
نام و نام خانوادگی:
نام آزمون: شبیه ساز ترم2

عنوان: عربی

پایه: هشتم
به انتخاب: محمد عظیمی
اختصاصی: واحد گلستان

عالمه طباطبایی دوره اول

جدول زیر را کامل کنید.   . 1
  ترجمه ي فعل مستقبل       فعل مستقبل     ترجمه ي فعل مضارع     فعل مضارع      ترجمه ي فعل ماضی      فعل ماضی    

 ..................   ..................    ..................   ..................    توانستم   َقَدْرُت
 ..................   ..................    ..................   ..................    ساختی   َصَنْعِت
 .................. ..................    ..................   ..................  یاد کردي  َذَکْرَت

ترجمه هاي ناقص را کامل کنید.   . 2
ِة األولی بِالحافلۀ.  الف: ُهْم ُیساِفروَن ِفی الَمرَّ

آن ها .................. با .................. مسافرت می کنند. 
ب: أْیَن َتذَهْبَن یا بناتی؟ نَْذَهُب ِالی المدرسۀ. 

اي .................. کجا .................. ؟ به مدرسه می رویم.

عبارات زیر را ترجمه کنید.   . 3
الف: أ َفَرأْیُتُم الْماَء الّذي َتْشَربوَن. 

داع َفَقط.  ِر؟ أْشُعُر بِالصُّ کَّ ِم ِعْنَدَك أْم َمَرُض السُّ ب: أ َضغُط الدَّ
داع. ج: َمِن الَمریِض؟ ُامُُّکْم َتشُعُر بِالصُّ

در جاي خالی کلمه ي پرسشی مناسب بنویسید. (أْیَن – ماذا – َهْل – لِماذا)   . 4
الف: .................. َتْنُظُر ِالی البعید؟ ِألنّی أبَحُث َعن ُهْدُهٍد. 

ب: .................. َتْعِرفوَن هَذا الُمجاِهَد؟ نََعْم نَْعِرُفُه. 
ج: .................. تأُکْلَن؟ نأُکُل طعاَم اإلفطار. 

د: .................. َتْقَرأَن الکتاَب؟ نَْقَرُأُه ِفی الَمْکَتَبۀ.

عبارات مرتبط ستون الف را به ستون ب وصل کنید.    . 5
ب  الف  

ۀ؟                 - نََعْم عندي.  الف: لِماذا َتْذَهبیَن ِالی مکَّ    

- أْذَهُب ِالی َمشهد.  ب: ماذا بَِک؟                                          

داع.  ج: َهْل ِعْنَدَك َقَلٌم؟                              - أْشُعُر بِالصُّ    

- لِزیارة بَیت اهللا.  د: إلی أْیَن َتْذَهبیَن غدًا؟                        

□1□

□2□

□3□

□4□

فعل هاي زیر را منفی کنید و سپس فعل هاي منفی را ترجمه کنید.   . 6

الف: َزَرْعُتْم: کاشتید   ماضی منفی ( .................. : .................. ) مضارع منفی ( .................. : .................. ) 

ب: َظَلْمُتما: ستم کردید   ماضی منفی ( .................. : .................. ) مضارع منفی ( .................. : .................. ) 

ج: َکَتْبِت: نوشتی   ماضی منفی ( .................. : .................. ) مضارع منفی ( .................. : .................. )

←

←

←

در جاهاي خالی فعل مناسب قرار دهید.   . 7

 ( الف: أْیَن .................. یا ُاّمی؟ (َتْذَهُب  َتْذَهبیَن  َذَهْبَت 

 ( ب: أْیَن .................. الُکُتب یا نِساُء؟ (َتْجَعلوَن  َتْجَعْلَن  َتْجَعلیَن 

( ج: ماذا .................. یا ِرجاٌل؟ (َتْعَملوَن  َتْعَمْلَن  َتْعَملیَن 

□□□

□□□

□□□
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کدام گزینه از نظر معنایی یا دستوري با بقیه ناهماهنگ است؟   . 8

  َعَبْدُتما   َتْنُظراِن     َتْعُبدیَن   الف: تأُکلوَن   

   َتْنُظْرَن   ال َتْعُبداِن    َتْشَربوَن   ب: َیْسَمعوَن 

ة     َمساًء   ج: َصباحًا      ُظْهرًا   َمرَّ

  َهْل     هذا     َکْم   د: ماذا   

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

ترجمه ي لغات داده شده را بنویسید.    . 9

 ( الف: قرار می دهید: .................. (َتْجَعلیَن  أْجَعُل  َتْجَعْلَن 

 ( ب: درمانگاه ها: .................. (ُمْسَتْوَصف  ُمسَتْوصفات  ُمستشفی 

 ( ج: سود می رسانید: .................. (َتْنَفعوَن  نَْنَفُع  نََفْعُتْم 

( د: آشکار: .................. (خاَتم  ُمبین  َمْصَنْع 

□□□

□□□

□□□

□□□

پاسخ مناسب سؤاالت داده شده را انتخاب کنید؟    . 10

 ( نّی مریٌض  فی الیوم الماضی  فر؟ (ِألَ الف: لِماذا ما َذَهْبِت ِالی السَّ

 ( ب: ماذا تأُکُل ِفی الُبستان؟ (الّطعام  بالحافلۀ 

( فِّ  ج: أْیَن الّطالب؟ (فی َیْوِم الّتالی  ِفی الصَّ

□□

□□

□□

ترجمه هاي ناقص را کامل کنید.   . 11
الف) َفقاَل الَغزاُل الّثانی: َکَأنََّک َمجنونَُۀ. 

پس آهوي .................. گفت: .................. تو دیوانه اي 
ب) َهْل َخْلَف الِجباِل عالٌَم َغْیُر عالَِمنا؟ 

آیا .................. کوه ها .................. غیر از دنیاي ماست؟

مفرد کلمات زیر را بنویسید.   . 12
الف) ِغزالن ..................               ب) ِفراخ: ..................  
ج) حوائج:  ..................                 د) آباء: ..................

گزینه ي ناهماهنگ را مشخص کنید.   . 13

الف) جیران           ِغزالِن     ِذئاب           واِسع  

ب) َترِجعیَن          تْکُتْبَن     َتْخُرجوَن     َتْفَعلوَن  

ج) َقْبَل َسَنتیِن         لَْیل         مزرَعۀ          َصباح 

□□□□

□□□□

□□□□

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.   . 14
داِع: َسأْذَهُب ِإلَی الُمسَتْوَصف.  الف) أنا أْشُعُر بِالصُّ

ب) لَُکْم فیها َفواِکُه کثیرٌة و ِمنها َتأُکلوَن. 
ج) إنَّ َحوائَج النِّاس إلیُکْم نِْعَمٌۀ ِمَن اهللا.

کدام کلمه از نظر دستوري یا معنا با بقیه ناهماهنگ است؟   . 15

الف) ألَیْوم        أمس          َغدًا          َمتی  

ب) زَوْجۀ           َیْد              َفَرس        َقَدم  

ج) َیْعُبُد             الَتْنُصُر        َتْخُرُج      َتْنُصُر 

□□□□

□□□□

□□□□

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.   . 16
زَق و الِخیانُۀ َتْجِلُب الَفْقر.  الف) َاْألمانَُۀ َتْجِلُب الرِّ

ب) قالوا َمْن َفَعَل هذا بِآلَِهِتنا. 
ج) َصِعَد الَجمیُع الَجَبَل و َوَجدوا عالَمًا َجدیدًا و َفرحوا کثیرًا.
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ترجمه هاي ناقص را کامل کنید.   . 17
؟  الف) قالَت َغزالٌَۀ َصغیَرٌة فی نَفِسها: ما ُهَو الَحلُّ

آهوي کوچک با .................. گفت: راه حل .................. ؟ 
فاِع؟  ب) إلهی، ماذا نَفَعُل؟ ال نَقِدُر َعَلی الدِّ

 .................. ، چه کار کنیم؟ .................. دفاع کنیم.

جمع کلمات زیر را بنویسید.   . 18
الف) َجَبل ( .................. )        ب) حاَجۀ ( .................. ) 
ج) أرض ( .................. )           د) ِذئب ( .................. ) 
هـ) غزال ( .................. )           و) َفرخ ( .................. )

ترجمه هاي ناقص را کامل کنید.   . 19
الف) إنَّ حوائَج النِّاس إلیُکم نِعَمٌۀ ِمن اهللا. 

قطعًا .................. مردم .................. نعمتی از جانب خداست. 
ب) أنِت َشَعرِت بِالُحزن أمِس و َتشُعرین بِا لَفَرح ألَیوم. 

تو .................. احساس ناراحتی کردي و .................. احساس شادي می کنی. 
داِع؛ َسَأذَهُب إلی الُمسَتوَصِف.  ج) أنا أشُعُر بِالصُّ

من .................. دارم؛ به .................. خواهم رفت.

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.   . 20
الف) لُکم فیها َفواِکُه کثیرٌة و ِمنها تأُکلوَن. 

ا.  ب) إنّا َجَعلناُه ُقرآنًا َعربی
ج) َرَجَعت أَخواتی ِمن بَیِت َجّدي.

