می شوندـ  برانگیخته شده اند( )رسوایت می کنمـ  رسوایم مکن(

ب( ！َو ِمّما َرَزقَناُهم یُنِْفقوُن
و از آنچه به آنان   انفاق می کنند. )روزی داده شد ـ روزی داده ایم(

ج( هَو ِمَن اْلَحیواناِت اللَّبوَنِة الَّتي ترَِضَع صغاَرها.
او از حیوانات  است که به بچه هایش  . )پستاندارـ  دوزیست( )شیر می دادـ  شیر می دهد(

الفیِن ذاِکَرةٌ قَویٌَّة. د( ِللدَّ
دلفین ها حافظه ای قوی  . )داشتندـ  دارند(

8  : تَْرِجمِ الکلماِت الَّتی تَْحَتها َخطٌّ
ج( إحِتراُق الغابِة. ب( ِاْرِجِعي إَلی َربِّـ�َ.    الف( سوَف أنتِظُر�َ في َمَحطَِة القطاِر. 

و( کانوا یغِسلُوَن  َمالِبَسُهم. ه ( أعلَُم ما ال تَعلَموَن.   د( التَلعبوا في َفْصِل اإلمتحاناِت. 
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) لـــــــــنزـــــزدـمزآآآ

عربـی، زبان قرآن )1 (

َعیِِّن فِْعَل اْلَمْجهوَل و اُْکتُْب نوَعُه:  9
ُسِرَق ِمَن الُمْتَحِف َأْشیاءٌ کثیرةٌ.

ُأذُکِر  الَمحلَّ اإلعرابيَّ لِلکماِت الَّتٍی تَحَتها َخطٌّ  10
ب( ُحسُن األََدِب َیستُُر قُبَح النََّسِب عُب اإلیرانيُّ َشعٌب ِمضیاٌف   الف( الشِّ

د( وال َیظِلُم ربُّـ�َ َأَحداً. ج( ُمجاَلَسُة الُعلماءِ عبادةٌ  
َعیِِّن اْسَم الفاعِل و اْسَم المفعوِل و اْسَم المبالغِة ثُمَّ تَْرِجْمها.  11

یا صاِنَع ُکلِّ َمصنوٍع یا َعاّلَم الْعیوِب.
َضْع في  الَفراِغ الوَِّل عدداً أصلّیاً و في  الفراِغ الثَّانی عدداً ترتیباً.  12

فِّ  )11( ب( أخي في الصَّ َجَرة )7(  الف( رأیُت  ُعصفوراً علی الشَّ
َعیِِّن نوَع الفعِل في ُکلِّ عبارةٍ: 13

یا اَیُّها النّاُس ُضِرَب َلُکم مثال فاْستَِمعوا َلُه.
رَّ المناِسَب:  14 َعیِِّن الجَّ

ب( العاِلُم ِبالَعَمٍل  الّشجِر بالثََمٍر )ِمنـ  َعنـ  ک( الف(  الحقِّ َأْنزَلناهُ )ِبــ  ِلــ  في( 
َعیِِّن نوَع الِفْعِل و ِصیغَتُه:  15

ِاغِسلوا وجوَهُکم
َضْع في الدائِرةِ الَعَدَد المناِسَب. )َکِلمتاِن زائدتان.( 16

الف( إدارةٌ لتسلیم الرَّسائِل و ِاْسِتالِمها.  

فُن إلی َجنِْبِه.  ب( مکاٌن علی ساحِل الَبْحِر تُشاِهُد السُّ

وِء  ج( َعَدُم وجوِد الضُّ

د( أکُبر ِمَن الَبحِر. 

1( الُمحیط

مس 2( الشَّ

3( ِإدارةُ الَبریِد

4( الظَّالم

5( المیناء

6( الُمواطن
حیحِة َحَسَب اْلَحقیَقِة َو اْلواقِِع: 17 حیحَة و َغْیَر الصَّ َعّیِن اْلُجملَة الصَّ

حیَح اْلَخطأالصَّ الف( َنْقُل النِّفِط ِمْن َعْبِر األنابیِب َأْکَثُر َخطَراً. 
حیَح اْلَخطأالصَّ  . ب( الِمحراُر آَلٌة لالطاّلِع َعلَی َدَرجِة اْلِجسمِ َو الَجوِّ
حیَح اْلَخطأالصَّ ج( الموسوَعُة ُمعجم َصغیٌر جّداً َیجَمُع قَلیالً ِمَن اْلُعلوِم. 
حیَح اْلَخطأالصَّ د( ال تعیُش َحیواناُت المائیَُّة. في َأْعماِق الُمحیِط. 

