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مقدمه مولف 
ن َوالَْقَلِم َوَما يْسُطُروَن    

ــتم  ــار توانس ــر ب ــژه اش ديگ ــات وي ــا عناي ــه ب ــگزارم ک ــال را سپاس ــد متع خداون
ــزرگ  ــه ب ــوزان و جامع ــش آم ــد دان ــر ارجمن ــه محض ــش رو ب ــر پی ــم اث ــا تقدي ب
فرهنگــی کشــور عزيــزم ايــران ، ســعادت خدمتگزاريشــان را داشــته باشــم . در 
ــا کتــاب عربــی  ــا وجــود محدوديــت زمــان و تالقــی تالیــف آن ب ايــن مجموعــه ب
نهــم و ديگــر مشــغله هــا ، ســعی بــر آن شــد تــا مطالــب ارائــه شــده ، بــا رعايــت 
ــی  ــران در درس عرب ــای فراگی ــه ه ــل آموخت ــی ، مکم ــح ارزش ياب ــول صحی اص
ــان را در  ــران ، ايش ــای فراگی ــته ه ــتن دانس ــش گذاش ــه آزماي ــه بوت ــا ب ــوده و ب ب
ــاپیش  ــد . پیش ــر باش ــن درس ياريگ ــان در اي ــزان موفقیتش ــی از می ــب آگاه کس

ــه ی  ــا ارائ ــه ب ــدرم ک ــران ق ــر و گ ــب نظ ــکاران صاح ــم از هم ــی کن ــی م قدردان
نظــرات ســازنده و کارآمدشــان ، حقیــر را مــورد لطــف خويــش قــرار مــی دهنــد 
. همچنیــن تشــکر مــی کنــم از مديــر ســخت کــوش انتشــارات خــط مهــر ، جنــاب 
آقــای مهنــدس حســن کرمــی و مجموعــه همــکاران همــدل و توانمندشــان  کــه در 

ــد . ــه ســزايی دارن پديــد آمــدن ايــن مجموعــه ســهم ب
تا چه قبول افتد و چه درنظر آيد 

            داريوش محمدی
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ُل ْرُس األوَّ قيَمُة الِعلِمالدَّ

1 -  هر اسمی در عربی يا مذّکر است يا مؤنّث.
2 -  عالمت اصلی اسم مؤنّث »ة« است. مانند: طالَِبة 

3 -  مذّکر نشانه ای ندارد. مانند: طالِب
4 - اسم هايی مانند )َشَجَرة، لَوَحة و ...(  که دارای عالمت »ة« هستند، مؤنّث به شمار می آيند.

6 - اسم هايی مانند ) بِْنت، َمرَيم و ...(  که برای مؤنّث به کارمیروند، مؤنّث اند.
7 - »هذا و ذلك« برای اشاره به اسم های مذّکرند.

8 - »هذه و تلك« برای اشاره به اسم های مؤنّث اند.
9 -  حروف الفبای عربی 28 حرف هستند. )به طريقه خواندن آنها توجه کنید(
الف )همزه( - باء- تاء- ثاء- جیم - حاء- خاء- دال- ذال- راء- زاء- سین- شین- صاد

ضاد- طاء- ظاء- عین- غین- فاء- قاف- کاف- الم- میم- نون-  واو- هاء- ياء.
10 -  چهار حرف »پ- ژ- گ- چ« در زبان عربی فصیح )نوشتاری( وجود ندارند.

جنس

ذلَِك)آن(هذا)این(مذّکر

تِلَك)آن( هِذِه)این( مونث

مفردتعداد
دورنزدیک

1- ترجمه ی كدام لغت نادرست است؟

الف( قیمة: ارزش                    ب( ثََمر: میوه  

ج( نِْسٰیان: فراموشی              د( باِل: مصیبت

2- در كدام گزینه اسم اشاره درست به كار رفته است؟

َجرُة َکبیرٌة.           الف( َذلَِک الِْبْنُت ناِجَحٌة.              ب( تِلَک الشَّ

فِّ فِّ األّول.               د( َهذا لَْوَحُة الصَّ            ج( هِذِه طالٌِب ِفی الصَّ

3- مفرد  كدام جمع نادرست است؟

          الف( ُطّلاب         طالِب                                  ب( ُصفوف         َصّف 

         ج( َأْوالد           والِد                                                 د( بَنات           بِْنت

تست
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4- ترجمه ی كدام گزینه درست است؟

        الف( تِْلَك، اِمـــــَرَأٌة عــــــالَِمٌة.                    آن، زنی موفق است.

