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رُس الخاِمُس  َالدَّ
أیَْن َذَهْبِت؟ َذَهْبُت إلی الّسوق!

سالم مجدد من رو پذیرا باشید... از امروز به بعد بحث مهّمی در عربی قرار است شروع شود و آن آشنایی با فعل های 
ماضی است. تا آخر سال داستان همین است... فعالً برویم سراغ لغات این درس، در بخش قواعد مفّصل راجع به 

آن با شما صحبت خواهیم کرد... راستی با دو کلمه پرسشی دیگر نیز آشنا خواهید شد...  

تمرین 2 :  لطفاً پس از شنیدن فایل صوتی جای خالی را در ترجمة مکالمة زیر کامل کنید:

تمرین 1 :  معنی لغات زیر را بنویسید:

لِکْن:     ـِک:     ألْف:    شکراً جزیال:    

أْم:     وحدَک:   َمبروک:         لماذا:   

أیَْن َذَهْبِت یا اُمِّ حمیٍد؟         َذَهْبُت إلی سوِق النََّجِف!  

! .؟        به نَجف   کجا ای

َهْل إْشتََریِْت شیئًا؟          نََعْم، إْشتََریُْت َمالبَِس نِسائیًّة!  

خریدم!   آیا چیزی  ؟         بله، 

ْر )صفحة 42 کتاب درسی( إْسَمْع و َکرِّ فـي الّسوق 

)فایل صوتی: 705 (
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أَذَهْبِت َوْحَدِک؟              ال، َذَهْبُت َمَع صدیقاتـي!  

! ؟        نه، با دوستانم    آیا تنها 

َکْیَف کانَْت قیمُة المالبِس؟ رخیصًة أم غالیًة؟       ِمثَل إیران، الفرَق، لِکِن اْشتریُْت!  

! ؟       مانند ایران بود،  اّما  ؟ ارزان بود یا    قیمت لباس ها 

فَلِماذا إْشتََریِْت؟           إشتریُت للهدیّة!  

! ؟       برای هدیه    پس

الَمِة. َمبروٌک؛ مالبُِس جمیلٌة! فـي أماِن اهللِ.        شکراً جزیاًل؛ َمَع السَّ  

، لباس های زیبایی است!          ؛ به سالمت   

أیَْن َذَهْبَت یا أبا حمیٍد؟         َذَهْبُت إلی سوِق النََّجِف!  

! ؟        به نَجف   کجا ای

َهْل إْشتََریَْت شیئًا؟          نََعْم، إْشتََریُْت َمالبَِس ِرجالیّة!  

!   آیا  ؟         بله، 

أَذَهْبَت َوْحَدَک؟              ال، َذَهْبُت َمَع صدیقاتـي!  

! ؟        خیر؛ با     آیا 

َکْیَف کانَْت قیمُة المالبِس؟ رخیصًة أم غالیًة؟       ِمثَل إیران، الفرَق، لِکِن اْشتریُْت!  

! مانند ایران بود،  اّما  ؟       ، چگونه بود؟  

فَلِماذا إْشتََریَْت؟           إشتریُت للهدیّة!  

   خریدی؟       برای  خریدم!

تمرین 3 :  لطفاً پس از شنیدن فایل صوتی جاهای خالی را در ترجمة مکالمة زیر کامل کنید.
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الَمِة. َمبروٌک؛ مالبُِس جمیلٌة! فی أماِن اهللِ.        شکراً جزیاًل؛ َمَع السَّ  

؛  ؛ خداحافظ.         ؛    

الُفستان مکاٌن فیه مالبُس نسائیة و رجالیّة!       

من المالبِس النسائیة!       ألْف  

من المالبِس الّرجالیّة!       ُسوق  

ثََمٌر مفیٌد!         لِباس  

القمیص من األعداد!         

          تّفاحة

تمرین 4 :  از میان کلمات زیر نام هر تصویر را بنویسید:  )ِرسالَة- َعَلم- َعباَءة- ِسروال- تُّفاح(

تمرین 5 : معنی درست هر لغت را مشخص کنید.

ِسْروال
شلوار

بازار

عبادت

چادر
أَخَذَعباَءة

گرفتپیراهن زنانه

 برداشت پیراهن
قمیص

تمرین 6 :  موارد خواسته شده را برای هر کلمه بنویسید.