معنی درست هر کلمه را از بین کلمات داده شده انتخاب کنید.   . 21
الف) کبوتر: ................... (ُعصفور – طائر – حماَمۀ) 

ب) هواپیما: .................. (طائرة – طائر – سّیارة) 
ج) ورزشکار: ................   (ریاضی – أربعین – َوصَفۀ) 

د) پرچم ها: .................    (ُمستشفی – ُمسَتوصف – َاعالم)

فقط واژه هاي مشخص شده را ترجمه کنید.   . 22
الف) فی َیوٍم ِمن األیِّام َهَجَمت َخمسُۀ ِذئاٍب َعَلی الِغزالِن. 

ب) یا ُاّم الِفراخ، َهل َوراَء تلَک الجبال عالٌَم. 
ج) قاَل لی طائٌر: َخلَف الجبال عالٌَم آَخر.

بر اساس متن درس جمله هاي درست را با  و جمله هاي نادرست را با  مشخص کنید.   . 23
الف) فی َیوٍم ِمن األیِّام َهَجَمت َخمسُۀ ِذئاٍب  َعَلی الِغزالن. ( .................. ) 

ب) کانَت الغزالتاِن فی غابٍَۀ بَیَن الِجبال واألنهار. ( .................. ) 
غیرُة َیِئَست َفشاَهَدت حماَمًۀ. ( .................. ) ج) الَغزالَُۀ الصَّ

√×

هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. (یک کلمه اضافی است)   . 24

  األمانَۀ الف) ِاضاَعُۀ الُفرَصۀ.                       

  الَحَسُد ب) َانَّ َحوائُج النِّاس إلیُکم.                  

زق.                                    نِعَمٌۀ ِمن اِهللا  ج) تجِلُب الرِّ

ٌۀ د) یأُکُل الَحسنات.                              ُغصَّ
  جمیلٌۀ 

□□

□□

□□

□□

□
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نام تصاویر زیر را به عربی بنویسید.  . 25

ترجمه هاي ناقص را کامل کنید.   . 26
الف: قالَْت ُامُّ الِفراخ: َعَلینا بِالُمهاجرة.  

مادر .................. گفت:  .................. باید مهاجرت کنیم. 
عام.   جال َیْجَمعوَن الَحطب والنِّساُء َیْطُبْخَن الطَّ ب:  الرُّ

مردان هیزم  .................. و زنان .................. می پزند.
ترجمه ي درست را انتخاب کنید.   . 27

الف:  اولئَک الجیراُن َیْرَجعوَن غدًا.  

- آن ها همسایگانی هستند که فردا برمی گردند. - آن همسایه ها فردا بر می گردند.                              
ب: هاتاِن الِبنتاِن َتْکُتباِن واجَبُهما. 

- این دو دختر تکلیفشان را می نویسند.   - این دو دختر تکلیف می نویسند.   

1□2□

1□2□

پرسش و پاسخ هاي زیر را با خطی به هم وصل کنید.   . 28

الف:َکْم عدُد الفراخ؟                

ب: َمتی َتْلَعْبَن ُکرة الَقَدم؟      

ج : أْیَن الکتاب؟                         

د: َهْل کانَْت المزرعُۀ صغیرًة؟   

-  ال؛ کانَْت کبیرًة    

-  َعَلی المنضدة    

-  َمساًء    

-   َثالَثۀ    

□

□

□

□

□1

□2

□3

□4
عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.   . 29

الف: أال إنَّ َوْعَد اِهللا َحقٌّ و لکنَّ أکثرُهم ال َیْعَلموَن.  
ب: ُهَو َطَلَب المساَعَدة ِمْن أقرباِئِه لَِجْمِع الَمحصول.  

ج: َزوجۀ صاحب المزرعۀ و جارُتها َتْذَهباِن ِالی َشجَرتیِن.
فقط لغات مشخص شده را ترجمه کنید.   . 30

الف: الجاراُت َیْجِلْسَن َعَلی الَیساِر.  
بیع.   ّز ِفی الرَّ حان َیْزَرعاِن الرُّ ب: هذاِن الفالِّ

ا. ج:  ِعْنَدما َیْعَتِمُد االنساُن علی َغْیرِه ال َیْفَعُل شیئًا مهم
در جاي خالی کلمۀ پرسشی مناسب بنویسید.   . 31

الف: .................. َیْذَهبوَن؟ بَْعَد ساعٍۀ.  
ب: ..................َیْفَعالِن؟ ُهما َیْحُصداِن الَقْمح.  

  . ج: ..................َیْذَهْبَن؟ َیْذَهْبَن إلی بیتِهنَّ
د: .................. هذا الجّوال؟ لِمعّلمی.

جمله هاي زیر را به فارسی ترجمه کنید.   . 32
الف: لِماذا َعَلینا بِالُمهاجرة؟ ُهَو َوحیٌد و بِال صدیٍق.  

ب: صاحُب المزرَعِۀ َطَلَب المساَعَدَة ِمن أقرباِئِه لَِجمِع الَمحصول.  
ج: ِفی الَیْوِم الّثانی َتْخُرُج الُعْصفورُة ِمَن الُعّش و تقوُل لِِفراِخها.

فقط کلمات مشخص را ترجمه کنید.   . 33
الف: َسأبَْدُأ بَِجْمِع الَقْمح بنفسی غدًا.  

ب: یا فراخی علیُکنَّ بُِمراقبۀ حرکات صاحب المزرعۀ.  
ج: بَْعَد ُرجوِع اُالّم قاَل الَفْرُخ الّثانی.
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کدام کلمه از نظر معنا با بقیه ناهماهنگ است؟   . 34

الف: مزرَعۀ    َقْمح            ُرّز                 َسَنۀ    

ب: َثالَثۀ             ِتسَعۀ    خمیس     أربََعۀ         

ج: ُخبز                مائدة     طعام          مساء     

□□□□

□□□□

□□□□

نام تصاویر زیر را به عربی بنویسید.  . 35

آیات و احادیث زیر را به فارسی ترجمه کنید.   . 36
الف: سکوُت اللِِّسان سالَمُۀ االنساِن. 

ماواِت و األرِض الَغْیَب ِاّال اهللا.   ب: ال َیْعَلُم َمْن ِفی السَّ
ج: ِانّما الُمؤمنوَن ِإخَوٌة.

«جوجه هایم – نقره – کاروان – خندیدید – سال گذشته – گندم – برنج»   . 37
الف: قافلۀ (..................)      ب: َقْبَل َسَنۀ (..................) 

ج: َضحْکُتنَّ (..................)     د: َقْمح ( ..................)
هـ : ِفّضۀ (..................)          و: ِفراخی ( ..................)

جمله هاي زیر را ترجمه کنید.   . 38
الف: هاتاِن البنتاِن تکُتباِن واجَبُهما؛ أ أنُْتما تکُتباِن أیضًا؟  

ب: ُهما جارتاِن نظیفتاِن َتْغِسالِن ساحَۀ البیِت.  
ج: ُهما َتْعَمالِن َجیدا.

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.   . 39
الف: َتْخُرُج ُعْصفوَرٌة ِمْن ُعّشها فی مزرَعٍۀ کبیرٍة.  

نا.   ب: قالَْت ُاّم الفراخ: نَْحُن فی أماٍن فی ُعشِّ
ج: الجیراُن َیْجِلسوَن َعَلی الیمین.

مفرد کلمات زیر را بنویسید.   . 40
الف: ِجیران: (..................)     ب: ِفراخ: (..................)

ج: أنُْفس: ( ..................)         د: ِغزالن: (..................)

ترجمۀ درست کلمات داده شده را انتخاب کنید و بنویسید.   . 41

الف: ضیاَفۀ: .................. (خویشاوند   مهمانی   ورزش  ) 

ب: ِفراخ : .................. (گنجشکان   کبوترها   جوجه ها  ) 

ج: ُعّش : ..................  (النه   خانه   زندگی  ) 

د: ُجنود: ..................  (سرباز   سربازان   انسان ها  )

□□□

□□□

□□□

□□□

ترجمه هاي ناقص را کامل کنید.   . 42
الف: َتْرِجُع اُألمُّ و َتْسَأُل ِفراَخها: «ماذا َحَدَث؟» 

مادر برمی گردد و از جوجه هایش .................. : چه ..................؟ 
ب: َما الَخبُر؟ ماذا َیْفَعلوَن؟ أ هذِه ضیاَفٌۀ؟ 

چه خبر است؟ چه .................. ؟ آیا این  .................. است؟

در جاي خالی فعل مناسب را انتخاب کنید و بنویسید.   . 43
الف: ُهما جارتاِن نظیفتاِن .......... ساَحۀ البیت.   