میوه آن درخت، زيباست.  َجَرِة، َجمیَلٌة.           ب( ثََمَرُة هِذِه الشَّ

اين پسری، موّفق است.          ج( هَذا الَْولَــُد، ناِجٌح.   

آن، تابلويی عجیب است.         د( تِلَك، لَْوَحٌة َعجیَبٌة.   

5- موضوع كدام سخن حکیمانه درست است؟

َجِر باِلثََمٍر.  ضرورت پرکار بودن.        الف( الْعالُِم باِل َعَمٍل َکالشَّ

ؤاِل نِْصُف الَْجواِب.  اهمّیت پاسخ دادن به سؤال ديگران.        ب( ُحسُن السُّ

        ج( َطَلُب الِْعلِم َفريَضٌة.  ضرورت دانش اندوزی.

        د( ُمجالََسُة الُْعَلماِء ِعباَدٌة. اهمّیت عبادت برای دانشمندان.

6- مؤّنث كدام گزینه صحیح نیامده است؟

             الف( َرُجل َرُجَلة      ب( ٰذلَِك تِْلَك  

              ج( عالِم ٰعالَِمة         د( َولَد  بِْنت

7-  دركدام گزینه اسم مؤّنث بیشتری وجود دارد؟            

َجرُة َعَلی الَْجَبِل. ب( تِْلَک الشَّ              الف( هِذِه الَْمْرَأُة ناِجَحٌة.   

ِل. فِّ األوَّ د( الّطالَِبُة الّناِجَحُة ِفی الصَّ               ج( َطَلُب الِْعْلِم َفريَضٌة.   

8- كدام جمله صحیح است؟

ب( تِْلَك بِْنٌت.                   الف( ٰذلَِك طالَِبٌة.     

             ج( ٰهِذِه ٰعالٌِم.          د( ٰهذا َشَجَرٌة.

9- اسم اشاره صحیح برای كلمات » َفریَضة، ِنسیاِن، آَفة ، َجَبل« به ترتیب  در كدام گزینه آمده است؟

ب( هِذِه، َذلَِک، هَذا، َذلَِک              الف( َذلَِک، َذلَِک،هِذِه، هَذا   

د( هِذِه، هَذا، تِْلَک، َذلَِک              ج( تِْلَک، َهذا ، َذلَِک، َهذا   

10- جمع كدام گزینه نادرست است؟

             الف( َرُجل   ِرٰجال     ب( فرد  افراد  

             ج( َشَجر َشجار          د( ِعلم علوم
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11- مفرد كدام جمع، صحیح است؟

ب( ِرجال: ُرُجٌل        الف( ُطّلاب: َطلب    

د( أوالد: والِد        ج( صُفوف: َصّف    

12- در كدام گزینه، اسم مؤنث به كار نرفته است؟

ب( آفُة الِْعْلِم، النِّسیاُن.         الف( ُمجالََسُة الُْعَلماِء، ِعباَدٌة.  

د( َطَلُب الِعلِم، َفريَضٌة. ؤاِل، نِْصُف الِعلِم.           ج( ُحْسُن السُّ

13- كدام گزینه با رعایت ترتیب، اسم اشاره ی مناسب برای كلمات زیر است؟

َقويٌَّة، َولٌَد، بِْنٌت، َرُجٌل     

ب( هذا، ذلَك، هذه، ذلَك        الف( تلَك، هذا، هذه، ذلَك    

د( تلَك، هذا، تلَك، هذِه        ج( هذه، ذلَك، هذا، ذلَك   

14- كدام گزینه از نظر معنا و قواعدنگارش درست است؟

ْحَمِة.  ب( هذا، َجَبُل الرَّ        الف ( مريُم، بِْنٌت ناِجٌح.   