معنیمؤنثُمتضادمفردَمالبِس تَْحتأصدقائینِسائیّة

تمرین 7 :  هر توضیح را به کلمة مورد نظر وصل کنید.

تمرین 8 : در هر گروه کلمة ناهماهنگ را مشخص کنید.

إشتری       بائع           َغَسل    سوقِسروال      فُستان       مبروک    قمیص 

ُت إلی الّسوق!
ِت؟ َذَهْب

َْن َذَهْب س: أی
س الخام

الّدر
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قواعد

خوب... نوبتی هم که باشد نوبت قواعد است... آن هم چه قواعدی... فعل ماضی!!! حتماً می دانید فعل ماضی چیست؟! 
فعلی است که نشان میدهد یک کاری در گذشته صورت گرفته مثل: »خوردم«، »نوشتی«، »رفت«، »بازی می کردیم«، و ... خوب 
در عربی که هیچ ... در همة زبان های دنیا اینطور فعلی وجود دارد که البته در عربی خیلی مفّصل است... می دانید چرا؟ چون:

در عربی فعل ها مثل یک ظرف می مانند. داخل یک ظرف هر چه بریزید همان شکل ظرف را به خود می گیرد. 
 فعل ها در عربی به همین ترتیب اند و دارای شکل ظاهری و چهارچوب خاصی هستند. یعنی هر ضمیر یک فعل ماضی 

خاصی دارد و از روی آن فعل می توان ضمیر مربوطه را پیدا کرد. در این درس با سه تای آنها آشنا می شویم: 

 
 

 در عربی اکثر فعل ها دارای سه حرف اصلی هستند و همه آنها را در قالب همین سه حرف اصلی دسته بندی می کنند. 
مثال:      فعل »ذََهبُْت« دارای سه حرف اصلی »ذ هـ ب« می باشد.

   فعل »َغَسلَْت« دارای سه حرف اصلی »غ س ل« می باشد. 
 با دانستِن سه حرف اصلی فعل ها می توان فعل های متعددی ساخت. 

     فَعَلُْت  َغَسلُْت )شستم(
   غ س ل    فَعَلَْت َغَسلَْت )شستی( مذکر

     فَعَلِْت َغَسلِْت )شستی( مؤنث

 پس وزن های »فَعَلُْت«، »فَعَلَْت« و » فَعَلِْت« وزن های فعل ماضی برای صیغه های »أنا«، »أنَت« و »أنِت« 
می باشد و هر حروف اصلی ای را بر این وزن ها ببریم فعل های ماضی ای برای سه ضمیر »أنا«، »أنَت« و »أنِت« 

ساخته ایم. 

  در این درس با دو کلمه پرسشی دیگر آشنا شدید:

 ضمیر          فعل ماضی                 مثــال          ضمیر متصل

َذَهْبُت )رفتم(  مذکر و مؤنث      ي فََعْلُت   أنا )من(   

َذَهْبَت )رفتی(  مذکر    ـَک فََعْلَت   أنَْت )تو مذکر(  

َذَهْبِت )رفتی(  مؤنث    ـِک فََعْلِت   أنِْت )تو مؤنث(  

 فــــــــــــــــعــــــــــــــــــل 

حرف اّول اصلی    حرف دّوم اصلی   حرف سّوم اصلی

عین الفعل              الم الفعل     فاء الفعل  

کیَفلِماذا
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 لماذا إشتریَت المالبَس؟  چرا لباس ها را خریدی؟   اشتریتها للهدیة!   برای هدیه خریدم.

 کیَف کانت قیمُة المالبِس؟ قیمت لباس ها چگونه بود؟  غالیًة!  گران

فـي یَوِم من األیّام َذَهْبُت َمَع أصدقائـي إلی سوِق طهران فـي شاِرِع ناصر خسرو. کانَْت المدینُة َمْملوَءة بالنّاس! فـي الَطریِق رأیُت 

إخوانـي و اُختـي فََسألتُهم: لماذا أنتم ُهنا؟ قالوا )گفتند(: َهْل أنَت وحدَک؟ قُْلُت )گفتم(: نعم! وَسألُت: َهْل إشتریَت شیئًا یا أخـي؟ 

هل إشتریِت شیئًا یا اُختـي؟ فَأجابوا )پاسخ دادند(: نعم، مالبَس نسائیة و مالبَس رجالیّة.