حان ......... الُبرتقال.   ب: هذاِن الفالِّ
(َیْغِسالِن   َتْغِسالِن     َیْغِسلوَن   )

(َیْجَمعاِن   َتْجَمعاِن   َیْجَمعوَن   ) 

□□□

□□□
5
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ج: اولئَک الُمجاِهدوَن .......... رسائَل.  
عام.   د: النُّساء .......... الطَّ

(َتْکُتبوَن    َیْکُتباِن     َیْکُتبوَن     ) 

(َیْجِلْبَن      َیْجِلبوَن        َتْجِلْبَن   )

□□□

□□□

باتوجه به ضمیر و فعل داده شده ترجمه کنید.   . 44

الف: ُهنَّ َیْخِدْمَن                                                                  ب: ُهْم َیْکُتبوَن  

ج: َهٰما َسَیْعَتمداِن                                                             د: ُهٰما ال َتْرِجعاِن 

←←

←←

در جاي خالی فعل مناسب را انتخاب کنید.   . 45

الف: أنُْتما ............ َجیدا. (َتْعَمالِن  َیْعَمالِن  َیْعَملوَن  ) 

ب: ُهما ........... ساَحۀ البیت. (َیْغِسلوَن  َتْغِسالِن  َیْغِسْلَن  ) 

متان .......... ِالی البیت. (َیذَهباِن  َتْذَهباِن  َتْذَهُب  ) ج: هاتاِن المعلِّ

□□□

□□□

□□□

در جمله هاي زیر فعل هاي مضارع را مشخص کنید و آن ها را ترجمه کنید.   . 46
فلتان َتْلَعباِن بَْیَن األشجار.  الف: هاتاِن الطِّ
ب: اولئَک الُمجاِهدوَن َیْکُتبوَن َرسائَل.  
البات َیْسألَْن َحْوَل ِعْلَم الکیمیاء. ج: الطُّ

عبارات زیر را ترجمه کنید .   . 47
َظُر فی الَبحِر.  َظُر فی َوْجِه الوالَدیِن و النَّ َظُر فی الُمصَحِف و النَّ َظُر فی َثالَثِۀ أشیاَء عباَدٌة: النَّ الف: النَّ

ب: َالَحَمُد ِهللاّ ألنُّکم قاِدروَن علٰی َفهم العباراِت الَبِسَطۀ. 
هاُت، جالِساٌت. ج: اولئک اُالمَّ

ترجمه ي درست را انتخاب کنید.   . 48
الف: أنا ما َرَجْعُت ِالی بَیتی. 

- من به خانه ام بازنگشتم.            

- من به خانه بازگشتم.            
ب: أنتم نََصْرُتْم أْصِدقاَءکم. 

- شما دوستتان را یاري کردید.            

- شما دوستانتان را یاري کردید.           

1□

2□

1□

2□

فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید.   . 49
فَّ الثِّامن. ( .................. ) – ( .................. )  الف: اهًال و َسهًال بُِکم ِفی الصَّ

ُۀ الجدیدُة مباَرَکٌۀ. ( .................. )  راسیَّ َنُۀ الدَّ ب: السَّ
ر ساَعٍۀ َخیٌر ِمن عباَدِة َسبعیَن َسَنَۀ. ( .................. ) ج: تفکُّ

در جاي خالی اسم اشاره نزدیک بنویسید.   . 50
الف: .................. الکاتبُۀ، عالمٌۀ.                   ب: .................. البائعاِن، شاِکراِن. 

ج: .................. األصِدقاُء، واِقفوَن.                  د: .................. الحماَمتاِن، جمیلتاِن.

در جاي خالی فعل مناسب بنویسید.   . 51
؟  احَۀَ الف: یا ُاْختی، َهْل .................. تلک الُتفَّ

ب: َانِت .................. فی الَمْصَنِع أمس. 
ج: َانا .................. الُقرآَن. 

َتأُکلیَن  

َعَمْلِت  

َیْحَفُظ  

 تأُکُل  

َتْعَملیَن  

َاْحَفُظ  

 أَکْلَت  

َعَمْلَت  

َحَفْظَت  
 

□

□

□

□

□

□

□

□

□

با توّجه به ترجمه ي ریشه ي فعل، فعل هاي ماضی و مضارع را ترجمه کنید.   . 52

الف: َسَمَح = اجازه داد  َسَمْحُت ( .................. ) َاْسَمُح ( .................. ) 

ب: َجَعَل = قرار داد  َجَعْلِت ( .................. ) َتْجَعلیَن ( .................. )

ج: َکَتَب = نوشت  ما َکَتْبِت ( .................. ) َاْکُتُب ( .................. )

←

←

←
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غلط هاي مشخص شده را اصالح کنید.   . 53
الف: َانا َکَتْبِت بالَقَلم. ( .................. ) 

ب: ماذا َتْفَعلیَن یا َرُجُل؟ ( .................. ) 
ج: َانَْت َتْطُرُق الباَب َقْبَل َدقیَقتیِن. ( .................. )

با توجه به جمله و فعل در جمله، در جاي خالی گزینه ي مناسب را انتخاب کنید.   . 54
الف: .................. ماذا َتْفَعُل اآلن؟  
بین َغدًا .................. ؟  ب: أْیَن َتْذهَّ

عام؟  ج: .................. أ تأُکلیَن الطَّ

یا أخی              

یا بَناتی             

ایَُّتها األَخوات  

یا ُاختی    

یا بِنتی      

ایُّها الَولد 

یا أَخواتی      

یا َولَدي         

ایَُّتها اُالخت   

□

□

□

□

□

□

□

□

□

در جاي خالی مانند نمونه ضمیر مناسب بنویسید.   . 55
الف: َانا َاْکُتُب.                                           ب: ............ َتْکُتبیَن. 

ج: ............ َتْصَنُع.                                  د: ............ َخَرْجِت. 
هـ : ............ َعَبْدَت.                               و: ............ َاْقَرُأ. 

با توجه به ترجمه ي فعل ماضی، فعل هاي مضارع را ترجمه کنید.   . 56

الف: َفِرَح = شاد شد    َاْفَرُح ( .................. ) َتْفَرحیَن ( .................. ) َتْفَرُح ( .................. ) 

ب: َزَرَع = کاشت       َاْزَرُع ( .................. ) َتْزَرعیَن ( .................. ) َتْزَرُع ( .................. ) 

ج: َحَصَد = درو کرد  َاْحُصُد ( .................. ) َتْحُصدیَن ( .................. ) َتْحُصُد ( .................. )

←

←

←

براي هر جمله فعل مناسب را انتخاب کنید.   . 57

 ( ُجُل؟   (َتْعِرفیَن    َاْعِرُف    َتْعِرُف  د َهْل .................. هذا الرَّ الف: یا محمُّ

 ( .               (َتْقَبُل    َتْقَبلیَن    َاْقَبُل  ب: َانِت .................. کالَم الَحقِّ

( ج: َانا .................. َدرَس الُمعّلم.               (َاْفَهُم    َتْفَهمیَن    َتْفَهُم 

□□□

□□□

□□□

براي جاي خالی ضمیر مناسب انتخاب کنید و سپس جمله را ترجمه کنید.   . 58
الف: ..................َتْجعلیَن الکتاَب َعَلی الِمْنضدة. 

عر.  ب: .................. َاقرُأ کتاَب الشِّ
فَل؟  ج: َهْل .................. َتْعِرُف هذا الطِّ

د: .................. َتْذهبیَن َمَع ُاْخِتِک. 

َانا     

أنَْت  

َانا     

َانا     

 أنِت  

أنِت  

نَْحُن  

أنِت  

 أنَْت  

أنا     

أنَْت  

نَحُن 

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

ترجمه ي درست را انتخاب کنید.   . 59

  ( جوع. .................. (باید برگردد  باید برگردي  باید برگردم  الف: َعَلیَک بِالرُّ

 ( ب: ماذا َاْفَعُل؟ .................. (چه کار کردم؟  چه کار کنم؟  چه شد؟ 

 ( ج: لَِنفِسِه: .................. (براي خودم  براي خودش  براي خودت 

( د: َیْبَحُث َعِن الَحّل: .................. (دنبال راه حل می گردد  دنبال راه حل بگرد  دنبال راه حل گشت 

□□□

□□□

□□□

□□□

) را مشخص کنید.  ) و متضادها را با عالمت ( مترادف ها را با عالمت (  . 60

الف: ُمدّرس  ُمعّلم       ب: واقف  جالِس 

ج: َیْصُدُق  َیکِذُب        د: ُاّم  أب 

هـ: صادق  کاِذب        و: قادم  مستقبل

=≠

□□

□□

□□

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.   . 61
بیعۀ.  الف: نَْحُن نَْذَهُب ِالی الَجَبِل لِحفِظ نَظاَفِۀ الطَّ

هداِء.  ب: هذه المرأُة َتْغِسُل ُقبوَر الشُّ
ج: قالَت الَْبَقَرُة لِْلَفَرِس: «أنَْت َتْغُرُق ِفی النَّهر.»
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ترجمه ي کلماتی را که زیر آن ها خط کشیده شده، بنویسید.   . 62
ارِتها. ( .................. )  الف: هذه البنُت َتْلَعُب بِسیَّ

ٌۀ. ( .................. )  کوت َذَهٌب و الکالُم ِفضَّ ب: السُّ
ج: البقرة و السنجاب مشغولیِن بالَجَدل. ( .................. ) 

د: تلک المرأُة تنَفُع ُاْسَرَتها. ( .................. )

ترجمه ي کلمات داده شده را انتخاب کنید.   . 63

  ( الف: ِفّضۀ: .................. (طال  نقره  آب 

 ( ب: قادم: .................. (حال  گذشته  آینده 

 ( ج قریۀ: .................. (روستا  شهر  هفته 

( د: یکِذُب: .................. (راست می گوید  دروغگو  دروغ می گوید 

□□□

□□□

□□□

□□□

در بین کلمات داده شده، عالمت مترادف  و یا متضاد  قرار دهید.   . 64

والد  والدة            بَْعد  َقبل                   َخْیر  أفضل 

شاَهَد  َرأي             َیْفَرُح  َیْحَزُن              َولَد  بنت

=≠

□□□

□□□

در جمله هاي زیر فعل هاي مضارع را مشخص کرده و ترجمه کنید.   . 65
الف: والَدُتنا َتْعَمُل ِفی المکتبۀ. 