د( هذِه اللَّوَحُة، َکبیٌر.         ج( »َحمیَدُة «، اِسُم َولٍَد.    

15- مؤّنث جمله ی »ذلك َرُجٌل« در كدام گزینه است؟

ب( تلَك َرُجَلٌة.          الف( تلَك بِنٌت.     

د( تلَك اِمرَأٌة.       ج( هذِه اِمرَأٌة.                 
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ُلنوُر الَكالِم ْرُس األوَّ الدَّ

ـَـ ْيِن«  »اِن« و » ـ 1 -  اسم مثّنی نشان دهنده دو شخص يا دو چیز است و دو عالمت دارد: 
}عالَِمتاِن، عالَِمَتْیِن{  ← مؤنّث  }عالِماِن، عالَِمْیِن{      ← مانند:    مذّکر 

2 - در اسم مثّنی عالمت )اِن، يِن( از نظر معنی هیچ تفاوتی با هم ندارند )اِن بیشتر در ابتدای جمله است(.
3 -  اسم اشاره ی مثّنی برای مذّکر هذاِن و برای مؤنّث هاتاِن می باشد. 
نکته ای ديگر: در زبان عربی همان طور که در قرآن خوانده ايد حروف 

به وسیله ی حرکات و عالمت ها خوانده می شوند.
اين عالمت ها )حرکات( عبارت اند از:

ـْــ( ، تنوين )   ً     ٍ    ٌ   ( ـُــ(، سکون )ــ ـِــ(، ضّمه )ــ ـَــ(، کسره )ــ  فتحه )ــ

جنس

هذاِن، طالباِن.هذا، طالٌبمذّکر

هاتاِن، طالِبَتاِن. هذه، طالِبٌة. مؤنّث

مفردتعداد جنس

هذاِن )این ها- این دو(هذا )این(مذّکر

هاتاِن )این ها- این دو( هِذِه)این( مؤنّث

مثنّیمثنّیمفردتعداد

1- ترجمه ی لغات مشّخص شده در عبارات زیر به ترتیب كدام گزینه است؟

»اََدُب الَْمْرِء َخیٌر ِمْن َذَهَبِه. - هذا ُکْرسیٌّ َخَشبیٌّ.«

             الف( خوب، طال، چـوب                    ب( بهترين، طالئیش، چوبین

             ج( بهتر، طاليش، چوبی                    د( باالتــــر، طــــاليش، چوب

ِل« را به مثّنی تبدیل كنیم، چند اسم تغییر می كند؟ َفِّ األوَّ 2- اگر جمله »َهذا الّطالُب ناِجٌح ِفی الصَّ

ب(2                الف( 1      

د(4              ج( 3          

تست
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3- اسم اشاره صحیح برای كلمات » ِنْعَمتاِن ، َمسروراِن، ناِفَذة، َدْهراِن« به ترتیب در كدام گزینه آمده است؟             

ب( هَذاِن، هاتاِن، هِذِه، هاتاِن              الف( هاتاِن، َهذاِن، تِْلَک، هَذاِن   

د( هاتاِن، هاتاِن، هِذِه، هذاِن               ج( هَذاِن، هَذاِن، تِْلَک، هاتاِن   

4- جاهای خالی در عبارت » ِنْعَمتاِن َمْجهوَلتاِن، .......... َو ..........« با  كدام گزینه كامل می شود؟ 

ُة     حَّ َهُب َو الَصّ ب( الذَّ ُة و الَْخَشُب    حَّ              الف( الَصّ

ُة َو الَْأماُن حَّ د( الَصّ              ج( الّذَهُب َو الَْأماُن          

5- ترجمه ی كدام عبارت درست است؟

             الف( هذاِن، زاِرعاِن َقوّياِن.      اينان، دو کشاورز نیرومند هستند.

             ب( هاتاِن الَْوْرَدتاِن، َجمیَلتاِن.     اين ها دو گِل زيبا، هستند. 