َأِجْب َعِن ااْلْسئلِة الّتالیِة:        18
الف( ِمْن أْیَن أْنِت؟

؟ ب( َهل تَعِرُف َسلماَن الفارسيَّ
َرتِِّب اْلَکِلماِت َو اْکتُْب سؤااًل و جواباً صحیحاً.  19

الف( اْلفطوِر / طَعاُم/ َو ُجبنَُة/ ما/ ُخبٌز/ هو/ و شاي/
جواب  . سؤال  ؟ 

ب( زُمالئي/ اْلُمشکِلُة/ هي/ َلیَست/ و / اْلُغْرفُتي/ َنظیَفة / ما/ غَرُف/ یا حبیبي/ 
جواب  . سؤال  ؟ 

0/5

1/5

1/5

0/5

0/5

0/5

0/5

1

1

0/5

1/5
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پاسخ نامه آزمون نوبت اول )1( )1( عربـی 

1 
ب( کارت ها )جمع بطاقة( الف( ابر 

2 
ب( ُحْجَرةٌ = ُغْرَفٌة )اتاق( الف( بداَیة ≠ نهایة )آغاز ≠ پایان( 

3 
الف( َشْهر )به معنای ماه( بقیۀ کلمات عالمت ریاضی اند.

ب( ِمْهَرجان )جشنواره( معانی بقیۀ کلمات به ترتیب )اقیانوس، دریا، ماهی( است.
4 

ب( ثُلوج )برف ها، یخ ها( الف( َبِهیَمة )چارپا به جز درندگان( 
5 

الف( دانشمندان برای شناخت راز آن پدیدۀ شگفت انگیز تالش کردند.
ب( نیکی و بدی برابر نیستند، با شیوه ای که بهتر است )بدی را( دفع کن،  

آنگاه کسی که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی یکدل می گردد.
ج( قرآن ما را به وحدت دستور می دهد: همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید 

و پراکنده نشوید.
د( نگهداری از تجهیزات عمومی بر هر شهروندی واجب است.

ه ( همانا )قطعاً( زبان گربه سالح دائمی پزشکی است.
و( خدا همان کسی است که بادها را می فرستد و ابری برمی انگیزد.

ز( گردباد شدیدی اتفاق می افتد، سپس ماهی ها را با نیرویی به آسمان می کشد.
6 

اُْنظُْر: بنگر )فعل امر ثالثی مجرد از صیغه دوم شخص مفرد(
التَنْظُْر: ننگر )فعل نهی ثالثی مجرد از صیغه دوم شخص مفرد(

7 
الف( رحم کن تا آن کس که در آسمان است به تو رحم کند.

ب( فرزندم ـ حیرت  زده کرده ای )شگفت زده کرده ای(
ج( که ـ می داند )فعل مضارع(

8 
الف( نگاه نکنید.

ب( شکر نمی کنند.
ج( به من ظلم می کردند )کان+ فعل مضارع = ماضی استمراری(

د( طلب آمرزش می کنند.
9 

الف( الَیْمتَِنعوَن : مضارع منفی
ب( تََعلَّموا: فعل امر

ج( ِإْعَمل: فعل امر/ تَموُت: فعل مضارع
10 

الف( الثَّانی: عدد ترتیبی بر وزن فاعل است و در اینجا با توجه به ترجمه، 
عدد ترتیبی می خواهیم: برندۀ دوم جایزه نقره ای می گیرد.