هداء.  ب: هذه المرأُة َتْغِسُل ُقبوَر الشُّ
ج: نَْحُن نَْقَرُأ الُقرآن.

ترجمه کنید.   . 66
جُل َیْغِسُل قبوَر الشهداِء.  الف: هذا الرَّ

ب: َغَضُب الجاهِل فی َقْولِِه و غضُب العاقِل فی ِفْعِلِه. 
ج: أکثر خطایا إبن آَدَم فی لسانِِه.

در هر گزینه کلمه ي ناهماهنگ را مشخص کنید.   . 67

الف: أْفَهُم     َتْذهبیَن     َتْعَمُل     َشِربَْت  

ب: أنا     هؤالِء     ذلک     تلک  

ج: َحقائب     َخطایا     ریاضی     أنهار 

□□□□

□□□□

□□□□

در جاي خالی فعل مضارع مناسب انتخاب کنید.    . 68

 ( َضُۀ .................. الُمجاهد. (َیْنُصُر  َتْنُصُر  الف: هذه الُمَمرَّ

 ( ُجل .................. ُاْسَرِتِه. (َیْنَفُع  َتْنَفُع  ب: ذلک الرَّ

 ( ج: ُاختی .................. َمَع أبی. (َیْذَهُب  َتْذَهُب 

( د: َهْل .................. ذلک الُمدّرس یا ُاختی؟ (َتْعِرُف  َتْعِرفیَن 

□□

□□

□□

□□

گزینه ي مناسب را انتخاب کنید.    . 69

 ( الف: أنا َسْوَف .................. ِالی بِالدي فی اُالسبوع القادم. (َذَهْبنا  نَْذَهُب 

 ( ب: فاطمُۀ .................. ِالی الَیسار و الیمین ُثمَّ َتْعُبُر الّشارع. (َیْنُظُر  َتْنُظُر 

( ج: أ أنَْت .................. ِالی الُمختبر َوْحَدَك؟ (َتْذَهُب  َتْذَهبیَن 

□□

□□

□□

براي جاي خالی فعل مناسب انتخاب کنید:    . 70

 ( الف: ُاخُتَک .................. األخشاب. (َیْجَمُع  َتْجَمُع  َتْجَمعیَن 

 ( هداِء. (َیْغِسُل  َتْغِسُل  َاْغِسُل  ب: هذه الَمْرأُة .................. ُقبوَر الشُّ

( نا .................. فی المکتبۀ. (َیْعَمُل  َتْعَمُل  نَْعَمُل  ج: َجدُّ

□□□

□□□

□□□
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فعل هاي زیر را ترجمه کنید.   . 71

الف: َزَرَع: کاشت  َتْزَرعیَن .................. َاْزَرُع ( .................. ) 

ب: َقِبَل: پذیرفت  َاْقَبُل .................. ما َقِبْلُت ( .................. ) 

ج: َخَرَج: خارج شد  ما َخَرْجِت .................. نَْخُرُج ( .................. )

←

←

←

فعل هاي زیر را ترجمه کنید.   . 72

الف: َفَتْحِت: باز کردي  َسْوَف نَْفَتُح ( .................. ) 

ب: َشِربْنا: نوشیدیم  َتْشَربیَن ( .................. ) 

ج: َطَرَقْت: کوبید  َتْطُرُق ( .................. ) 

د: َیسأُل: می پرسد  أسأُل ( .................. )

←

←

←

←

فعل هاي زیر را با توجه به ترجمه هاي داده شده ترجمه کنید.   . 73

الف: َفَتَح: باز کرد  ما َفَتْحِت ( .................. ) َیْفَتُح ( .................. ) 

ب: َشِرَب: نوشید  َتْشَربیَن ( .................. ) َاْشَرُب ( .................. ) 

ج: َرَجَع: برگشت  نَْرِجُع ( .................. ) َاْرِجُع ( .................. )

←

←

←

ترجمه هاي ناقص را در جدول زیر کامل کنید.   . 74
   فارسی      عربی      فارسی    عربی   

 ..................     نَْحُن نَْرِجُع.   ..................      َانا َارِجُع.  
 ..................      َانا َاْذَهُب.    ..................     َانِْت َتْرجعیَن.  
 ..................   هَی تأُکُل.    ..................      ُهَو َیغِضُب.  

فقط فعل هاي مشخص شده را ترجمه کنید.   . 75
الف: تلک المعّلمۀ َتْنَفُع تلمیذاُتها. ( .................. ) 

ب: هذه البنُت َتْلَعُب بَِسیَّارتها. ( .................. ) 
ج: َیْسَمُع ِسنجاٌب کالَمُهما. ( .................. ) 

د: أنَْت َسَتْغَرُق فی الماء. ( .................. )

فعل هاي زیر را با توجه به نمونه ترجمه کنید.   . 76

الف: هی َقَرأْت: او خواند   َانا َاْقَرُأ.  ( .................. )  ُهَو َیقَرُأ.  ( .................. ) 

ب: أنَْت َسِمْعَت: تو شنیدي   َانا َاْسَمُع.  ( .................. )  َانِْت َتسَمعیَن.  ( .................. ) 

ج: ُهَو نََصَر: او یاري کرد   نَحُن نَْنُصُر.  ( .................. )  هی َتْنُصُر.  ( .................. )

←

←

←

در جاي خالی فعل مناسب انتخاب کنید.   . 77

 ( غیُر.................. بَِسیِّارتِه. (َیْلَعُب  َتْلَعُب  الف: هذا الَولُد الصَّ

 ( ْهَر بُِسهولَِۀ. (َعَبَر  َعَبَرْت  ب: .................. الَفَرُس الصغیُر النَّ

 ( ج: والَدُتنا .................. فی المکتبۀ. (َیْعَمُل  َتْعَمُل 

( د: َهْل .................. ِالی البیت یا ُاختی؟ (َتْذَهُب  َتْذهبیَن 

□□

□□

□□

□□

گزینه ي مناسب را انتخاب کنید.   . 78

  ( ي  الف: .................. ما َطَلَب ِمّنا الُمساَعَدة. (َجّدي  َجدَّ

 ( ب: أ أنِت َتْعَملین فی الُمختبر .................. ؟ (َوْحَدَك  َوْحَدِك 

 ( ج: أنَْت َتْجَمُع األخشاب أم .................. َتْجَمُع؟ (أخوَك  ُاختَک 

( د: هی .................. الماء فی البیِت. (َیْشِرُب  َتْشِرُب 

□□

□□

□□

□□
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فقط واژه هاي مشخص شده را ترجمه کنید.   . 79
الف)َایالر بِالتُّرکیِّۀ بَِمعنی األقمار.  ( .................. )  

ب)لِماذا ِجئُتْم طهران.  ( .................. )  
ج)بََدأْت بِالِحوار َمَعها.  ( .................. )  

د)َهْل یأتی أبوك.  ( .................. )

زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید.( َعَلم - ُعصفور - َسمکۀ - ُرّمان )   . 80

                                                                                 

  ..................          ..................                       ..................                         .................. 1234

ترجمه  ي درست را انتخاب کنید.   . 81
الف) ما َظَلْمناُهْم ولکن َظَلموا أنُْفَسُهْم.  

: ما به آن ها ستم نکردیم ولی آن ها به خودشان ستم کردند. 

: آن ها به خودشان ستم نکردند و به دیگران ظلم کردند. 
ب) والَِدتی َسَتطُبُخ طعامًا لذیذًا.  

: مادرت غذایی خوشمزه می پزد. 

: مادرم غذایی خوشمزه خواهد پخت.

1

2

1

2

ترجمه هاي ناقص را کامل کنید.   . 82
ة ُأسبوَعیِن َوحیدة: او به مدت  ..................  تنها  .................. .   الف: ِهَی بِقَیْت ُمدَّ
ب: نَحُن نَْلَعُب ُکَرَة الَقَدم فی الَمْلَعب : ما در  ..................  فوتبال  .................. .  

ج: هذا الُعصفوُر َیْشَرُب الماء : این  ..................  آب  .................. .