ّفاِن، َکبیـراِن.      اين ها، دو کالِس بزرگ اند.               ج( هذاِن الصَّ

               د( هاتـــاِن، بِْنتـــاِن نَظیَفتــــاِن.       ايـــن دو دختـــر، تمیزنـــد. 

6- كدام گزینه »مثّنی« است؟

ب( َرْأيان                 الف( ايمان      

د( نِْسیان             ج( اَمان        

7- كدام گزینه صحیح است؟

ب( هاتاِن ُکرسّیاِن.                  الف( هاتاِن ُمْرتَِفعاِن.     

د( هاتاِن بِْنتاِن.             ج( هذاِن اِْمَرَأتاِن .         

8- در كدام حکمت اهمّیت دانش اندوزی مورد نظر نیست؟

ب( ُمجالََسُة الُْعلماِء ِعباَدٌة.              الف( قیمُة اإلنساِن بِالِْعْلِم َو الْإيماِن.  

د( َطَلُب الِْعْلِم َفريَضٌة.              ج( آَفُة الِْعْلِم النِّسیاُن.    

9- ترجمه كدام جمله درست است؟

        الف( َأَدُب الَْمرِء َخیٌر ِمْن َذَهِبِه.   ادب آدمی بهتر از ثروتش است.

َجِر باِلثََمٍر.دانشمند بی عمل همچون درخت بی ريشه است.         ب( الْعالُِم باِلَعَمٍل َکالشَّ

        ج( َرأياِن  َخْیٌر ِمْن َرأٍی واحٍد. دو نفر نظرشان بهتر از يک  نفر است.

        د( الَْولَُد الّصالُِح َفْخٌر لِْلوالَِدْيِن. فرزند شايسته به پدر و مادرش افتخار میکند.
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10- كدام عبارت نادرست است؟

ب( ُکْرِسّیاِن َخَشبّیاِن.                الف( بِْنَتْیِن ناِجَحَتْیِن.     

د( طالَِبتاِن ُمْمتازاِن.             ج( َجَبَلْیِن ُمْرتَِفَعْیِن.         

11 ـ ترجمه ی كدام عبارت، نادرست است؟

اين دو کوه،بلندند.   الف( هذاِن الَجَبالِن، ُمرتَِفعاِن.   

اين دو کالس، دو پنجره دارند. تاِن.    فیِن، نافِذَ   ب( لِهَذيِن الصَّ

   ج( لِهذا الَصِفّ لَْوَحٌة َجمیَلٌة.                اين کالس تابلويی زيبا دارد.

آن زن، دو پسر موفق دارد.    د( لِهذِه اِلَمرَأِة، بِْنتاِن ناِجَحتاِن.   

12- مفرد كدام كلمه صحیح نمی باشد؟

ب( اّيام: َيوم        الف( بنات: بِنت     

د( فرائض: َمفروض     ج( ِرجال: َرُجل    

13- كدام گزینه، اسم اشاره ی مناسب، برای كلمات زیر است؟

»بِْنتاِن، إنسان، َيْوماِن، َمسروَرٌة «    

ب( هاتاِن، هذا، هاتاِن، هذه      الف( هذاِن، هذاِن، هذاِن، تلَك   

د( هذاِن، هذا، هاتاِن، هذه      ج( هاتاِن، ذلك، هذاِن، تلَك    

14- كدام گزینه، از نظر معنا وقواعد نگارش درست است؟

ب( هاتاِن الِبْنتاِن، ناِجَحتاِن.  َشبیَّتاِن.         الف( هذاِن الکرّسیاِن، َخَ

د( هاتاِن الَْورَدتاِن، ُمْرتَِفعاِن.      ج( هذاِن الَْمرَأتاِن، نَظیفتاِن.    

15- مفرد عبارت »هذاِن ممتازاِن« و مثنای » هذِه ِاْمرَأٌة«، به ترتیب كدام گزینه است؟

ب( هاتاِن ُمْمتازتاِن، هذا َمْرٌء        الف( هذِه ُمْمتازٌة، هذاِن اِمرَأتاِن  

د( هذا ُمْمتاٌز، هاتاِن اِْمَرَأتاِن       ج( هذِه ُمْمتاَزٌة، هذاِن َرُجالِن   
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َكنُز الُكنوِز

جمع نشان دهنده بیش از دو نفر يا دو چیز است و به سه شکل زير آورده می شود:

جمع مذّکر سالم: اين نوع از جمع، شکل مفرد کلمه ، بدون تغییر کردن و با گرفتن دو عالمت »وَن« يا »يَن« به جمع تبديل می شود.

