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: تکلیف شماره 4 عربی 8

دوره اول دکتر حسابی

معنی کلمات مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ - 21
َفکِر. سأنجح». َالْغزالَُۀ الصغیرة شاهدت عصفورًا. «ما هوالحّل؟ عَلی بالتَّ

چه چیزي – موفق می شوم – آهو چیست – موّفق خواهم شد – آهو چیست – موفق می شویم – آهو کجا – موفق می شوم – آهو

معنی درست عبارت زیر در کدام گزینه آمده است: - 22
«ِهی صادقٌۀ التْکِذب؛ عندما ُکنت صغیرًا؛ قاَل لی طائر عاقٌل »

او راستگوست دروغ نمی گوید. هنگامی که کوچک تر بودم پرنده اي عاقل به من گفت:

او راست می گوید. دروغ گو نیست. هنگامی که کوچک بودم پرنده اي عاقل گفت:

او راستگوست. دروغ نمی گوید. هنگامی که کوچک بودیم پرنده اي عاقل به من گفت:

او راستگوست دروغ نمی گوید. هنگامی که کوچک بودم پرنده اي عاقل به من گفت:

کدام کلمه بر «زمان» داللت می کند؟ - 23

ِفی الصّف أمام صباح َخْلف

معناي درست فعل هاي زیر در کدام گزینه آمده است: - 24
« لَِبستم/ الأضحُک/ ما َغسْلتن/ یْفهم »

پوشیدید - نمی خندم - نشستید - می فهمد پوشیدیم - نمی خندیم - شستید - می فهمی

پوشیدید - نمی خندیم - نمی شویید - می فهمد می پوشید - نخندیدم - نشستید - می فهمم

کدام کلمه پرسشی مناسب جاي خالی می باشد؟ - 25
«  .................. وصْلتم إلی الُفندِق؟ َقبَل یؤمیِن »

لِمن متی? هْل أین

ترجمۀ کدام کلمه نادرست است؟ - 26

ما یئس: ناامید نمی شود ضِحَک: خندید َکما: همان طور که آباء: پدران

ترجمۀ کدام گزینه به صورت نادرست آمده است؟ - 27

 سِمعت ِمنها نْفس الجواِب : از او همان جواب را شنید.  ُثم رجعت و قالَت ِآلباِء الغزالن : سپس برگشت و به پدر آن آهو گفت: 

 ُقْلت ذلَک لِرئیِسنا لَلنه ما َقِبَل: آن را به رئیسمان گفتم ولی او قبول نکرد.  ما هو الحل؟ علی بِالتفکر: راه حل چیست؟ باید فکر کنم. 

نوع فعل در کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ - 28

 رجعت أَخواتی ِمن بیِت جدي. أنِت شعرِت بِالحزِن أمِس. األمانُۀ تجِلب الرزق. الغزالُۀ الصغیرة قالَت: عَلی بِالتفُّکر.  

در کدام گزینه فعل از نظر زمان با بقیه متفاوت است؟ - 29

  سیهجم  سوَف تْذهبون    سنرِجع  سجدتن  

- متی? تغِسلون المالبِس؟ " ..................  30

  َغسْلنا المالبس صباحًا.   َغسْلنا المالبِس فی البیِت.   نغِسُل المالبِس جنب الساحۀ.   نغِسُل المالبِس مساء. 
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ما ُهو = چه چیزي؟ چیست؟            سأنجح = موفق خواهم شد                الغزالۀ = آهو گزینه 3 - 21

هی: او / صادقۀ : راستگو/ التْکِذب : دروغ نمی گوید/ ِعنْدما: هنگامی که/ ُکنُْت : بودم/ صغیراً: کوچک/ قاَل : گفت/ لی: به من/ طائر عاقٌل: گزینه 4 - 22
پرنده اي عاقل

«صباح» به معنی صبح است  در جواب کلمۀ پرسشی «متی?: چه وقت» می آید و بر زمان داللت می کند ولی بقیه بر مکان داللت می کنند و در گزینه 2 - 23
جواب کلمۀ پرسشی أین: کجا می آیند.

- فیِ الصَّّف : در کالس - أمام : جلو            - صباح : صبح            - َخلْف : پشت            

لَِبسُتم : فعل ماضی (شما چند مرد ُشستید) گزینه 2 - 24
الأضحُک: مضارع منفی (من نمی خندم)

ما َغسلُْتنَّ: ماضی منفی (شما چند زن نشستید)
یْفهم: مضارع (او یک مرد می فهمد)

گزینه 3 .................. به هتل رسیدید؟ دو روز قبل - 25

- کجا

- آیا

- کی

- مال چه کسی

ما یئس: ماضی منفی است و به معنی «ناامید نشد» می باشد. گزینه 4 - 26

الغزالن جمع است و به معنی آهوها است. پس برگشت و به پدران آهوها گفت: گزینه 2 - 27

َتجِلب فعل مضارع است. گزینه 3 - 28

- رجعْت فعل ماضی

- َشعرِت فعل ماضی

- قالَْت فعل ماضی

«  سجدتن » فعل ماضی و به معنی سجده کردید ولی سه گزینه دیگر مستقبل هستند. گزینه 4 - 29
« سیهجم » : حمله خواهد کرد.

«  سوَف تْذهبون » : خواهید رفت.
« سنرِجع » : باز خواهیم گشت.

هرگاه سؤال ما با فعل مضارع باشد جواب ما هم باید با فعل مضارع باشد؛ بنابراین گزینۀ  و  نادرست است و در گزینۀ  «فی البیت» هم گزینه 4 - 30

نادرست است. در گزینه  در جواب کلمۀ پرسشی «أین» آمده است و گزینۀ  درست است.

- لباس ها را صبح شستیم.

- لباس را در خانه شستیم.

- لباس ها را کنار حیاط می شوییم.

- لباس ها را بعد از ظهر می شوییم.
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