ب( الِعباً ـ معدود برای عدد یازده باید به صورت مفرد بیاید.
11 

100 5 20÷ = ب( ِعشرون   79 5 84+ = الف( َأْرَبعٌة و ثمانوَن 

12 

الف( تََخرََّج )»خرج« در باب »تفعُّل« معنای »فارغ التحصیل شدن« می دهد.(
ب( استَلَْمنا )بر اول شخص جمع داللت می کند(

لوا )پایین نیاوردند، )َنزََّل، یُنزِّل: معنای »پایین آوردن« می دهند(( ج( ما َنزَّ
د( یغِسلَن )أخوات جمع مکسر »اُخت« به معنای »خواهر« است(

ه ( داِفعوا )با توجه به ضمیر دوم شخص »ُکم« باید شخص فعل به کار رفته نیز 
دوم شخص باشد؛ داِفعوا فعل امر است و داَفعوا فعل ماضی از صیغۀ سوم شخص(

و( أکتُُب )با توجه به ضمیر اّول شخص »ي« در »واجباتي«(
13 

الف( 5:20 

ب( 7:45  

اعُة الثَّانیِةُ َعَشَرةَ و َعَشَر دقائٍق ج( السَّ
اعُة التَّاِسعُة و النِّْصُف د( السَّ

14 

الف( هذه )برای اسم جمع غیرانسان از قواعد مفرد مؤنث استفاده می کنیم.(
ب( هذا )کلمۀ »الیوم« مفرد و مذّکر است(

ج( هذه
15 

الف( ها )مادرت را دیدم در خیابان و از او پرسیدم: چطوری؟(
ب( َك )خدا به موسی گفت دست سفیدت را بیرون بیاور.(

ج( أنَت )از ضمیر متصل به »أبیکـ« می فهمیم که صیغه دوم شخص است و با توجه 
به فعل جمله متوجه ضمیر مفرد مذّکر مخاطب می شویم )دوم شخص مفرد مذّکر((

16 

ب( ِتلَْك الَبطَّاریُة الف( هؤالء ُمؤّدبونَ 
17 

الف( شماره 5؛ لوله هایی برای باز کردن جریان آب و بستنش  شیرآب
ب( شماره 1؛ دادن راه حل و بیان روش برای انجام کاری  پیشنهاد
ج( شماره 2؛ بخاری متراکم در آسمان که از آن باران می بارد  ابر

د( شماره 6؛ جزئی از ساعت های مدرسه  زنگ درسی
18 

الف( درست  ایرانی ها روز اول سال شمسی را جشن می گیرند.
ب( نادرست  پدیدۀ باران ماهی پدیده ای طبیعی است.

ج( نادرست  برف نوعی از )نزول( آب از آسمان است که فقط بر 
روی کوه ها نازل می شود.

د( نادرست  گردباد باد شدیدی است که از جایی به جای دیگر منتقل نمی شود.
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عربـی، زبان قرآن )1 (

19 

الف( أِلَنَّ َهي ُلَغة الُمشترکِة بیَن الُمسلمیَن. /  ألّنها لغُة القرآِن.
ب( جمیلًَة و مملوءَةً ِباألَشجاِر.

20 

. جواب: یُعِجُبني مهاِجْم الفریَق الیابانيَّ عبیَن؟  سؤال: َمْن یُعِجُبَك بین الالَّ

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )2( )1( عربـی 

1 
ب( پیشنهاد الف( بازرسیـ  جست وجو 

2 

تُر ْك = َدع )ترک کن = خداحافظی کن.( الف( ُا
ب( َعِشّیِة ≠ َغداة )آغاز شب ≠ آغاز روز(

3 
)چهارپا( الّداّبة  الف( 

ب( الَبقاع )زمین ها(
4 

الف( ِسن )به معنای دندان(
ب( مواِعظ )به معنای پندها و نصحیت ها(

5 
الف( در ایران درون زمین ثروت های زیادی است.

ب( همانا قرآن مسلمانان را امر می کند که به خدایان مشرکان ناسزا نگویند.
ج( قرآن بر آزادی عقیده تأکید می کند.