     أنِْت                        أنَْت             

      أنا                    

1( َمَع َمْن َذَهْبَت إلی الّسوِق؟ 

2( َکیَف کانَْت الَمدینَة؟ 

3( أیَْن الّسوُق فـي طهران؟ 

4( ماذا إْشتََری اإلخوان و األخت؟ 

به معنی »چرا« یا »برای چه« است .   لِماذا
و  شــود  بیــان  علّــت  بایــد  آن  پاســخ  در 
»لـــِ«  یــا  زیــرا  معنــی  بــه  »ِلّن«  از  غالبــاً 
می شــود. اســتفاده  بــرای  معنــی  بــه 

به معنی »چگونه« است.           کَیَْف
در پاسخ آن غالباً یک حالت و صفت بیان 

می شود. 

تمرین 9 :  در متن زیر فعل های ماضی را پیدا کرده و روبروی ضمیر مربوطه بنویسید:

تمرین 10 : باتوجه به متن فوق به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
ُت إلی الّسوق!

ِت؟ َذَهْب
َْن َذَهْب س: أی

س الخام
الّدر



 

98

َهْبــَت     َجلســُت      َکتَْبــِت ُت     َذ َکْلــِت      قــرأ نــا           أ 1(  أ

یَْت ُت    إشــتََر َخــْذ َکْلــَت       أ ِت     أ نــَت      َغَســْلُت      قــرأ 2(  أ

َهْبــَت      َغَســْلِت     َجَلْســُت    إشــتریُْت ِت        َذ نــِت      قــرأ 2(  أ

1( َغَسْلُت مالبسـ    2( أَخْذَت قمیَصـ   3(  َغَسْلِت یَد 

ترجمه:     ترجمه:     ترجمه:  

  اکثر ضمیرها در عربی یک ضمیر متصل نیز دارند. در فارسی نیز همین طور است. مثال: تو مادرت را دیدی. در این 
عبارت »ت« در »مادرت« ضمیر متصل و متناسب با ضمیر »تو« است. در عربی نیز به همین ترتیب است:

ضمیر متصل مناسب »ي« است.  أنا قَرأُت کتابی: من کتابم را خواندم.     أنا   
ضمیر متصل مناسب »َک« است.  أنَْت قَرأَت کتابََک: تو کتابت را خواندی.    أنَْت  
ضمیر متصل مناسب »ِک« است.  أنِْت قَرأِت کتابَِک: تو کتابت را خواندی.    أنِت  

؟  

؟  

؟  

  

تمرین 11:  با توجه به ضمیر، افعال مناسب را انتخاب کنید.

تمرین 12: در جای خالی ضمیرهای متصل و منفصل مناسب  قرار دهید سپس عبارت ها را ترجمه کنید: 

أ   المسافِرُ      الفندِق         إلی         أیّها        َذَهْبَت

إشتریِت        أیْنَ         فُستاَن         ِمْن          ِک

سألُت       قیمُة          کیَف   أنا        المالبِس

تمرین 13 : با کلمات به هم ریخته جمله بسازید سپس معنی کنید:
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  راستی... مکالمه باال را حفظ کنید و سر کالس دو به دو با هم تمرین کنید: اگه می توانید یک مکالمه دیگر خودتان درست 
کنید و به معلّمتان نشان دهید! من با ایشان صحبت کردم اگر درست باشد یک نمره مثبت در دفتر برایتان بگذارد.... !!!

  

غالیًة!

قصیمًا و ِسروااًل.

علیک الّسالُم! أنا بخیٍر!

ال، ذهبُت َمَع أخـي و اُّمـي!

للهدیّة.

شکراً جزیاًل! إلی الّلقاء!

الّسالم علیک! کیف حالَک؟ 

أیَْن َذَهْبَت یا أخـي؟ 

هل َذَهْبَت وحدَک؟

کیف کانَْت قیمُة المالبِس؟ 

ماذا إشتریَت؟ 

مبروٌک. مالبُس جمیلٌة! مع السالمة. 