ُمَعلِّم  +  » ـوَن يا ـیَن «              ُمَعلِّموَن، ُمَعلِّمیَن

جمع مؤنّث سالم: در اين نوع از جمع ، شکل مفرد کلمه ،بدون تغییر کردن و يا گرفتن عالمت »ات« به جمع تبديل  می شود.

ُمَعلِّمة  +  » ات «           ُمَعلِّمات

تذّکر: ابتدا بايد )ـة( را از انتهاي کلمه حذف کنیم.

جمع مکّسر )شکسته(: در اين نوع از جمع، شکل مفرد کلمه تغییر می کند.

)با بعضی از اين جمع ها در دبستان آشنا شده ايد.( 

مدرسه         مدارس                   َمْسِجد        َمساِجد                  َرُجل         ِرجال

»هُؤالِء و اولئَك«: دو اسم اشاره برای جمع هستند که برای مذّکر و مؤنّث، مشترک به کار می روند.

1- ترجمه ی لغات مشّخص شده در عبارت زیر به ترتیب در كدام گزینه آمده است؟

ْقِش في الَحَجِر.« َغِر، َکالنَّ »اَلِعلُم ِفي الصِّ

             الف( خردسال -  سنگ ها       ب( خردساالن - سنگ                         

             ج( کودکی - سنگ                     د( کودکی - سنگ ها

2- ترجمه ی كدام لغت نادرست است؟

ب( الِعب: بازيکن                 الف( جالِس: نشسته     

د( أحیاء: مرده              ج( َمکَتَبة:  کتابخانه        

3- كدام كلمه برای جای خالی عبارت مقابل مناسب است؟  

»َخْیُر اأُْلموِر، .......ـها.«

ب( أوَسطُ                 الف( أحیاُء     

د( فائُز             ج( َصَغُر          

تست

ُل ْرُس األوَّ الدَّ



13

ُر ............، خیٌر ِمن ِعباَدِة ............َسَنًة.« به ترتیب با كدام گزینه كامل می شود؟ 4- جای خالی در عبارت »َتَفکُّ

             الف( ساعاٍت، واحٍد      ب( ساَعٍة، َسْبعیَن     

             ج( أياٍم، ِعْنَد        د( ساعاٍت، اَْوَسَط

5- ترجمه  ی كدام عبارت نادرست است؟

است. زندگـان  مرگ  نی،  نادا              الف( اَلَْجهُل، َمْوُت الْأحیاِء:           

در کتابهای داستان، پندهايی هست.              ب( في ُکُتِب الِقَصِص، ِعَبٌر:                    

             ج( الکُتُب، ِعْنَد َهَذْيِن الْعالَمیِن:     کتابها، نزد اين دو دانشمند است.

دشـــمنی دانا، بهتر از دوستی داناست.                  د( َعـــداَوُة  الْعاِقـــِل، َخْیـــٌر ِمـــْن َصداَقـــِة الْجاِهـــِل:  

6- كدام گزینه، »جمع مذّكر سالم« است؟

َدتاِن                  الف( َسیَّدْينِ      ب( َسیِّ

            ج( عالِمیَن           د( َرُجَلْیِن

7- كدام گزینه نادرست است؟

             الف( اولئَك ُمعلِّماٌت.      ب( هُؤالِء ُمديراِن.   

            ج( هُؤالِء ِرجاٌل.          د( هذاِن ولداِن

8- جمع مؤّنث سالم »هذاِن، طاِلباِن َنظیفاِن« در كدام گزینه است؟

             الف( هُؤالِء، ُطّلاٌب نَظیفوَن.                     ب( هُؤالِء، طالِباٌت نَظیفوَن.

             ج( هُوالِء، طالِباٌت نَظیفاٌت.     د( اولِئَك، طالِباٌت نَظیفاٌت.