کدام کلمه با دیگر کلمه ها از نظر معنا و مفهوم نا هماهنگ است؟   . 83

الف:َید   َعْین   َوجه   جار  

بت   الثُّالثاء   اإلثنین   ب:الِفّضۀ   السِّ

ج:َسَمکۀ   ساقۀ   شارع   طریق 

□□□□

□□□□

□□□□

هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید.    . 84

الف: الُعَلماُء  

ب: العلُم  

بیُع   ج: الرَّ

د: أمس  

َنۀ    بِداَیُۀ فصوِل السَّ

 الَیْوم الماضی  

 مصابیُح األرض  

 َخْیٌر ِمن المال  

□

□

□

□

−1 □

−2 □

−3 □

−4 □

مفرد کلمات زیر را بنویسید.   . 85
الف: َخزائن ( .................. )                              ب: قُلوب ( .................. ) 
ج: َمصابیح ( .................. )                               د: أبصار ( .................. ) 

هـ: أنُفس ( .................. )                                   و: َعصافیر( .................. )
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کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوري با بقیه ناهماهنگ است؟   . 86

: َقَدم           طریق                 َیْد                َعْین   

: َخَرَجْت        َیْعُبُد              نََظَر             نََظْرُت   

: أنفس         أحجار          رسائل            ُغراب   

1□□□□

2□□□□

3□□□□

کدام کلمه با دیگر کلمه ها از نظر معنا و مفهوم ناهماهنگ است؟   . 87

الف:ُأسبوع    ُخبز    َشهر    َسَنۀ   

ب:ُتّفاح    ِابتسام    ِعَنب    ُرّمان   

ج:بََقَرة    َفَرس    ُغراب    ِمْهَنۀ 

□□□□

□□□□

□□□□

جمع هاي مکسر را در مقابل کلمه ي مفرد آن ها بنویسید.   . 88
(جیران – ُزَمالء – َمصابیح – َخطایا – أطعمۀ - أبصار)  

الف: بََصر ( .................. )   ب: َخطیئۀ ( .................. )   ج: ِمصباح ( .................. ) 
د: طعام ( .................. )      هـ: جار ( .................. )          و: زمیل ( .................. )

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.   . 89
الف: بَْعَدما َیْسَمُح لی والِدي َو َتْقَبُل والَِدتی.  

ب: إْن شاءَ اُهللا َسأْسألُُهما. 
ج: بَْیُتنا فی نَفِس المکان. أَتْصُدقیَن؟

کدام کلمه از نظر معنا و مفهوم با بقیه ناهماهنگ است؟   . 90

الف: باب              نافذة      رسالۀ            جدار       

ب: حلوانی        خّباز             نّجار             ریاضی   

ج: الُجمعۀ         األَحد          خمَسۀ         الثُّالثاء    

□□□□

□□□□

□□□□

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.   . 91
ُۀ والِدِك؟ َسَنَتیِن.  الف: َکْم َسَنًۀ ُمِهمَّ

ب: فَکْیَف مارأیُتَک َحّتی اآلن؟ ما ِمْهَنُۀ أبیِک؟ 
ج: بََدأْت بِالِحوار َمَعها فی ساَحِۀ المدرسۀ.

به موارد خواسته شده پاسخ دهید؟   . 92
الف: جمع کلمه ي  «جار» ..................  

ب:مفرد کلمه ي «عصافیر»  ..................  
ج:: متضاد کلمه ي «ماضی»  ..................  
د:مترادف کلمه ي «حدیقۀ»  .................. 

هر واژه را به ترجمه ي مناسب آن وصل کنید.   . 93

الف: ساحۀ                            هم شاگردي 

ب: أعلم                                   حیاط 

ج: إحدي                                 داناتر 

د: َزمیل                                    یکی از

□−1 □

□−2 □

□−3 □

□−4 □

جمع مکسر کلمات زیر را بنویسید.   . 94
الف: بُستان ( .................. )            ب: َزمیل ( .................. ) 
ج: نَفس ( .................. )                د: َحدیَقۀ ( .................. )
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متضاد کلمات زیر را بنویسید.   . 95

الف: َولَد   ..................  

ب: جاِهل   ..................  

ج: قبل   ..................  

د: أَتی  ..................  

هـ: أمس   ..................  

و: قاِدم   ..................

≠

≠

≠

≠

≠

≠

ترجمه ي کلماتی را که زیر آن ها خط کشیده شده بنویسید.   . 96
ٍۀ اداریٍّۀ فی طهران.   ( .................. )   الف: والدي فی ُمِهمَّ

ب: العلماُء مصابیُح األرض.  ( .................. )  
ج: َکْم ُأسبوعًا بَِقَیْت أسرین َوحیدة.  ( .................. )  

د: نََعْم بِالّتأکید؛ متی ِجْئُتْم؟   ( .................. )
عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.   . 97

الف: والَِدتی َسَتطُبُخ َطعامًا لَذیذًا و نَحُن َسْوَف نأُکُلُه. 
ب: أنِت َرَجْعِت َقْبَل ساَعٍۀ و نَحُن َسَنْرِجُع بَْعَد ساَعٍۀ. 

ج: أنا َذَهْبُت أمِس و أنَت َسْوَف َتْذَهُب غدًا.

: إثنا َعَشَر الف:ماذا تأُکُل ؟                                         . 98

:ُمدّرس    ب: أْیَن َتْقَرئیَن الکتاَب ؟                             

: الَطعام  ج:ما ِمهَنُۀ والِدَك ؟                                       

:  ِفی المکتبۀ د:َکْم ُعْمُرِك ؟                                                

□□1

□□2

□□3

□□4
مترادف کلمات زیر را بنویسید.   . 99

س   ..................   الف: َخْلف   ..................    ب: ُمَدرِّ

ج: شاَهَد   ..................      د: َمنزل   ..................

==

==

جمع مکسر کلمات زیر را بنویسید.   . 100
الف: جار ( .................. )        ب: ُعصفور ( .................. ) 

ج: حدیَقۀ ( .................. )        د: زمیل ( .................. )
ترجمه هاي ناقص را کامل کنید.   . 101

الف: الغریُب َمْن لیَس لَُه حبیٌب. غریب  .................. است که  ..................  ندارد.  
َة أسبوعیِن َوحیدًة. او مدت  ..................  تنها  ..................   ب: ِهَی بَِقَیْت ُمدَّ

ج: ما َظَلْمناُهْم ولِکْن َظَلموا أنُْفَسُهْم. به آن ها  ..................  ولی به  ..................  ظلم کردند.
جدول زیر را کامل کنید.   . 102

مستقبل مضارع ماضی منفی ماضی 
َجَلَس 
َدَخَلْت 
نََصْرنا 

در جمله هاي زیر نوع «ما» را مشخص کنید.   . 103

- نَْحُن ما َسِمعنا کالَم المعّلم.( .................. )  

- ما تلَک بَِیمیِنَک یا موسی؟( .................. )  

- ما َظَلْمنا ُهْم ولِکن َظَلموا أنُفَسُهم.( .................. )  

- ما هذا؟ هذا کتاٌب. ( .................. )

1

2

3

4
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در جمله هاي زیر نوع «ما» را مشخص کنید.   . 104
الف: أ ما أَکْلِت طعاَمِک؟ 

غل؟  ب: ما ُهَو الَهَدُف من انتخاِب الشُّ
ج: فَکْیَف ما رأْیُتَک َحّتی اآلن؟ 

د: لماذا ما َسِمْعَت کالمی؟

مضارع فعل هاي زیر را بنویسید و سپس ترجمه کنید.   . 105

الف: نَْحُن َذَهْبنا    

ب: ِهَی َشَکَرْت    

ج: ُهَو َقِبَل    

د: َانا َکَتْبُت  

←

←

←

←

فعل هاي زیر را ترجمه کنید.   . 106

الف:أتی: آمد یأتی:  ..................  

ب:َظَلَم: ستم کرد نَظِلُم:  ..................  

ج:َشِرَب: نوشید َتشَربیَن:  .................  

د:لَِعَب: بازي کرد ألَْعُب:  ..................

←

←

←

←

با توجه به ترجمه  هاي داده شده، فعل هاي زیر را ترجمه کنید.   . 107

الف:َجَلْسُت = نشستم  أجِلُس ( .................. ) 

ب: َشِربْنا = نوشیدیم  َسنْشَرُب ( .................. ) 

ج: َظَلَمْت = ستم کرد  هَی َتْظِلُم ( .................. ) 

د: َیسأُل = می پرسد  تسألیَن ( .................. )

←

←

←

←

با توجه به ترجمه ي فعل هاي ماضی، فعل هاي مضارع را ترجمه کنید.   . 108

َتْکُتُب ( .................. )  الف: َکَتَبْت : نوشت 

ب: َفِهَم : فهمید  َسَیْفَهُم ( .................. ) 

ج: َقِبْلَت : قبول کردي  َتْقَبُل ( .................. ) 

د: نََظْرِت : نگاه کردي  َسَتْنُظریَن ( .................. )

←

←

←

←

ترجمه ي درست را انتخاب کنید.   . 109

الف:تأتیَن:  .................. (می آیی    می آید    می آییم          )  

ب:َسِمْحُت: ................. (اجازه دادم      اجازه دادي    اجازه می دهد      )  

ج:َسْوَف نَْذَهُب: ................. (خواهم رفت    می رویم    خواهیم رفت      )

□□□

□□□

□□□

با توجه به ترجمه ي فعل هاي ماضی، فعل هاي مضارع را ترجمه کنید.   . 110

الف: َصَنَع : ساخت  َیْصَنُع ( .................. ) َتصَنعیَن ( .................. ) 

ب: َکَتَب : نوشت  ماَکَتَبْت ( .................. ) َاْکُتُب ( .................. ) 

ماشاَهَدْت ( .................. ) ُیشاِهُد ( .................. ) ج: شاَهَد : دید 

←

←

←

در جاي خالی فعل مناسب انتخاب کنید.   . 111

الف:  أنَْت    .................. بَْعَد دقیقٍۀ. (یأتی     تأتی     أتی  ) 