د( قطعاً شما حتی در مورد زمین ها و چارپایان مسئول هستید.
ه ( همانا شما را از جنس مذّکر و مؤنث آفریدیم و شما را از مردی و زنی 
آفریدیم و شما را ملّت ها و قبیله ها گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید، قطعاً 

گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست.
و( آیا باور می کنی که در روزی از روزها ببینی ماهی هایی را که از آسمان 

سقوط می کنند؟
6 

الف( گزینۀ )1( درست است
ب ( گزینۀ )2( درست است؛ در جملۀ شرطی فعل اول به صورت مضارع 

التزامی و فعل جواب شرط به صورت مضارع اخباری ترجمه می شود.
ج( گزینۀ )2( درست است. ظلموا: ظلم کردند/ سیعلم: خواهند فهمید.
ـِ « به معنای »آورد« درست است. د( گزینۀ )2( درست است. »جاء ب

7 
الف( تصویرهایـ  نمایان می شود.

ب( 50 برابر باالتر از اوست، حمل کند.
8 

ب( عبادت نکنید الف( فارغ التحصیل می شویم  
د( کار می کرد ج( همدیگر را نشناختیم 

و( به من یاد دادیـ  مرا نفع و سود می رساند ه ( خواهم توانست 

9 
ب( َیْستَْرِجُع الف( تََعلَّمْ 

د( َیْمتَِلُك ج( التَحتَِرْق 
10 

ج( واحٌد و عشروَن ب( ثاِمن  الف( َأْرِبَعٌة و خسمونَ 
11 

اعة العاِشَرةُ و َعَشَر دقائق الف( السَّ
ب( 12:00

اَعُة الّراِبعُة إاّل ُربْعاً ج( السَّ
12 

الف( افعال به جز فعل »تَنِزُل« مزید  اند. )افتعال، ِإفعال، افتعال(
ب( باب ِانفعال ـ باب افتعال ـ باب افتعال ـ باب افتعال 

کلمۀ »ِانکسار« از باب »انفعال« است اّما باقی مصدرها از باب افتعال هستند.
13 

ابتدای جمله همیشه به صورت  الف( »التَْجتَِمُع« درست است. فعل در 
مفرد می آید و چون خصلتان مؤنث است باید به صورت مؤنث آورده شود.

ب( تواَضعوا )فعل ماضی صیغه سوم شخص جمع مذّکر(.
14 

الف( ُهْم ـ یعرفوَن + ن وقایه + ی اول شخص مفرد
ب( أنتم ـ التجتِمعوا فعل نهی از مصدر »اجتماع« و صیغه دوم شخص 

جمع مذّکر است.
ج( ِهَيـ  کاَنْت )سوم شخص مفرد مؤنث( تأُکُل )سوم شخص مفرد مؤنث مضارع(

15 

ب( هذا/ ذلَك )هر دو درست است( الف( هذه 
16 

الف( گزینۀ 4؛ معموالً در هوای سرد از آسمان می بارد  برف
ب( گزینۀ 6؛ آن ها کسانی هستند که با هم در سرزمینی واحد زندگی می کنند 

 هم وطنان
ج( گزینۀ 2؛ به معنای زندگی کردن به صورت مسالمت آمیز  هم زیستی مشترک

د( گزینۀ 5؛ هر انسانی که در دنیا زندگی می کند  ساکنان
17 

ب( َشَکَر المدیرةُ سمّیُة. فِّ العاِشِر.  الف( في  الصَّ
د( في  االصطفاِف الّصباِحیِّ ج( بکالٍم حسٍن و لطیفٍ 

18 

ب( أَشِتغُل في  الَمطاِر/ ُمَفتُِّش الَحقیباِت. الف( َیلَْعُب الطِّْفُل بُکَرةِ القدمِ 

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )3( )1( عربـی 

1 
ب( کولر الف( تیره رنگیـ  غبار آلودگی 
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اا ّل َّو ُسر َلاّوأل
ف
َ ْص داا ُا َِ ْص او 

ِح
ْص ا
ِ لل ِح ف

ُ
ف
 

عربـی، زبان قرآن )1 (

أَلُعقوُداأَْلعداُد التَّرتیبیَُّة )األَّوُل إلی الِعشریَن(اأَْلعداُد األَصلّیُة )واحٌد إلی ِعشریَن(