إلی سوق المشهد المقّدسة.فلماذا اشتریَت؟

تمرین 14 : مکالمة زیر را به هم وصل کنید:

پرسش های چهار گزینه ای

1( کدام گزینه با سایر گزینه ها همخوانی ندارد؟

4.  مالبس رجالیّة 3.  ِسروال   2.  فُستان   1.  قمیص   

2( در کدام گزینه عدد به کار نرفته است؟ 

4.  ثالثَة 3.  َوحَدک   2.  ألْف   1.  َسبعین   

3( کدام گزینه دارای دو کلمه ی غیرمرتبط به هم هست؟

4.  إشتری ـ َمبروک 3.  َرفََع ـ َعَلم   2.  َغَسَل ـ فُستان  1.  َکتََب ـ رسالة  

4( کدام یک از موارد زیر به »إمَرأة« ارتباط ندارد؟ 

4.  َعباَءة 3.  فُستان   2.  ِرسالَة   1.  ِسروال   

5( معنی کدام عبارت غلط است؟ 

4.  أَخْذتُُه: آن را گرفتم 3.  الفرَق: فرقی نیست  2.  أصدقائـي: دوستم  1.  لماذا: برای چه  

ُت إلی الّسوق!
ِت؟ َذَهْب

َْن َذَهْب س: أی
س الخام

الّدر
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6( کدام گزینه به ترتیب برای جاهای خالی این عبارت درست است؟

 »  أَخْذُت الُفستان و  لَبِْسَت القمیَص و  أَکْلِت التّفاحة. «

4.  أنِت ـ أنا ـ أنَت 3.  أنا ـ أنِت ـ أنَت  2.  أنا ـ أنَت ـ أنِت  1.  أنَت ـ أنا ـ أنِت  

7( کدام گزینه غلط است؟ 

2.  ِمن أیَن أَخذُت هذه الَعباَءِة أیّتُها المدیرُة! 1.  أیُّها المعّلُم َهْل َکتَْبَت الّرسالة؟     

4.  أنَْت إشتریَت کتابًا عربیًّا ِمن المکتبة! 3.  أنا َذَهْبُت إلی ذلک الُفنُدِق!    

8( پاسخ سؤال: »لماذا َذَهْبَت إلی َمشَهد« کدام است؟

4.  َذَهْبَت إلی الُفنُدق! 3.  َذَهْبُت إلی الُفنُدق!  2.  َذَهْبَت للزیارة!  1.  َذَهْبُت للزیارِة!  

9( متضاد کدام گزینه غلط است؟

4.  َدفََع َذَهَب 3.  نِسائیّة رجالیّة  2.  َرخیصة  غالیة  1.  أنَت  أنِت   

10( ِمن أیَن إْشتَریت مالبسک؟ 

4.  ِمن الُفنُدق 3.  ِمن القریة   2.  ِمن المکتبة   1.  ِمن الّسوق   

 

نام هر تصویر را زیر آن بنویسید.                  1  .1

         الف(                     ب(                      ج(               د(

موارد خواسته شده را بنویسید.                  1  .2

د( الفَرَق معنی ج( مالبِس مفرد  ب( قََرأَت  مؤنث   الف( صدیق جمع   

لکید پرسش های چهارگزینه ای

 )2( .5   )2( .4   )4( .3   )3( .2   )2( .1

)1( .10   )4( .9   )1( .8   )2( .7   )2( .6

ارزشیابی تکوینی درس پنجم بارمسؤال
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ارزشیابی تکوینی درس پنجم  بارمسؤال

عبارت های زیر را ترجمه کنید.                   4  .3

الف( َکْیَف کانَْت قیمُة الُکتُِب؟    

ب( َذَهْبُت إلی الّسوِق و إشتریُت فُستانًا!   

ج( َهْل َکتَْبِت هذِه الّرسالِة وحَدِک؟   

د( أیُّها الطالب، َرفَْعَت َعَلَم إیران بِعلِمَک!   

ترجمة صحیح را انتخاب کنید.                0/5  .4

الف( أَکْلُت التُّفاَح مع صدیقاتی!      ب( قیمُة المالبِِس فـي النجِف مثُل إیران!  

1.  سیب را دوستانم با من خوردند!      1.  قیمت لباس ها در نجف مانند ایران است!  

2.  من سیب را با دوستانم خوردم!       2.   قیمت لباس های نجف و ایران مثل هم است!  