9- كدام گزینه »جمع مکّسر« نیست؟

             الف( اَحیاء       ب( أْوالد   

            ج( أْخشاب            د( نِْسیان

10- مفرد كدام گزینه نادرست است؟

             الف( ناِجحات: ناِجح      ب( صاِدقیَن: صاِدق     

             ج( ُکنوز: َکنز         د( جالِسون: جالِس
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َغِر، َخیُر  ِسنین.« 11 ـ ترجمه ی صحیح عبارت »سّن الَصّ

ب( سال کودکی، سال دوستی هاست.              الف( سال های کودکی، سالی نیکوست.   

د( سن کودکی، بهترين سن هاست.              ج( سال های کودکی، بهترين سال هاست.  

12 ـ در كدام گزینه هر سه نوع اسم جمع به كار رفته است؟

             الف( طالِبات، فائِزوَن، ُمجاِهدِيَن                   ب( ِعَبر، حاِفظوَن، عالِمیَن

             ج( جالِسوَن، ُکُنوز، ُحّفاظ    د( َحدائِق، صالِحات، صابِروَن

13 ـ كدام گزینه از نظر معنا و قواعد نگارش درست است؟

ب( هُؤالِء الِبْنتاِن، ناِجحاٌت.  جاُل، ُمؤِمنوَن.                 الف( اولئَك الرِّ

د( هذاِن الْولَداِن، جالِسوَن.              ج( هاتاِن العالِماُت، ِفی الَمکَتَبِة.   

14 ـ كدام دو كلمه با هم مترادفند؟

ب( واِقف = جالِس                الف( َصداَقة =َعداَوة     

د( عالِم = جاِهل              ج( فائِز= ناِجح    

15 ـ مفرد عبارت »هُؤالِء الّصاِلحاُت، ناِجحاٌت « و جمع » هذا العاِلُم ،ُممتاٌز « به ترتیب كدام است؟

             الف( هذا الّصالُِح، ناِجٌح ـ اولِئك الُعَلماُء، ُممتازوَن.   

             ب( هذه الّصالَِحُة، ناِجَحٌة ـ هُؤالء الُعَلماُء، ُممتازوَن.

             ج( هذاِن الّصالِحاِن، ناِجحاِن ـ اولِئك العالِماُت، ُممتازاٌت.  

             د( هذه الّصالَِحُة، ناِجٌح ـ هُؤالِء الُعَلماُء، ُممتازاِن.
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ْرُس الّثاني الدَّ َجواِهُر الَكالِم

    کلمه ی پرسشی: کلمه ای است که در ابتدای جمله و برای پرسش درباره مطلبی می آيد.

َهل - َأ: دو کلمه ی پرسشی به معنی »آيا« هستند که در ابتدای جمله می آيند.

در جواب اين دو کلمه  پرسشی:

می آيد. نََعْم )بله(  در صورتی که جواب مثبت باشد،   

می آيد. ال     )نه(  در صورتی که جواب منفی باشـد،   

تست

1- ترجمه ی مشّخص شده در عبارت زیر به ترتیب در كدام گزینه آمده است؟

ّماُن في تلَك الُغرَفِة.« » الِعَنُب و الرُّ

ب( انار - اتاق                 الف( انگور - باغ    

د( انار - هتل              ج( انگور - باغ        

2- ترجمه ی كدام لغت نادرست است؟

ب( ُفنُدق: هتل                  الف( َصالة: نماز     

د( غرفة: اتاق              ج( َحقائِب: کیف         

3- با توجه به ترجمه، كدام گزینه مناسب جاهای خالی در عبارت زیر است؟

»َهل َجزاُء ............ اِلّا ............ .«  »آيا پاداش نیکی به جز نیکی است«

الُة- اَلِْإْحساُن              ب( الصَّ             الف( الِْإْحساِن - کثیٌر    

د( الِْإْحساِن- الِْإْحساُن             ج( الِلّساُن- الِْإْحساُن        
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4- ترجمه ی كدام عبارت صحیح است؟

            الف(  ُهنا، بائُع الَْحقیَبِة:              فروشنده کیف، آنجاست.