ُل1مَأَحَدَعَشَر11واحد1 الحاديََعَشَر11مالَوَّ

ِعْشروَن20الثَّانيَعَشَر12مالثَّاني2مِاثْناَعَشَر12اِثنان2

ثاَلثوَن30الثَّاِلَثَعَشَر13مالثَّالُث3مثاَلثَةََعَشَر13ثاَلثَة3

َأْرَبعوَن40الرَّاِبـَعَعَشَر14مَالّراِبـُع4مَأْرَبَعَةَعَشَر14َأْرَبعة4

َخُمسوَن50اَْلخاِمَسَعَشَر15ماَْلخاِمُس5مَخْمَسَةَعَشَر15َخْمَسة5

اِدُس6مِستَّةََعَشَر16ِستَّة6 اِدَسَعَشَر16ماَلسَّ ِسّتوَن60اَلسَّ

اِبـُع7مَسْبَعَةَعَشَر17َسْبَعة7 اِبـَعَعَشَر17ماَلسَّ َسْبعوَن70اَلسَّ

ثَمانوَن80اَلثَّاِمَنَعَشَر18ماَلثَّاِمُن8مثَمانیَةَعَشَر18ثَماِنیة8

ِتْسعوَن90اَلتَّاِسَعَعَشَر19ماَلتَّاِسُع9مِتْسَعَةَعَشَر19ِتْسَعة9

اَْلِعشروَن20ماَلعاِشَر10مِعشروَن20َعَشَرة10

1-مؤّنثاّول،أولیمیباشد،بقیهاعدادباگرفتن»ة«مؤّنثمیشوند؛مانندَأربعُة،خاِمَسُة
2-»مئة«بهمعنای»صد«بهصورت»مائة«نیزنوشتهمیشود.

3-عددهای»ِعشروَن،ثاَلثوَن،َأْرَبعوَن،َخْمسوَن،ِسّتوَن،َسْبعوَن،ثَمانوَن،ِتْسعوَن«عقودنامدارند.
ََعأدهایَعقود

1-درمؤّنثومذّکریکسانبهکارمیروند.
2-ترتیبیواصلیآنیکساناست.

3-درحالتمرفوعیبا»وَن«ودرحالتمنصوبیومجروریبا»یَن«بهکارمیرود.)دردرس5و6درمورداعرابهابیشترصحبتخواهیمکرد.(

قََرأُتِعشریَنکتاباً. ِعنْديِعشروَنکتاباً.

4-بهعددهاییمانندثاَلثَةوَخْمسوَنوِاثناَنوِعْشروَنکهباواومیآید،»معطوف«گفتهمیشود.درایناعدادیکانپیشازدهگانمیآید؛مثال:
َأْرَبَعُةَوَخْمسوَن)54(،ِتْسَعُةَوَسْبعوَن)79(

برای زدن تست عدد، نکات زیر به ترتیب ساده به مشکل، حائز اهمیت است:
1-شناختوترجمهخودعدد:اعدادِسّتوَسْبعوَسْتعازجملهاعدایهستندکهدانشآموزدرآنبهاشتباهمیافتد.

2-تشخیصعددترتیبیازاصلی:عددترتیبیغالباًبروزنفاِعلاستوبعدازمعدودخودمیآید.

معدودبهکلمهایمیگوییمکهموردشمارشقرارمیگیردویامرتبۀآنرابیانمیکنیم.

رُس«معدودمیباشد. رُسالخاِمُس«»الدَّ در»عشروَندقیقًة«،»دقیقة«معدوداستودر»الدَّ
3-شناختترتیبعددومعدود:

الف(دراعداداصلیبهجزیکودوابتداعددمیآیدوسپسمعدود؛مانند:َخْمَسُةالِعبیَن.
ب(یکودوازاعداداصلیواعدادترتیبِیبعدازمعدودخودمیآیندونقش»صفت«دارند.

اِبـَع. رَسالرَّ قََرْأتِکتاَبیِنِاثنَیِنوقََرْأُتالدَّ

اا ّل َّو ُسر ّوأل

َلا
ف
َ ْص داا ُا َِ ْص او 

ِح
ْص ا
ِ لل ِح ُف

ف
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ّبع َّوّاوثَدَّورل ُسر ّوأل
ِل زی مف

ح
اوا د لل رَّ جف ا دمل ینيُّ

ّ
ا دث

ل
َل فص

ح
 د

بهمثالهایزیرتوجهکنید:
71 29 100+ = واحٌدوسبعوَنزائٌدِتْسَعةوِعْشریَنیُساويِمَئة.