هر عبارت در توضیح چه کلمه ای آمده است؟ )َعباَءة ـ ألف ـ قمیص ـ شاِرع ـ َعَلم(            2  .5

) ب( ِمن المالبِس النسائیّة: )  ) الف( ِمن المالبِس الرجالیّة: )  

) د( مکاُن سیِر السیّارات: )   ) ج( عدٌد کبیٌر: )  

 6.  برای جای خالی ضمیر مناسب را انتخاب کنید.             1/5

الف(  َغَسْلُت مالبسـي فـي البیِت. )أنا ـ أنَت ـ أنِت(  

ب(  قََرأَت الرسالَة فـي الّصّف. )أنا ـ أنَت ـ أنِت(  

ج(  َرفَْعِت َعَلَم ایران. )أنا ـ أنَت ـ أنِت(  

جمالت زیر را با توّجه به ضمیر خواسته شده تغییر دهید.               1  .7

الف( َذَهْبُت إلی الفندِق َمَع اُْسَرتـي.  أنَْت   

ب( أنِت أخذِت کتابَِک ِمن المکتبة.  أنا    

ُت إلی الّسوق!
ِت؟ َذَهْب

َْن َذَهْب س: أی
س الخام

الّدر
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ارزشیابی تکوینی درس پنجم سؤال

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.                1/5  .8

ب( ماذا إْشتََریِت من الّسوق؟  الف( کیف کانَْت قیمُة المالبِس؟      

ج( َکْم تُّفاحًة أَکْلَت؟   

با کلمات در هم ریختة زیر یک جمله بسازید.                1  .9

                 ؟

از عبارت های زیر موارد خواسته شده را بیابید و در جدول بنویسید.            1/5  .10

» قیمُة هذه المالبِس غالیٌة و ألبـي ألفاِن تومان لکّن إخوانـي ناجحوَن فـي المدرسة و أنا َذَهْبُت إلی البیِت.«   

بارم

فعل ماضی               مثنی             متضاد رخیصة       جمع مکّسر       جمع مذکر سالم        اسم اشاره

أنَْت     ـک        صدیَق    أ      َذَکْرَت

5

10

الف( تّفاح        ب( سروال          ج( َعَلم        د( قمیص

الف( أصدقاء     ب( قرأِت          ج( لِباس        د( فرقی نیست

الف( قیمت کتاب ها چگونه بود؟ 
ب( به بازار رفتم و یک پیراهن زنانه خریدم. 

ج( آیا این نامه را به تنهایی نوشتی؟
د( ای دانش آموز، پرچم ایران را با دانش خود باال بردی.

ب( 1 الف( 2   

الف(  قمیص        ب( عباَءة          ج( ألف        د( شاِرع

1

2

4

9

3

6

7

8

الف( أنا          ب( أنَت          ج( أنِت
 

الف( أنَْت َذَهْبَت إلی الُفنُدِق َمَع اُسرتَِک.
ب( أنا أخذُت کتابـي من المکتبة.

ب( إشتریُت قمیصًا )مثاًل(  الف( غالیًة یا رخیصًة  
ج( یک عدد باید بنویسید مثاًل إثنان ـ ثالثة و ...

أ أنَْت َذَکْرَت صدیَقَک؟

مثنی ألفان )دوهزار( فعل ماضی ذهبُت  
جمع مذکر سالم  ناجحون  متضاد رخیصة  غالیة  

جمع مکسر المالبِس- إخوان 
اشاره به نزدیک هذه

مکالمه 
2 نمره

روخوانی
3 نمره

موفق و پیروز باشید.
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و اما... تیزهوشان

1( کدام یک از گزینه های زیر فعل نیست؟

4.  َرفََع 3.  َعَلم   2.  أَکَل   1.  أَخَذ  

2( کدامیک از »المالبس الرجالیّة« نیست؟

4.  هیچکدام 3.  قَمیص   2.  فُستان   1.  ِسروال  

3( کدام فعل ها با کلمه روبروي خود مرتبط نیستند؟

4.  أَکَل  تُّفاَحة 3.  َرفََع  ألف  2.  َغَسَل  مالبِس  1.  َکتََب  رسالة 

4( جمع دو کلمه »َصدیق و َصدیقة« چیست؟

4.  أصدقاء ـ صدیقات 3.  صادقون ـ صادقات  2.  أصدقاء ـ أصدقات  1.  صدیقاِن ـ صدیقات 

