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عربی

 سرد  

َأْهاًل َو َسْهالً
خوش آمدید

. ای دانش آموزان دختر، سالم بر شما، خوش آمدید. ، َأْهاًل َو َسْهاًل بُِکنَّ الُم َعَلْیُکنَّ َأیَُّتها الّطالباُت، السَّ

الُم َعَلْیُکم، َأْهاًل َو َسْهاًل بُِکم. ای دانش آموزان پسر، سالم بر شما، خوش آمدید. اّلُب، السَّ َأیَُّها الطُّ

اّلُب َو الّطالِباُت ِإلَی الَْمدَرَسِة بَِفَرحٍ؛ راسيُّ الَْجدیُد. َیْذَهُب الطُّ َیْبَتِدُئ العاُم الدِّ
سال تحصیلی جدید شروع می شود. دانش آموزان پسر و دانش آموزان دختر با شادی به مدرسه می روند.

واِرُع َمْملوَءٌة بِالَْبنیَن َو الَْبناِت. ُهْم َیحِملوَن َحقائَِبُهم؛ الشَّ
آنها کیف هایشان را حمل می کنند. خیابان ها ُپر از پسران و دختران است.

داَقِة بَیَن التَّالمیِذ. راَسِة َو الِْقراَءِة َو الِْکتابَِة َو َفصُل الصَّ َیْبَتِدُئ َفْصُل الدِّ
فصل تحصیل و خواندن و نوشتن و فصل دوستی میان دانش آموزان شروع می شود.

حیِم ْحمِن الرَّ بِْسِم ال ّلِه الرَّ
به نام خداوند بخشندۀ مهربان

أْذُکُر  َربّي ِعْنَد  قیامي َأبَدُأ بِاسِم اللّ ِه َکالمي  
پروردگارم را هنگام برخاستنم یاد می  کنم. با نام خدا سخنم را آغاز می کنم. 

أْذُکُر  َربّي  ِعْنَد  ُجلوسي روسي   َأْبَدُأ بِاْسِم اللّ ِه ُدُ
پروردگارم را هنگام نشستنم یاد می کنم. با نام خدا درس هایم را آغاز می کنم. 

أْسَأُل َربّي َحلَّ ِصعابی َأْقَرُأ بِاْسِم اللّ ِه کتابي  
از پروردگارم حل مشکالتم را درخواست می کنم. با نام خدا کتابم را می خوانم. 

فیِه ُدعاٌء، فیِه َصالُة َمْکَتُبنا نوٌر َو َحیاُة  
در آن دعا و نماز است. مکتب ما )مدرسۀ ما( نور و زندگی است. 

فیِه ُکنوٌز، فیِه َجماُل فیِه ُعلوٌم، فیِه َکماُل  
گنج ها و زیبایی است. در آن، دانش ها، کمال ،  

ُس فیِه الُْحَکماُء َو ُیَدرِّ ُج ِمنُه الُْعَلماُء   َیَتَخرَّ
و در آن حکیمان درس می دهند. از آن، دانشمندان فارغ الّتحصیل می شوند. 

َمْرَحَمُة، َکْنٌز، َکَدوائي ها ُکُتبي َأنواُر َسمائي  
رحمت و گنج است و همانند دارویم است. هان! کتاب های من نورهای آسمانم 

َفاْسُم ِإلهي، زاَد ُسروري َأْبَدُأ بِاْسِم اللّ ِه ُأموري  
پس نام خدایم شادی ام را زیاد کرد. با نام خدا کارهایم را شروع می کنم. 
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َف ُو اَ َعُةشُدرمِسشالّ َ  سرد  

 سرد  

صفحة 4 کتاب درسی

ترجمۀ احادیث زیر را کامل کنید.

به مردم سود برساند.. ............................. .   »َخْیُر الّناِس َمْن نََفَع الّناَس.« بهترین مردم کسی است که   

و زیبایی را دوست دارد...................................... . »ِإنَّ اللّ َه َجمیٌل ُیِحبُّ الَْجماَل.« قطعًا خدا زیباست  2

پس گویا او نادان است.................................... . »َمْن َکَتَم ِعْلمًا؛ َفَکَأنَُّه جاِهٌل.« هر کس دانشی را پنهان کند؛  3

مگر همراه عمل باشد................................ . »ل َخْیَر في َقْوٍل إّل َمَع الِْفْعِل.« هیچ خیری در سخنی نیست  4

در زبانش است........................ .    »َأْکَثُر َخطاَیا اْبِن آَدَم في لِساِنِه.« بیشتر گناهاِن آدمی زاد  5

صفحة 4 و 5 کتاب درسی

احادیث زیر را بخوانید سپس ترجمۀ درست را انتخاب کنید.