کوُت:             چه بسا سخنی که جوابش خاموشی است.               ب( ُربَّ کالٍم َجوابُه السُّ

           ج( بائِـع الُکُتب، َقريٌب ِمَن الَْمدينِة:               فروشنده ی کتاب ها، دور از شهر است.

            د( ُصَوَرُة ُجندٍيّ َمْجهُوٍل، ِفي هذا الُْفنُدِق:             عکس سربازی گمنام، در آن هتل است.

5- جای خالی در عبارت »اْلُمْؤِمُن، ............ اْلَکالِم َو ............ الَعَمِل« به ترتیب با كدام گزینه كامل می شود؟

ب( َقلیُل- کثیُر                                   الف( کثیُر، َقلیُل    

د( َکثیُر- کثیُر             ج( قلیُل، َقلیُل         

6- در جمله ی زیر با توجه به»الَوَلُد« و » اْلَقرَیِة « چند غلط دستوری وجود دارد؟

»َهل هِذِه الولُد الَْجمیَلُة في ذلِك الَْقرَيِة؟«

ب( 2                 الف( 1     

د( 4             ج( 3          

7- كدام گزینه پاسخ مناسب برای پرسش » َهل هِذِه ُغرَفٌة؟ « است؟

ب( ال، هذا َصفٌّ.                               الف( ال، هِذِه عنٌب.    

د( نََعْم، هذا ُغْرَفٌة.              ج( نََعم، هِذِه َحديقٌة.         

8- سؤال مناسب برای پاسخ »ال، تلك َوردٌة« كدام گزینه است؟

ب( َهل تِلك َورَدٌة؟                          الف( َهل تِْلَک َحقیَبٌة؟    

د( أ تِْلَک َورَدٌة؟            ج( أ هذا َعموٌد؟                       

9- با توجه به شکل كدام گزینه پاسخ سؤال زیر است؟ »هل ُهَو باِئُع اْلکُتِب؟«

            الف( نََعم، ُهَو بائُِع الْکُتِب.                                  ب( ال، ُهَو بائُِع الَحقائِِب. 

            ج( ال، ُهَو ُمهنِدٌس.                                                        د( ال، ُهَو ُجندیٌّ. 
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10- كدام گزینه با بقیه ناهماهنگ است؟

            الف( تِلَك                    ب( هؤالِء                 

د( َهْل             ج( هذاِن      

11- جمع كدام كلمه نادرست است؟

ب( ِقّصة:  ِقَصص    الف( َحقیَبة: َحقائب     

د( َحّی: أحیاء    ج( اَحجار: اَْحَجر    

12- كدام پرسش و پاسخ از نظر معنا نادرست است؟

ب( َهِل الجاِهُل َمجهوٌل؟ ال.     الف( َهِل الُمْؤِمُن کثیُر الکالِم؟ ال.  

د( َهْل َخیُر اأُلمور، َأْوَسُطها؟ نََعم.  نُة َوْقٌت َطويٌل؟ نََعم.        ج( َهِل السَّ

13- اگر پاسخ سؤالی »ال، هذا ُفْنُدٌق« باشد،  كدام گزینه سوالی نامربوط است؟

ب( أ هذِه َحقیَبٌة؟     الف( َهْل هذِه ُغرَفٌة؟    

د( َهِل هذا ُفنُدٌق؟     ج( هْل ذلَِك ُرّماٌن؟    

14- در كدام سؤال و جواب، جمع سالم نیامده است؟

ب( َهْل الّطالباُت فی الَْمْکَتَبِة؟ نََعْم. جاُل جالِسوَن؟ نََعم.         الف َهْل اولِئَك الرِّ

د( أ ُهنا کُتُب الِقَصِص؟ ال.       ج( أ هُؤالِء عالِماٌت نَظیفاٌت؟ ال.  

15- كدام گزینه برای جای خالی جمله ی زیر، نادرست است؟

»........................ ناِجٌح فی الَعَمِل «

ب( تِلَك الِبنُت        الف( هذا الُمَعَلُِّم     

د( َعلیٌّ بیُب          ج( الطَّ