5( کدامیک از گزینه هاي زیر کلمه پرسشي نیست؟

4.  أ 3.  لماذا   2.  کیف   1.  أم   

6( معني کلماتي که زیر آنها خط کشیده شده کدام است؟ »َمبروک، إشتریُت هذه الهدیّة ِمن سوق النّجف!«

2.  مبارکه ـ خریدم ـ خرید 1.  مبارک باشد ـ خریدی ـ بازار   

4.  مبارکه ـ خریدی ـ بازار 3.  مبارک باشد ـ خریدم ـ بازار   

7( »أیُّها المسافُر« معادل کدام ضمیر است؟

4.  هو 3.  أنِت   2.  أنَت   1.  أنا   

8( براي تبریک در عربي از کدام عبارت استفاده مي شود؟

4.  مبروک! 3.  مع الّسالمة!   2.  شکراً جزیاًل!  1.  أهاًل و سهاًل! 

9( در این عبارت چند فعل ماضي وجود دارد؟ »أنا َذَهْبُت إلی السوق و کانَْت قیمُة المالبس غالیًة فََرَجْعُت!«

4.  أربََعة 3.  ثالثة   2.  إثنان   1.  واحد  

10( در کدام گزینه فعل ماضي به کار نرفته است؟

2.  أخـي َرفََع َعَلَم إیران فـي المسابقات! 1.  أبـي قََرأ الّرسالَة فـي البیِت!   

4.  أَکَل َصدیقـي التّفاَحَة! 3.  الفَْرَق بین أنَْت و أخـي!   

11( کدام گزینه ضمیر مربوطه را درست نشان داده است؟

2.  َجَلْسَت علی الکرسّي!  )أنِت( ماَن  )أنا(     1.  أَکْلُت الرُّ

4.  َکتَْبَت الّدرَس فـي المدرسة  )أنِت( 3.  َرفَْعِت یََدِک  )أنا(    

ُت إلی الّسوق!
ِت؟ َذَهْب

َْن َذَهْب س: أی
س الخام

الّدر
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12( کدام گزینه براي جاي خالي صحیح است؟ »أیُّها الّشاِعُر َهْل........ ِشعَر........؟«

4.  َکتَْبُت ـ ـَک 3.  َکتَْبَت ـ ي     2.  َکتَْبُت ـ ي   1.  َکتَْبَت ـ ـَک 

13( سؤال: »ِمْن أیَْن إْشتَریِت فُستانِک؟« پاسخ: 

2.  إشتریُت فُستانـي من الّسوق! 1.  إشتریُت فُستانـي من المکتبة!   

4.  إشتریِت فُستانِک من الّسوق! 3.  إشتریِت فُستانَِک من المکتبة!   

14( گزینه نادرست را از لحاظ ضمایر مشخص کنید:

4.  أنَْت إشتریَت قمیصًا! 3.  أنِت َکتَْبِت رسالتََک!  2.  کانَْت األشعاُر جمیلًة!  1.  أنا َغَسْلُت مالِبسـي! 

15( مؤنث عبارت »أنَْت َغَسْلَت مالبَِسَک.« کدام است؟

2.  أنِت َغَسْلِت مالبَِسَک! 1.  أنا َغَسْلُت مالِبسـي!    

4.  أنِْت َغَسْلِت مالبَِسِک! 3.  أنَْت َغَسْلِت مالبَِسِک!    

16( پاسخ مناسب »ماذا أَکْلَت؟« کدام است؟

4.  أَکْلَت تُّفاحًا! 3.  في البیِت أَکْلَت!  2.  أَکْلُت ُرّمانًا!   1.  نََعم، أَکْلُت الِعنَب! 

17( »إشتریُت لِْلَهدیّة« پاسخ کدام سؤال است؟

4.  ِمْن أیَْن اْشتََریَت؟ 3.  هل اشتریَت؟  2.  ماذا اشتریَت؟  1.  لماذا اشتریَت؟ 

 18( معني درست این عبارت کدام است؟ »أیُّها المسافُِر أَذَهْبَت إلی فُنُدٍق فـي النّجِف؟« 

2.  ای مسافر آیا به هتلی در نجف رفتی؟ 1.  ای مسافر آیا به هتل نجف رفتی؟  

4.  آنها مسافراند و به هتلی در نجف رفتند! 3.  آنها مسافراند و به هتل نجف رفتند!  