»ِإنَّ الَْحَسَد َیْأُکُل الَْحَسناِت َکما َتْأُکُل الّناُر الَْحَطَب.«  
الف( به راستی که حسادت نیکی را از بین می بَرد؛ مانند آتش که محصول را از بین می بَرد.

ب( قطعًا حسادت خوبی ها را می خوَرد، همان گونه که آتش، هیزم را می خوَرد.

»َأْعَلُم الّناِس، َمْن َجَمَع ِعْلَم الّناِس ِإلَی ِعْلِمِه.« 2
الف( داناترین مردم، کسی است که دانِش مردم را به دانِش خودش بیفزاید.
ب( عالم ترین مردم، کسی است که علِم خودش را از علِم مردم کمتر بداند.

واِء. َقلیُلُه َیْنَفُع و َکثیُرُه قاِتٌل.« »َالَْکالُم َکالدَّ 3
الف( سخن مثل درمان است؛ اندک آن سریع ِشفا می دهد و بسیاِر آن می ُکشد.

ب( سخن مانند داروست؛ اندکش سود می رسانَد و بسیارش ُکشنده است.

»ِإنَّ َحوائَِج الّناِس ِإلَْیُکم ِنعَمٌة ِمَن اللّ ِه.« 4
الف( قطعًا نیازهای مردم به شما نعمتی از خداوند است.

ب( حتمًا رفع نیاز مردم از نعمت های خداوند است.

»َالَْغریُب َمْن لَیَس لَُه َحبیٌب.« 5
الف( غریب کسی است که دوستی ندارد.

ب( غریب آن کسی است که با دوستش رابطۀ خوبی ندارد.

صفحة 5 و 6 کتاب درسی

به فارسی ترجمه کنید.

َجُر مُس َو الَْقَمُر َو النُّجوُم َو الِْجباُل َو الشَّ ماواِت َو َمْن ِفي اْلَرِض َو الشَّ َیْسُجُد لَُه َمْن ِفي السَّ  
هر کسی در آسمان ها و زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان برای او )خدا( سجده می کنند.
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ْمَس َو الَْقَمَر َرَأْیُتُهم لي ساِجدیَن ِإنّي َرَأْیُت َأَحَدَعَشَر َکْوَکبًا َو الشَّ 2
به راستی که من یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم در حالی که بر من سجده می کنند.

ِإنَّ اللّ َه لَیْظِلُم الّناَس َشْیئًاً َولِکنَّ الّناَس َأْنُفَسُهم َیْظِلموَن 3
همانا خداوند ذّره ای به مردم ستم نمی کند ولی مردم به خودشان ستم می کنند.

»َالِْعْلُم َخْیٌر ِمَن الْماِل. َالِْعْلُم َیحُرُسَک َو َأنَت َتْحُرُس الْماَل.« 4
دانش بهتر از مال است. دانش از تو محافظت می کند و تو از مال محافظت می کنی.

»لُِکلِّ شيٍء َطریٌق َو َطریُق الَْجنَِّة الِْعْلُم.« 5
هر چیزی راهی دارد و راه بهشت دانش است.

صفحة 6 کتاب درسی

فعل های ماضی و مضارع را در آیات زیر معلوم کنید.

نوَب َجمیعًا )الّزَُمر / 53( همانا خداوند همۀ گناهان را می آمرزد. ِإنَّ اللّ َه َیْغِفُر الذُّ  
فعل مضارع  

ما َظَلْمناُهم َولِکْن َظَلموا َأْنُفَسُهم )هود / 101( ما به آنها ستم نکردیم ولی آنها به خودشان ستم کردند. 2
فعل ماضی فعل ماضی   

َضَرْبنا لِلّناِس في هَذا الُْقرآِن ِمْن ُکلِّ َمَثٍل )الّروم / 58( در این قرآن برای مردم از هر مثلی زده ایم. 3
فعل ماضی  

َأل ِإنَّ َوْعَد اللّ ِه َحقٌّ َولِکنَّ َأکَثَرُهم لَیْعلموَن )یونس / 55( آگاه باشید، همانا وعدۀ خدا حق است ولی بیشتر آنها نمی دانند. 4
فعل مضارع  