ب:  هذه الِبنُت    .................. رسالًۀ لِوالِدها. (تْکُتُب     َیْکُتُب     َاْکُتُب  ) 

ج:  جاُرنا   .................. ِالی الَمْلَعب. (َیْلَعُب     َتْلَعُب     تلعبیَن  )

□□□

□□□

□□□
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کلمات مترادف و متضاد را در کنار هم بنویسید.   . 112
«ِمهنۀ- أتی- بَساتین- قادم- شغل- جاَء- ماضی- َحدائق- بیع- ِشراء» 

مترادف ها  (------ = -------) - (------ = ------) – (------ = -------) 

متضاد ها  (------ ≠ -------) – (-------- ≠ --------)

←

←

) قرار دهید.  ) و یا متضاد ( در بین کلمات زیر عالمت مترادف (  . 113

الف: َیکِذُب  َیصُدُق                          ب: أتی  جاءَ 

ماضی ج: ِمْهَنۀ  شغل                                   د: قادم 

=≠

□□

□□

جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید.   . 114
َضٌۀ.  ٌف و َزوَجُتُه ُمَمرَّ ُد َفّتاحّی ُموظَّ یِّ الف: السَّ

یارة.  ب: نَْذَهُب َمَع إْخَوِتنا لِلزَّ
داِع. ج: َمن الْمریض؟ ُامُُّکْم َتْشُعُر بِالصُّ

در جاهاي خالی ضمیر مناسب بنویسید.   . 115
الف) ................... َتزَرعوَن الّرز. 

ب) ................. َتنَجحیَن فی َعَملِک. 
ج) ................. أرِجُع ِعنَد أَخواتی. 

. د) ................. َتقَرأَن ُدروَسُکنَّ

فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید.   . 116
بح. ( ..................)  الف) أَکْلنا الفطور فی الصُّ

ب) أْیَن تأُکلوَن الغداء. ( ..................) 
ج) الَجّو فی یاسوج بارٌد. ( ..................)

معنی لغات ستون الف را از ستون ب پیدا کنید و بنویسید.   . 117
 الف: 

- َمْلَعب: ( .................. )  

- َذنب: ( .................. )    

- سابع: ( .................. ) 

- بَِم: ( .................. ) 

ب: 

 باچه  

 هفتم  

 گناه 

 ورزشگاه 

 بازیکن 

1

2

3

4

□

□

□

□

□

عبارت زیر را به فارسی ترجمه کنید.   . 118
الف) ِانَّ اَهللا الَیظِلُم النَّاس َشْیئًا و لکنَّ النَّاس أنُْفَسُهم َیْظِلموَن.  

ب) ِعْنَدنا َطعاٌم کثیٌر لِلَعشاِء َعَلی المائدِة؛ نَأُکُلُه َمعًا.  
ج) و رأْیَت النَّاس َیْدُخلوَن فی دیِن اهللا.

کدام کلمه از نظر دستوري یا معنا با بقیه ناهماهنگ است؟   . 119

الف) أنُْتم            ُهما             ُهنا                 أنِت  

ب) ُعصفور         طائر            َحمامۀ             ُعّش  

ج) َیْعَمُل             تأُکلوَن        َتْخُرْجَن         َصَنعُتنَّ 

□□□□

□□□□

□□□□

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.   . 120
الت َجمیَلٌۀ.   الف) فی هذِه المحافَظِۀ غاباٌت و أزهاٌر و بَساتیُن و ُعیوٌن و شالٌّ

ال َمسموٌح لَنا؟ نََعْم.   ب) َهْل الَجوُّ
ج) َهْل ُهنا َمْلَعٌب؟ نََعْم َثالَثۀ َمالعب.
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 . 1
  ترجمه ي فعل مستقبل       فعل مستقبل    ترجمه ي فعل مضارع     فعل مضارع      ترجمه ي فعل ماضی      فعل ماضی    

  خواهم توانست  سأقَدُرمی توانم    َاقِْدُر    توانستم   َقَدْرُت
خواهی ساخت  َسَتْصَنعیَن    می سازي  َتْصَنعیَن    ساختی   َصَنْعِت
  یاد خواهی کرد َسَتْذُکُر یاد می کنی َتْذُکُریاد کردي  َذَکْرَت

الف: الَمّرة االولی: بار اول / الحافلۀ: اتوبوس   . 2
ب: بناتی: دخترانم / َتْذَهبَْن: می روید

الف: پس آیا آبی را که می نوشید، دیدید؟   . 3
ب: آیا فشار خون داري یا مرض قند؟ فقط احساس سردرد می کنم. 

ج:: مریض کیست؟ مادرتان احساس سردرد می کند. (سرش درد می کند)

الف: ِلماذا               ب: َهْل                ج: ماذا               د: أیَْن  . 4

الف:                 ب:                ج:                    د:   . 5

الف: ماضی منفی: ما َزَرْعُتْم: نکاشتید / مضارع منفی: ال َتْزَرعوَن: نمی کارید   . 6
ب: ماضی منفی: ما َظَلْمُتما: ستم نکردید / مضارع منفی: ال َتْظِلماِن: ستم نمی کنید 

ج: ماضی منفی: ما َکَتبِْت: ننوشتی / مضارع منفی: ال َتْکُتبیَن: نمی نویسی

الف: َتْذَهبیَن           ب: َتْجَعلَْن            ج: َتْعَملوَن  . 7

الف: َعَبْدتُما: ماضی بقیه مضارع   . 8
ب: ال َتْعُبداِن: مضارع منفی بقیه فعل مضارع هستند. 

ج: َمّرة: بار، دفعه / بقیه مفهوم زمان دارند. 
د: هذا: اسم اشاره بقیه ي کلمات پرسشی هستند.

الف: َتْجَعلَْن              ب: ُمْسَتْوصفات              ج: َتنَْفعوَن               د: مبین  . 9

الف: ِلأنّی مریٌض              ب: الّطعام              ج: ِفی الصَّفِّ  . 10

الف) الثّانی: دوم / َکَأنَّ: گویا   . 11
ب) َحلْف: پشت / عاَلم: دنیایی

الف) َغزال (آهو)            ب) َفرخ (جوجه)               ج) حاجۀ (نیاز)                د) أب (پدر)  . 12

الف) واِسع: مفرد ولی بقیه جمع مکسر   . 13
ب) َتْرجعیَن: فعل دوم شخص مفرد و بقیه دوم شخص جمع هستند. 

ج) مزرَعۀ: اسم مکان ولی بقیه اسم زمان هستند و در جواب کلمه ي پرسشی «َمتی» می آیند.

الف) من سردرد دارم. به درمانگاه خواهم رفت.   . 14
ب) براي شما در آن میوه هاي بسیاري است و از آن می خورید. 

ج) قطعا نیازهاي مردم به سوي شما نعمتی از جانب خداست.

الف) َمتی: کلمه ي پرسشی و بقیه جواب کلمه ي پرسشی «َمتی»   . 15
ب) َفَرس: نام حیوان بقیه اعضاي بدن 

ج) الَتنُْصُر: مضارع منفی بقیه مضارع

الف) امانت روزي می آورد و خیانت فقر می آورد.   . 16
ب)گفتند: چه کسی این کار را با خدایان انجام داد؟ 

ج) همگی از کوه باال رفتند و دنیاي جدیدي یافتند و بسیار خوشحال شدند.

الف) َنفِسها: خودش / ما ُهَو: چیست   . 17
ب) إلهی: خداي من / ال َنقِدُر: نمی توانیم

الف) ِجبال (کوه ها)        ب) َحوائج (نیازها)   . 18
ج) أراضی (زمین ها)         د) ِذئاب (گرگ ها) 

هـ) ِغزالن (آهوها)             و) ِفراخ (جوجه ها)

الف) حوائج: نیازهاي / إلیُکم: به سوي شما   . 19
ب) أمس: دیروز / الیوم: امروز 

ج) الصُّداع: سردرد / الُمسَتوَصف: درمانگاه

الف) براي شما در آن میوه هاي بسیاري است و از آن می خورید.   . 20
ب) قطعًا ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم. 

ج) خواهرانم از خانه ي پدربزرگم برگشتند.

الف) حماَمۀ        ب) طائرة             ج) ریاضی            د) َاعالم  . 21
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الف) ذئاب: گرگ ها / الِغزالن: آهوها   . 22
ب) الِفراخ: جوجه ها / وراء: پشت 

ج) لی: به من / آَخر: دیگر

 ( الف) در روزي از روزها پنج گرگ به آهوها حمله کردند. (درست   . 23

 ( ب) دو آهو در جنگلی بین کوه ها و رودها بودند. (نادرست 

( ج) آهوي کوچک نا امید شد. پس کبوتري را دید. (نادرست 

ۀ.     از دست دادن فرصت غّصه و اندوه دارد.  الف) ِاضاَعُۀ الُفرَصُۀ ُغصَّ  . 24

ب) َانَّ َحوائُج النِّاس إلیُکم ِنعَمُۀ ِمن اِهللا.     قطعا نیازهاي مردم به سوي شما نعمتی از جانب خداست. 

زق.    امانت روزي می آورد.  ج) األماَنُۀ تجِلُب الرِّ

د) الَحَسُد یأُکُل الَحسنات.     حسادت خوبی ها را می خورد.