70 20 50− = َسْبعوَنناقٌصِعشریَنیُساويَخْمِسیَن.
81 9 9÷ = واِحٌدوثَمانوَنتقسیٌمَعلَیِتْسَعِةیُساويِتْسَعة.
11 5 55× = َأَحَدَعَشَرفيَخْمَسِةیُساويَخْمسةوَخْمِسیَن.

ـِ+المئة یاعدد+ب درصد به عربی:عدد+في+المئة

ِاثْناَنوِعشروَنفيالمئِة:بیستودودرصد ثمانوَنِبالمئة:هشتاددرصد
الحادیُةَعَشرةُإالَعْشٍرَدقائق:دهدقیقهبهیازده
ابعُةوعشروَندقیقًة:هفتوبیستدقیقه السَّ

الثَّاِنَیُةَعَشرةُتَماماً:دوازدهتمام
اَدسُةإاّلُرْبعاً:یکربعبهشش اَلسَّ

اَْلخاِمَسُةَوالنِّْصُف:پنجونیم

تَْفریح:شادکردنَفرِّْح:شادکنیَُفرُِّح:شادمیکندَفرََّح:شادکردتَْفِعیل

ُمجاَلَسة:همنشینیکردنجاِلْس:همنشینیکنیُجاِلُس:همنشینیمیکندجاَلَس:همنشینیکردُمفاَعلَة

ِإخراج:بیرونآوردنَأْخِرْج:بیرونبیاوریُخِرُج:بیرونمیآوردَأْخَرَج:بیرونآوردِإْفعال

ََتشخیصَشکلَفعلَ)ابب(

ل(قراربدهیموحروف عـ برایاینکهبفهمیمفعلثالثیمزیدیکهبهمادادهاندازکدامباباست،بایدبهجایسهحرفاصلیبهترتیب)فـ
زائدرابههمانشکلدرجایخودبیاوریمتاوزنآنبهدستبیاید،سپسمصدرآنراپیداکردهتابابمشخصشود.

ِاْستَْغَفر:سهحرفاصلیآن)غفر(استکهبهجایآنبهترتیب)فـعـل(قرارمیدهیم،بقیهحروفراباهمانشکلو
حرکتباقیمیگذاریم،تاوزنآنبهدستآید:»ِاْستَفَعَل«سپسمصدرآنراپیدامیکنیم،»ِاْستِفعال«)مصدرآن،همانباباست.(

َرَفـْغـتَـْسـِا

َلَعـْفـتَـْسـِا

دوگروهزیرراببینید:

گروه 2گروه 1

ِاستَغَفر:طلبآمرزشکردَغَفَر:آمرزید
ِارتََفَع:باالرفتَرَفَع:باالبرد
ِانَکَسَر:شکستهشدَکَسَر:شکست
تََعلَُّم:آموختَعِلَم:دانست
تَعاَمَل:دادوستدکردَعِمَل:کارکرد
قَبََّل:بوسیدقَِبَل:پذیرفت
کاتََب:نامهنگاریکردَکتََب:نوشت
أنَزَل:نازلکردَنَزَل:پایینآمد
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عربـی، زبان قرآن )1 (

بهمواردزیردقتکنید:
1-ریشهفعلهایهردوگروهسهحرفیاست،پسدرتعدادحروفاصلییکیهستند.

2-فعلهایگروهیکفقطازحروفاصلیتشکیلشدهاندوحرفزائدندارند.)اصطالحاًبهآنهاثالثیمّجردمیگویند.(
3-فعلهایگروهدودرصیغهسومشخصمفردعالوهبرحروفاصلییکیادویاسهحرفزائددارند.

)اصطالحاًبهآنهاثالثیمزیدمیگویند.(
4-درتغییرگروهیکبهدودرمعنایآنتغییراتیبوجودمیآید.

فعلهایگروهدومبه8شکلمیتواندبیایدکهدراصطالحبهآن»باب«میگوییم،امادرکتابدرسیبهجایبابمیگوییم
شکل؛مثالًبهشکلِاْستِفعال،یابهشکلَمفاَعلَة.