ماواِت َو اْلَرِض الَْغیَب ِإلَّ اللّ ُه )الّنَمل / 65( به جز خدا کسی در آسمان ها و زمین غیب را نمی داند. لَیْعَلُم َمْن ِفي السَّ 5
فعل مضارع  

صفحة 7 کتاب درسی

ترجمۀ ناقص را کامل کنید.
لَُکم فیها َفواِکُه َکثیَرٌة َو ِمْنها َتْأُکلوَن )المؤمنون / 19(  

میوه های............... بسیاری هست و از آن می خورید............... . برای شما در آن 
َیْضِرُب اللّ ُه اْلَمثاَل لِلّناِس َو اللّ ُه بُِکلِّ شيٍء َعلیٌم )الّنور / 35( 2

دانا............... است. می زند............... و خداوند به هر چیزی  خداوند برای مردم مثل ها 
َأل ِإنَّ َأولیاَء اللّ ِه ل َخوٌف َعَلیِهم َو ل ُهم َیْحَزنوَن )یوُنس / 62( 3

ناراحت می شوند......................... . یاران............... خدا نه ترسی بر ایشان هست و نه  هان، قطعًا 
ً آَخَر َفَسْوَف َیْعَلموَن )الِحْجر / 96( 

ها
ٰ
َّذیَن َیْجَعلوَن َمَع اللّ ِه ِإل اَل 4

پس خواهند دانست............................... کسانی که همراِه خدا، خدایی دیگر قرار می دهند،
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صفحة 7 کتاب درسی

کدام فعل از نظر زمان با بقّیۀ فعل ها »ناهماهنگ« است؟

نَْهُرُب )فرار می کنیم( َتْقَطعاِن )می بُرید(  َیْسَمحاِن )اجازه می دهند(  َجَعَلتا )قرار دادند(   

َأَکْلنا )خوردیم( َأَمروا )دستور دادند(  َأْسَمُع )می شنوم(  َأَخْذُتم )گرفتید(  2

َجَلسوا )نشستند( َکَتما )مخفی کردند(  َیْجَمُع )جمع می کند(  َجَلْبُت )آوردم(  3

َیْخُلُق )می آفریند( َتْخِدمیَن )خدمت می کنی(  َحَصْدِت )درو کردی(  نَْحُرُس )حفظ می کنیم(  4

َصِعْدَن )بال رفتند( َصَنْعُتنَّ )ساختید(  َشَرحا )توضیح دادند(  َتْطُرْقَن )می کوبید(  5

صفحة 8 کتاب درسی

کدام فعل مناسب ضمیر داده شده است؟

َعِلْمنا )دانستیم( َعَرفوا )شناختند(             َعَبْرُتنَّ )عبور کردید(    ُهم )آنها( :  َصَبْرُتم )صبر کردید(   

َتْضَحکیَن  )می خندی( َیْطُبْخَن   )می پزند(             َتْظِلموَن )ستم می کنید(    َیعیشوَن  )زندگی می کنند( أنُتم )شما( :   2

َتْفَتْحَن   )باز می کنید( أَْفَتُح )باز می کنم(              َیغِفروَن )می آمرزند(        نَْغِسُل  )می شوییم(  نَْحُن )ما( :  3

َفَعَلتا )انجام دادند( َقَدْرنا )توانستیم(           َقُربَْت )نزدیک شد(       َقِبْلُتما )قبول کردید(  ُهما )آن  دو( :  4

نَْلَبُس )می پوشیم( َیْکِذباِن )دروغ می گویند(  َتْقِذُف )می اندازد(          َتْکُتْمَن )مخفی می کنید(  ِهَي )او( :  5

صفحة 8 کتاب درسی

فعل های زیر را ترجمه کنید.

خواهد نشستَسَیْجِلُسنمی نشیندلَیْجِلُسننشستما َجَلَس

خواهید رفتَسوَف َتْذَهبوَنمی رویدَتْذَهبوَنرفتیدَذَهْبُتم

نشنیدیمما َسِمْعناشنیدیدَسِمْعُتنَّشنیدندَسِمْعَن

نگاه می کنمَأْنُظُرنگاه می کنیمنَْنُظُرنگاه می کندَیْنُظُر

راست گفتمَصَدْقُتراست گفتیَصَدْقَتراست گفتَصَدَقْت

می شناسیَتْعِرفیَنمی شناسیدَتْعِرفوَنمی شناسندَیْعِرفوَن



432

عربی

شاه کلید سرود نهم  کالغ سپید

 سرد  

صفحة 9 و 10 کتاب درسی

با توّجه به تصویر پاسخ دهید.