تصویر اول: گندم: َقْمح   . 25
تصویر دوم: ستاره َکْوَکب (َنْجم) 

تصویر سوم: گنجشک ُعصفور

الف: الِفراخ: جوجه ها / َعَلینا: ما باید   . 26
ب: َیْجَمعوَن: جمع می کنند / الّطعام: غذا 

: اولئَک الجیران: آن همسایه ها  الف:   . 27

: واجَبُهما: تکلیفشان ب: 

)  ثالثۀ : ( تا)  .  الف: تعداد جوجه ها چند تاست؟ ( 28

)  مساًء (عصر)  ب: کی فوتبال بازي می کنید؟ (

)  َعَلی المنضدة. (روي میز)  ج: کتاب کجاست؟ (

)  ال؛ کاَنْت کبیرًة. نه بزرگ بود. د: آیا مزرعه کوچک بود؟ (
الف: هان قطعًا وعده ي خدا حق است ولی بیش تر آن ها نمی دانند.   . 29

ب: او از خویشاوندانش براي جمع کردن محصول کمک خواست. 
ج: همسر صاحب مزرعه و همسایه اش به سوي دو درخت می روند. 

الف: همسایه ها             ب: دو کشاورز                ج: هنگامی که  . 30

الف: متی (کی می روند؟ یک ساعت بعد.)   . 31
ب: ماذا (چه انجام می دهند؟ آن ها گندم درو می کنند.) 

ج: أْیَن (کجا می روند؟ به خانه شان می روند.) 
د: ِلَمن (این تلفن همراه مال کیست؟ مال معلّمم.) 

الف: چرا باید مهاجرت کنیم؟ او تنها و بدون دوست است.   . 32
ب: صاحب مزرعه از خویشاوندانش براي جمع کردن محصول کمک خواست. 

ج: در روز دوم گنجشک از النه خارج می شود و به جوجه هایش می گوید. 

الف: فردا    ب: شما باید (بر شما الزم است.)            ج: بازگشتن  . 33

الف: َسنۀ (سال)   . 34
مزرعۀ: مزرعه / َقْمح: گندم / ُرّز: برنج با هم ارتباط دارند. 

ب: خمیس: (پنج شنبه) 
ثالثۀ: سه / ِتْسَعۀ: نه / أْرَبَعۀ: چهار 

ج: مساء: بعدازظهر 
ُخبز: نان / مائدة: سفره / طعام: غذا 

تصویر اول: خورشید (شمس)   . 35
تصویر دوم: جوجه (َفرخ) 
تصویر سوم: برنج (الرُّز) 

الف: سکوت زبان باعث سالمت انسان است.   . 36
ب: کسی که در آسمان ها و زمین است غیب را نمی داند مگر خدا. 

ج: همانا مؤمنان برادرند. 

.  الف: کاروان        ب: سال گذشته  37
ج: خندیدید         د: گندم 

هـ : نقره                و: جوجه هایم

الف: این دو دختر تکلیفشان را می نویسند. آیا شما نیز می نویسید؟   . 38
ب: آن دو همسایه تمیز حیاط خانه را می شویند. 

ج: آن ها به خوبی کار می کنند.

√

×

×

←

←

←

←

1

2
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الف: در مزرعه اي بزرگ گنجشکی از النه اش خارج می شود.   . 39
ب: مادر جوجه ها گفت: ما در النه مان در امان هستیم. 

ج: همسایه ها سمت راست می نشینند.

.  الف: جار (همسایه)          ب: َفْرخ (جوجه)  40
ج: نفس (خود)                   د: َغزال: (آهو)

الف: مهمانی    ب: جوجه ها    ج: النه     د: سربازان  . 41

الف: َتْسأُل: می پرسد / َحَدَث: اتفاق افتاد   . 42
ب: َیفَْعلوَن: انجام می دهند / ضیاَفۀ: مهمانی

الف: َتْغِسالِن    ب: َیْجَمعاِن    ج: َیْکُتبوَن    د: َیْجِلبَْن  . 43

الف: آن ها خدمت می کنند.   . 44
ب: آن ها می نویسند. 

ج: آن ها اعتماد خواهند کرد. 
د: آن ها برنمی گردند.

.  الف: َتْعَمالِن    ب: َتْغِسالِن    ج: َتْذَهبانِ  45

َتلِْعباِن (بازي می کنند)   . 46
ب: َیْکُتبوَن (می نویسند) 

ج: َیْسألَْن (می پرسند)

الف: نگاه به سه چیز عبادت است: نگاه به قرآن، نگاه به چهره ي پدر و مادر و نگاه به دریا.   . 47
ب: خدا را شکر زیرا شما قادر به فهم عبارت هاي ساده هستید. 

ج: آن مادران، نشسته اند.

الف:                      ب:   . 48

الف: خوش آمدید - هشتم               ب: سال تحصیلی                ج: هفتاد  . 49

الف: هذه               ب: هذاِن               ج : هؤالِء              د: هاتاِن  . 50

الف: َتأُکلیَن  /  ب: َعَملِْت  /  ج: َاْحَفظُ   . 51

الف: َسَمْحُت = اجازه دادم    َاْسَمُح = اجازه می دهم   . 52
ب: َجَعلِْت = قرار دادي          َتْجَعلیَن = قرار می دهی 

ج: ما َکَتبِْت = ننوشتی           اُْکُتُب = می نویسم

الف: َکَتبُْت  /  ب: َتفَْعُل  /  ج: َطَرقَْت  . 53

الف: یا أخی  /  ب: یا ِبنتی  /  ج: ایَُّتها اُالخت  . 54

ب: أنِْت        ج: أنَْت         د: أنِْت         هـ: أنَْت         و: َانا  . 55

الف: َافَْرُح (شاد می شوم) – َتفَْرحیَن (شاد می شوي) – َتفَْرُح (شاد می شوي)   . 56
ب: َاْزَرُع (می کارم) – َتْزَرعیَن (می کاري) – َتْزَرُع (می کاري) 

ج: َاْحُصُد (درو می کنم) – َتْحُصدیَن (درو می کنی) – َتْحُصُد (درو می کنی)

الف: َتْعِرُف  /  ب: َتقَْبلیَن  /  ج: َافَْهُم  . 57

الف: أنِْت (تو کتاب را روي میز قرار می دهی.)   . 58
ب: َانا (من کتاب شعر می خوانم.) 

ج: َانَْت (آیا تو این کودك را می شناسی؟) 
د: َانِْت (تو همراه خواهرت می روي.)

الف: باید برگردي         ب: چه کار کنم           چ: براي خودش          د: دنبال راه حل می گردد  . 59

الف: ُمدّرس  معلّم      ب: واقف  جاِلس   . 60

ج: َیْصُدُق  یکذُب        د: اُّم  أب 

هـ: صادق  کاذب        و: قادم  ُمستقبل

الف: ما براي حفظ نظافت طبیعت به کوه می رویم.   . 61
ب: این زن قبرهاي شهیدان را می شوید. 

ج: گاو به اسب گفت: تو در رودخانه غرق می شوي.

الف: دختر              ب: طال                ج: ستیز                  د: زن  . 62

الف: نقره              ب: آینده                ج: روستا                د: دروغ می گوید  . 63

والد (پدر)  والدة (مادر)             َبعد (بعد)  قبل (قبل)              خیر  أفضل (بهتر)   . 64

شاَهَد  رأي (دید)             َیفَْرُح (شاد می شود)  َیْحَزُن (ناراحت می شود)             َوَلد (پسر)  ِبنت (دختر)

الف: َتْعَمُل: کار می کند                 ب: َتْغِسُل: می شوید               ج: َنقَْرُأ: می خوانیم  . 65
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الف: این مرد قبرهاي شهیدان را می شوید.   . 66
ب: خشم نادان در گفتارش و خشم عاقل در عمل اوست. 

ج: بیش تر خطاهاي آدمی زاد در زبانش است.

الف: َشِربَْت                   ب: أنا                   ج: ریاضی  . 67

الف: َتنُْصُر               ب: َینَْفُع                 ج: َتْذَهُب                   د: َتْعِرفیَن  . 68

الف: َنْذَهُب                  ب: َتنُْظُر                    ج: َتْذَهُب  . 69
الف: َتْجَمُع                ب: َتْغِسُل                 ج: َیْعَمُل  . 70

الف: می کاري – می کارم    . 71
ب: می پذیرم – نپذیرفتم 

ج: خارج نشدي – خارج می شویم

الف: باز خواهیم کرد              ب: می نوشی               ج: می کوبد               د: می پرسم  . 72

الف: ما َفَتْحِت: باز نکردي / َیفَْتُح: باز می کند   . 73
ب: َتْشَربیَن: می نوشی / َاْشَرُب: می نوشم 

ج: َنْرِجُع: باز می گردیم / َارِجُع: باز می گردم

.  َأنا َاْرِجُع: من برمی گردم. /  َنْحُن َنْرِجُع: ما برمی گردیم.  74
َاْنِت َتْرجعیَن: تو برمی گردي. /  َانا َاْذَهُب: من می روم. 

ُهَو َیْغِضُب: او خشمگین می شود. /  هی تأُکُل: او می خورد.