باتوجهبهتعدادحروفاصلیوزائددرصیغۀسومشخصمفرددراین8شکل،حروفزائدهربابازاینقراراست:

به عربیتعداد حروف زائدباب

ِبِزیاَدةِثاَلثَِةَأْحُرٍفسهحرفزائدبابِاْسِتفعال

ِبِزیادةَِحرَفیِن)اثنَیِن(دوحرفزائدبابِاْفتعال،ِاْنفعال،تََفعُّلوتَفاُعل

ِبزیادةَِحْرٍفواِحٍدیکحرفزائدبابإفعال،تَْفعیلوُمفاَعلَة

1-مراقبباشیدافعالاستََمَع،استَلََم،واستَویبهشکل»افتعال«هستندنه»استفعال«.
ل،تَفاُعل،تَفعیلوُمفاَعلَةنیازبههمزۀامرنداریم،چونبعدازحذفحرفمضارع)حرفاولفعل 2-دقتکنیدکهدرامرچهارشکل)باب(تََفعُّ

مضارع(حرفبعدازآنمتحرّکاست؛مانند:تَُفرُِّحکهحرفدومآنیعنی»فـ«متحرکاستونیازبههمزهامرندارد.
3-همزهامردربابإفعالمفتوحاست،مانند:َأنِزْل

4-خوباستکهبدانیدفعلهاییچونانتََخَب،ِانتََشَر،ِانتََصَرو...کهنونوتاءکنارهمقرارگرفتهوبینبابافتعالوانفعالمرددهستید،بابافتعالهستند.

حرکتعینالفعل)حرفدومازحروفاصلیفعل(،درماضیتمامیبابهافتحهاست،مانندِإحتََرَموأکَرَم
ودرفعلمضارعوامرتمامیبابها)بهجزتََفعُّلوتَفاُعل(کسرهمیباشد؛مانند:تَحتَِرُموتُکِرُمدرمضارعوِاحتَِرْموأکِرْمدرامر

حرکتعینالفعلدربابتَـَفعُّلوتَفاُعلدرتمامیزمانهافتحهاستبنابراینبرخیصیغههایماضیوامرشبیههممیشوند؛مانند:
ُهمتََعلَُّموا:آنهایادگرفتندأنتُمتََعلَُّموا:شمایادبگیرید

ََمعاینَابَبها

1-باب»ِاْسِتفعال«معموالًمعنایطلبمیدهد،مانند:ِاْستَغَفَر:طلبآمرزشکردِاْستَنَصَر:یاریخواست
2-باب»ِاْنِفعال«هیچگاهمفعولنمیگیرد.)الزماست(

ِانَبَعَث:فرستادهشد  ِانَکَسر:شکستهشد
3-باب»ُمفاَعلَة«و»تَفاُعل«معموالًمعنایمشارکتدارند...بااینتفاوتکهمشارکتبابتفاعلدوطرفهودربابمفاعلةیکطرفهاست.

وسعیٌدَعبَراإلنترنت:علیوسعیدازطریقاینترنتباهمنامهنگاریکردند. تَکاتََبعليٌّ
َسعیداًَعبَراإلنترِنِت:علیبادوستشازطریقاینترنتنامهنگاریکرد. کاتََبعليٌّ

4-باب»ِإفعال«و»تَفعیل«معموالًفعلناگذرا)الزم(رابهفعلمفعولپذیرتبدیلمیکنند:
أْظَهر:ظاهرکرد ظََهٌر:ظاهرشد

َأْنَزَل:نازلکرد َنَزَل:نازلشد،پایینآمد
َکثََّر:زیادکرد َکُثَر:زیادشد
َفرََّح:شادکرد َفِرَح:شادشد
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ََیادآدُی

بادقتدرفعلهاییکهتابهحالخواندهاید،چندنمونهافعالیراکهباثالثیمجردومزیدآنآشناشدهاید،مرورمیکنیم:

تَعلَّم:یادگرفتَعلََّم:یاددادَعِلَم:دانست

َسِلَم:سالمماند
َسلََّمعلی:سالمکرد
َسلََّمإلی:تحویلداد

ِاستَلََم:دریافتکرد

جاَلَس:همنشینیکردَأْجلََس:نشانیدَجلََس:نشست

ِاْستَْخَرَج:استخراجکردتََخرََّج:دانشآموختهشدَأْخَرَج:بیرونآوردَخَرَج:خارجشد

تَعاَرَف:یکدیگرراشناختندتََعرََّفعلی:شناختَعرََّف:معرفیکردَعَرَف:شناخت

ََفعَلَالزمَدَفعلَمتعأی

پیشازآشناییبافعلالزمومتعدیبامفهومفعل،فاعلومفعولآشناشوید.
فعل،کلمهایاستکهبرانجامکارییاداشتنحالتیدرگذشته،حالیاآیندهداللتدارد.

فاعل،انجامدهندهکاریادارندۀحالتاست.
مفعول،اسمیاستکهدرزبانعربیمعموالًپسازفاعلمیآیدوکاربرآنانجاممیشود.

الزم:بهفعلیکهمعنایآنبافاعلکاملمیشودوبهمفعولنیازندارد.
متعّدی: بهفعلیکهمعنایآنبافاعلکاملنمیشودوبهمفعولنیازدارد.

َأْرَسَلَجواٌدرِسالًة:جوادنامهایرافرستاد.
َیْقطَُعالنَّجاُرالَخَشَب:نّجارچوبرامیُبَرد.

ی ََنحوۀَتشخیصَفعلَالزمَّزَمتعأل

»مفعوٌل«درجمالتیبهکارمیرودکهفعلجملهمتعّدیباشد،بنابراینراهتشخیصمفعول،راهتشخیصفعلمتعّدینیزمیباشد.
دربیشتراوقاتمفعول،همراهنشانۀمفعولی)را(بهکارمیرود.فعلهاییمانند:َضَرَب)زد(،أَکَل)خورد(،َنَصَر)یاریکرد(،قَاَل)گفت(َشِرَب

)نوشید(،َکتََب)نوشت(و...ازاینقبیلهستندودرجواب»چهچیزیرا؟«و»چهکسیرا؟«میآیند.

)چهچیزیرانوشید؟آبرا( َشِرَبَحمیٌدالماءَ:حمیدآبرانوشید.
)چهکسیرایاریکرد؟محّمدرا( َنَصَرَحمیٌدُمحّمداً:حمیدمحّمدرایاریکرد.

مفعولزبانعربی،گاهیدرترجمۀفارسیهمراهحروفمتّمم)به،با،از(میآید.
1(به:َبلََغَسعیٌدالَمنْزَل:سعیدبهمنزلرسید.

َهَدفُه:علیبههدفشرسید. َناَلعليٌّ
2(با:)دربابُمفاعلٌه(

سعیداً:علیباسعیدمکاتبهکرد. کاتََبعليٌّ
3(از:َسَأَلهاروُنالَخَدَم:هارونازخدمتکارانپرسید.
َسنَْستَقُبلُُهبطََررةٍ:بهگرمیازاواستقبالخواهیمکرد.

افعالناقصه)کاَن،َصاَر،لیَس،أصَبَح،ماداَم...(نهالزمهستندونهمتعّدی.
فعلمتعّدیغالباًازراههایزیرشناختهمیشود:

1(ازطریقسؤال»چهکسیرا؟«و»چهچیزیرا؟«مانند:أَکَل:خورد)چهچیزیرا؟(
هَدیتَنا 2(هرفعلیکهدارایضمیرمتّصلنصبیباشد:مانند:َأْنزَلناُه

3(فعلمجهولمتعّدیاستزیراازفعلمتعّدی)نیازمندمفعول(فعلمجهولساختهمیشود.)ازفعلالزم،فعلمجهولیساختهنمیشود.(
4(فعلهاییکهدرباب»إفعال«،»تفعیل«،»ُمفاعلة«و»استفعال«باشندبیشتراوقاتمتعّدیمیباشد.
ـ(متعدیمیشود.مانند:َذَهَبُمحّمٌدِبکتاٍبمحّمدکتابیراُبرد. 5(گاهیفعلالزمتوسطحرفجر)ب
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