19( کدامیک صفتي براي »مالبِس« نیست؟

4.  قیَمة 3.  نسائیّة   2.  َجمیلة   1.  َرخیصة  

20( کدام مي تواند پاسخي برای عبارت »َمبروٌک!« باشد؟

4.  جمیلًة جّداً! 3.  شکراً جزیاًل!  2.  َمَع الّسالمة!   1.  فـي أمان اهلل! 

21( پاسخ کدام سؤال غلط است؟

2.  کیف کانَْت قیمُة الُکتِب؟ غالیًة رِس     1.  لِماذا َذَهْبُت؟ للدَّ

4.  ِمْن أیَْن اشتریَت السروال؟ للهدیّة 3.  إلی أیَْن َذَهْبُت؟ إلی الّسوِق   

22( »أیّتُها الشاِعرُة« معادل کدام عبارت است؟

4.  شاعرٌة 3.  هل أنِت شاعرةٌ  2.  أنِت شاعرٌة   1.  یا شاِعرُة  
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پاسخ تشریحی...

ُت إلی الّسوق!
ِت؟ َذَهْب

َْن َذَهْب س: أی
س الخام

الّدر

23( حدیث »َطَلُب الِعلِم فریضٌة« داللت بر چه موضوعي دارد؟

4.  پرداختن به عبادت 3.  اهمیت َطَلب  2.  علم اندوزی   1.  واجبات دینی 

24( ما ِهي مجموعُة »فُستان، ِسروال و َعباَءة«؟

4.  سوٌق 3.  مالبُس نسائیّةٌ  2.  مالبُِس رجالیّةٌ  1.  ُکتٌُب  

»أَخَذ« به معني »گرفت«، »أَکَل« به معني »خورد« و »َرفََع« به معني »باال بُرد« هر سه فعل هستند. اّما   3 1. گزینه 

»َعَلم« به معني »پرچم« اسم است. 

»ِسروال« به معني »شلوار« و »قمیص« به معني »پیراهن« از لباس هاي مردانه مي باشند اّما »فُستان« به   2 2. گزینه  

معني »پیراهن زنانه« است. 

»َرفََع« به معني »باال بُرد« به »ألف« به معني »هزار« ارتباطي ندارد، بهتر بود به جاي »ألْف« از »َعَلم«   3 3. گزینه  

استفاده شود.

»صدیق« مذکر است و »صدیقة« مؤنث ... جمع آنها همان است که در گزینه )4( آمده است.   4 4. گزینه 

»أْم« به معني »یا« در جمالت سؤالي به کار مي رود اّما کلمه پرسشي نیست... عجب نکته اي...   1 5. گزینه 

»َمبروک« به معني »مبارک باشد« مي باشد. »إشتریُت« داراي ضمیر »ُت« است پس براي صیغه »أنا«   3 6. گزینه 

است و یعني »خریدم«، »سوق« نیز به معني »بازار« است. 

سؤال قشنگي است ... »أیُّها المسافُِر« یعني »اي مسافر« یعني »تو« چون »أیُّها« یعني »ای« و این   2 7. گزینه 

باعث مي شود دّوم شخص را مورد خطاب قرار دهیم و چون »مسافر« مذکر است این عبارت معادل »أنَت« است. 

خیلي راحت است ... براي تبریک مي گویند مبارک باشه... یعني »مبروک«.  4 8. گزینه 

»َذَهْبُت« و »َرَجْعُت« بر وزن »فََعْلُت« بوده و ماضي مي باشند. در المعجم این درس  با چند فعل ماضي   3 9. گزینه 

دیگر نیز آشنا شدید مثل »کانَْت« به معني »بود« این را از روي معني آن باید مي فهمیدید...!!!!

این در ادامه تست باال است... »قََرأ« به معني »خواند«، »َرفََع« به معني »باال بُرد« و »أَکَل« به معني   3 10. گزینه 

»خورد« هر سه فعل ماضي اند. در گزینه )3( اصالً فعلي وجود ندارد. 