الف: سود می رساند                 ب: بازي می کند                ج: می شنود                د: غرق خواهی شد  . 75

الف: َانا َاقرُأ.  (من می خوانم) -  ُهَو َیقرُأ.  (او می خواند.)   . 76
ب: َانا َاْسَمُع.  (من می شنوم) -  َانِت َتسمعیَن.  (تو می شنوي.) 

ج: َنْحُن َنْنُصُر.  (ما یاري می کنیم) -  هی َتْنُصُر.  (او یاري می کند.)
الف: َیلَْعُب                  ب: َعَبَر                ج: َتْعَمُل                  د: َتْذَهبیَن  . 77

الف: َجّدي                   ب: َوْحَدِك                   ج: اُختَک                  د: َتْشِرُب  . 78

: می آید : گفتگو         : آمدید         : ماه ها          . 79

: رمّان :  َسمکۀ         :  َعَلم          : ُعصفور            . 80

الف:                    ب:   . 81

الف:دوهفته – ماند   . 82
ب:ورزشگاه – بازي می کنیم 

ج:گنجشک – می نوشد 

صورت   همسایه    چشم   الف:دست    . 83

ب:نقره   شنبه   سه شنبه   دوشنبه   

ج:ماهی   میدان   خیابان   راه   

) دانشمندان چراغ هاي زمین هستند.  الف:الُعَلماُء(  . 84

) علم بهتر از مال است.  ب:الِعلُم(

) بهار شروع فصل هاي سال.  ج:الرَّبیع(

) دیروز، روز گذشته  د:أمس(

الف:ِخزانۀ                 ب:قلب   . 85
ج:ِمصباح                  د:َبَصر 

هـ:نفس                     و:ُعصفور 

: پا   راه   دست   چشم      . 86

: خارج شد  عبادت می کند   نگاه کرد  نگاه کردم  

: جمع مکسر   جمع مکسر  جمع مکسر  مفرد مذکر   

الف: هفته    نان    ماه    سال    . 87

ب: سیب         لبخند    انگور    انار   

ج: گاو ماده    اسب    کالغ    شغل  

الف: َبَصر (أبصار)     ب: َخطیئۀ (خطایا)     ج: ِمصباح (مصابیح)   . 88
د: طعام (أطعمۀ)         هـ: جار (جیران)            و: زمیل (ُزمالء) 

الف:بعد از این که پدرم به من اجازه می دهد (دهد) و مادرم قبول می کند. (قبول کند)   . 89
ب: ان شاءاهللا (اگر خدا بخواهد) از آن دو خواهم پرسید. 

ج: خانه ي ما در همان جاست. آیا راست می گویی؟ 

1234

1234

12

□□□✓

✓□□□

✓□□□

1←

4←

1←

2←

1□✓□□

2□✓□□

3□□□✓

□✓□□

□✓□□

□□□✓
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الف: در       پنجره             نامه            دیوار       . 90

ب: شیرینی فروش            نانوا                 نجار               ورزشکار 

ج: جمعه                 یکشنبه                     پنج                 سه شنبه  

الف: ماموریت پدرت چند سال است؟ دو سال   . 91
ب: پس چگونه تو را تاکنون ندیده ام؟ شغل پدرت چیست؟ 

ج: و با او در حیاط مدرسه شروع به گفتگو کرد. 
الف: جیران          ب: ُعصفور   . 92

ج: مستقبل            د: بُستان 
الف: ساحۀ : حیاط   . 93

ب: أعلم : دانا تر 
ج: إحدي : یکی از 

د: َزمیل : هم شاگردي 
الف: َبساتین      ب: ُزمالء      ج: أنُفس      د: َحدائق  . 94

.  الف: َوَلد (پسر)  ِبنت (دختر)  95

ب: جاِهل (نادان)  عاقل (دانا) 

ج: قبل (قبل)  َبعد (بعد) 

د: أَتی (آمد)  َذَهَب (رفت) 

هـ: أمس (دیروز)  َغد (فردا) 

و: قاِدم (آینده)  ماضی (گذشته) 
الف: ماموریت اداري            ب: چراغ ها   . 96

ج: چند                                    د: البته 
الف: مادرم غذایی خوشمزه خواهد پخت و ما از آن می خوریم.   . 97

ب: تو یک ساعت قبل برگشتی و ما یک ساعت بعد باز خواهیم گشت. 
ج: من دیروز رفتم و تو فردا خواهی رفت. 

)  چه می خوري؟ غذا  .  الف: ( 98

)  کجا کتاب می خوانی؟ در کتابخانه  ب: (

)  شغل پدرت چیست؟ ُمعلّم  ج: (

)  چند سالت است؟ دوازده  د: (

الف:َخلْف  وراء (پشت)        ب: ُمَدرِّس  معلّم (معلم)   . 99

ج: شاَهَد  َرأَي (دید)        د: َمنزل  َبیْت (خانه) 
الف: جیران (همسایه ها)    ب: َعصافیر (گنجشک ها)   . 100

ج: حدائق (باغ ها)              د: ُزمالء (هم کالسی ها) 
الف: کسی – دوستی   . 101

ب: دو هفته – ماند 
ج: ظلم نکردیم، ستم نکردیم – خودشان 

 . 102
مستقل مضارع ماضی منفی ماضی 
َسَیْجِلُس َیْجِلُس ما َجَلَس َجَلَس 
َسَتْدُخلُ َتْدُخُلما َدَخَلْت َدَخَلْت 
َسَننُْصر َننُْصرُ ما َنَصْرنا َنَصْرنا 

: ما َسِمْعنا:نشنیدیم (ماي منفی)    . 103

: ما تلَک؟:آن چیست؟ (ماي استفهامیه (پرسشی))  

: ما َظَلْمنا:ظلم نکردیم (ماي منفی)  

: : ما هذا؟:این چیست؟ (ماي استفهامیه (پرسشی))  
الف: ما أَکْلِت: نخوري (ماي نفی)    . 104

ب: ما ُهَو الَهَدُف ..................  (هدف از انتخاب شغل چیست؟ (ماي پرسشی)  
ج: : ما رأْیُتَک: ندیدم (ماي نفی)  
د: ما َسِمْعَت: نشنیدي (ماي نفی)  

الف: َنحُن َنْذَهُب : ما می رویم    . 105
ب: هَی َتشُکُر : او تشکر می کند

□□✓□

□□□✓

□□✓□

≠

≠

≠

≠

≠

≠

3←

4←

2←

1←

==

==

1

2

3

4
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ج: هَو َیْقَبُل : او قبول می  کند 
د: َانا أْکُتُب : من می  نویسم  

الف:می آید   . 106
ب:ستم می کنیم 

ج:می نوشی 
د:بازي می کنم

الف: أجِلُس : می  نشینم   . 107
ب: َسنْشَرُب : خواهیم نوشید 
ج: هَی َتْظِلُم : او ستم می کند 

د: تسألیَن : می  پرسی 

الف: َتْکُتُب : می نویسد   . 108
ب: َسَیفَْهُم : خواهد فهمید 

ج: َتقَْبُل : قبول می کنی 
د: َسَتنُْظریَن : نگاه خواهی کرد 

الف: می آیی            ب: اجازه دادم        ج: خواهیم رفت  . 109

الف: َیْصَنُع : می سازد – َتصَنعیَن : می سازي   . 110
ب: ماَکَتَبْت : ننوشت – َاْکُتُب : می نویسم 

ج: ماشاَهَدْت : ندید – یُشاِهُد : می بیند 

الف: تأتی            ب: تْکُتُب               ج: َیلَْعُب             . 111

مترادف ها  ِمهنۀ  شغل (شغل)/ أتی جاَء (آمد)/ َبساتین َحدائق (باغ ها)   . 112

متضاد ها  قادم(آینده)  ماضی(گذشته)/ بیع(فروش)  ِشراء(خرید) 

الف: َیکِذُب (دروغ می گوید)  َیصُدُق (راست می گوید)         ب: أتی = جاَء (آمد)   . 113

ج: ِمْهَنۀ  شغل (شغل)                                                                     د: قادم (آینده) ≠ ماضی (گذشته) 

الف: آقاي فتّاحی کارمند است و همسرش پرستار است.   . 114
ب: همراه برادرانمان به زیارت می رویم. 

ج مریض کیست؟ مادرتان احساس سردرد می کند.

الف) َانُتم   شما برنج می کارید.   . 115

ب) أنِت   تو در کارت موفق می شوي. 

ج) أنا   من نزد خواهرانم برمی گردم. 

د) أنُتنَّ   شما درس هایتان را می خوانید.

الف: صبحانه            ب: ناهار            ج: سرد  . 116

- با چه - هفتم         - گناه             .  - ورزشگاه             117

الف: قطعا خداوند به مردم ستم نمی کند امّا مردم به خودشان ستم می کنند.   . 118
ب: ما غذاي زیادي براي شام در سفره داریم؛ آن را باهم می خوریم. 

ج: و مردم را دیدي که در دین خدا داخل می شوند. 

الف: ُهنا (این جا)        ب: ُعّش (النه)            ج: َصَنعُتنَّ (ساختید)  . 119

الف: در این استان جنگل ها و گل ها و باغ ها و چشمه ها و آبشارهاي زیبایی است.   . 120
ب: آیا تلفن همراه براي ما ُمجاز است؟ بله. 

ج: آیا این جا زمین بازي (ورزشگاه) وجود دارد؟ بله سه ورزشگاه. 
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