»ُت« ضمیر متصل مناسب با صیغه »أنا« در ماضي است. این ضمیر براي »أنَْت«، »َت« مي باشد و براي »أنِت«، »ِت«.   1 11. گزینه 

»أیُّها الشاِعُر« یعني »اي شاعر« و این معادل ضمیر »أنَْت« مي باشد پس فعل ماضي براي آن باید بر وزن   1 12. گزینه 

»فََعْلَت« باشد و ضمیر متصل متناسب براي آن »ـَک« مي باشد. معني عبارت: »اي شاعر آیا شعرت را نوشتي؟«
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ببینم وقتي کسي از شما مي پرسد »لباست را از کجا خریدي؟« چه جواب مي دهید... مي گویید »لباسم   2 13. گزینه 

را از بازار خریدم« آفرین... پس وقتي سؤال از »تو« مي شود پاسخ باید »من« باشد... و من در عربي مي شود »أنا« که فعل 

ماضي آن بر وزن »فََعْلُت« است. ضمناً لباس را از بازار مي خرند نه کتابخانه... 

ضمیر متصل متناسب با »أنَْت«، ضمیر »َک« مي باشد که در گزینه )3( این ضمیر متصل براي »أنِت« به کار   3 14. گزینه 

رفته و لذا اشتباه است. 

مؤنِث »أنَت« مي شود »أنِت« و فعل متناسب با »أنِت«، »فََعْلِت« و ضمیر متصل متناسب با آن »ـِک« مي باشد.   4 15. گزینه 

گزینه هاي )1( و )3( حذف مي شوند چون این پاسخ ها در سؤاالتي با کلمه پرسشي به ترتیب »َهْل« و   2 16. گزینه 

»أیَْن« به کار مي روند. باز هم تکرار مي کنم پاسخ سؤالي که به ضمیر »تو« ربط دارد با »أنا« مي باشد و فعل متناسب با »أنا«، 

»فََعْلُت« است. 

چون عّلت خرید مطرح شده پس سؤال باید عّلت را بپرسد و بگوید »چرا؟« ... یعني »لماذا«.   1 17. گزینه 

»أیّها المسافر« یعني »اي مسافر« ضمنًا اسامي که »ال« ندارند با »یاء نکره« ترجمه مي شوند »فُْنُدٍق«   2 18. گزینه 

مي شود »ُهتلی«. این نکته را در درس های قبل گفته بودیم... 

»مالبِس« به معني »لباس ها« مي توانند »رخیصة« یعني ارزان باشند یا »جمیلة« یعني »زیبا« باشند یا   4 19. گزینه 

»نسائیّة« یعني »زنانه« باشند اّما »قِیمة« به معني »قیمت« اصاًل صفت نیست!

ببینم وقتي به شما می گویند »مبارکه!«شما چه جواب می دهید؟! معلوم است دیگر می گوئید: »خیلي ممنون!« پس   3 20. گزینه 

جواب گزینه )3( است. البته شاید بگوئید مبارک صاحبش باشد... ولي خوب چنین چیزي در گزینه ها نیست...

پاسخ »للهدیّة« عّلت را بیان مي کند پس »لماذا« سؤال مناسب آن است... »ِمْن أیَن« یعني »از کجا؟« پس   4 21. گزینه 

باید یک محّل در پاسخ مي آمد مثاًل »ِمن الّسوِق!« 

»أیّها« و »أیّتُها« هر دو به  معني » یا« بوده که البته اّولي براي مذکر و دّومي براي مؤنث به کار مي رود.   1 22.  گزینه 

پس »أیّتُها الشاعرة« به معني »اي شاعر« بوده و گزینه )1( پاسخ صحیح است. 

این عبارت حدیثي از رسول اکرم است که رمز جدول صفحه 46 کتاب درسي است... زیر و بِم کتاب رو   2 23. گزینه 

برایتان سؤال کردم... این عبارت مي گوید: »طلب دانش واجب دیني است« یعني »علم اندوزی« به اندازه واجبات دیني مهم 
است و این یعني گزینه )2(.

مجموعه »پیراهن زنانه، شلوار و چادر« در مجموعه  لباس هاي زنانه مي گنجد و یعني »مالبس نسائیّة«.  3 24. گزینه 

 دیگر تستي به ذهنم خطور نمي کند... یعني واقعیت این است که اصالً چیزي نمانده دیگه... پس فعالً »مع الّسالمه« تا درس 
بعد.. خسته نباشید!!!!