َجَرِة؟ اَلَْحماَمتاِن  ماذا َعَلی الشَّ
چه چیز روی درخت است؟ دو کبوتر

َهل هذا َزمیُلَک؟ نََعم 
آیا این همکالسی تو است؟ بله

َجَرَتیِن  ُجُل؟ بَیَن الشَّ أیَن ذلَِک الرَّ
آن مرد کجاست؟ میان دو درخت

لَِمْن هَذا الَْمرَقُد؟ لَِسْعدّي 
این آرامگاه برای کیست؟ برای سعدی

في َأيݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِݨݨݨّ ِعْلٍم هَذا الْعالُِم َمعروٌف؟ اَلْکیمیاء 
این دانشمند در کدام علم مشهور است؟ شیمی

َکْم ُکْرسّیًا َحْوَل الِْمْنَضَدِة؟ أْربََعة
چند صندلی اطراف میز است؟ چهار

ّیاَرة  ماذا ِفي هِذِه الّساَحِة؟ اَلسَّ
چه چیزی در این حیاط است؟ خودرو

َمَتی َتْلَعْبَن ُکَرَة الِْمْنَضَدِة؟ اَْلَن 
چه وقت تنیس روی میز بازی می کنید؟ اکنون

؟ نَْحُن بَِخْیٍر  یا ِتلمیذاُت، َکْیَف حالُُکنَّ
ای دانش آموزان حال شما چطور است؟ ما خوبیم

َمِة؟ بِالّطائَرِة. َة الُْمَکرَّ بَِم ُیساِفُر الُْحّجاُج إلی َمکَّ
با چه چیزی حاجیان به مکۀ مکرمه سفر می کنند؟ با هواپیما
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َف ُو اَ َعُةشُدرمِسشالّ َ  سرد  

 سرد  

صفحة 10 کتاب درسی

 در جای خالی کلمۀ مناسب بنویسید.

/ َثمانَیة )هشت( /  َسْبَعة )هفت(..................... َخْمَسة )پنج(..................... / ِستَّة )شش( /  / َأربََعة )چهار( /  َثالَثة )سه(................ واِحد )یک( / اِْثناِن )دو( /   

اََحَد َعَشَر )یازده(......................... / ِاْثناَعَشَر )دوازده(  ِتْسَعة )نه(.................../ َعَشَرة  )ده( / 

الّسابِع )هفتم( /  الّساِدس )ششم(......................./  الْخاِمس )پنجم( /  الّرابِع )چهارم(...................--./  الّثالِث )سوم( /  الّثاني )دوم(.................... /  ل )اول( /  اْلوَّ 2

الْحاديَ َعَشَر )یازدهم(................................./ الّثانیَ َعَشَر  )دوازدهم( / الّتاِسع )نهم( / الْعاِشر )دهم( /  الّثاِمن )هشتم(.....................

الَْخمیس )پنج شنبه(........................... / اْلَْربعاء )چهارشنبه(............................./  / الثُّالثاء )سه شنبه(/  ْثَنْیِن )دوشنبه(........................ اْلِ ْبت )روز شنبه(/ اْلَحد )یکشنبه(/  َیوُم السَّ 3

الُْجُمَعة )جمعه(

تاء )زمستان(............................. اَلشِّ / الَْخریف )پاییز( /  یف )تابستان(........................ الصَّ بیع )بهار( /  الرَّ 4

اَلَْعشاُء............. ِفي اللَّْیِل )شام در شب( ْهِر )ناهار در ظهر( /  باِح )صبحانه در صبح( / الَْغداُء ِفي الظُّ الَْفطور ِفي الصَّ 5

صفحة 11 کتاب درسی

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

؟ أنا بخیٍر. کَیْفَ حالَُکِ 2 ؟ أنا طالبٌ )طالِبَةٌ(.  َمْن َأنَتِ  

حالت چطور است؟ من خوبم. تو کیستی؟ من یک دانش آموزم. 

فِّ الّتاِسِع. ؟ ِفي الصَّ في َأیَّ َصفٍّ َأنَتِ 4 ؟ اَنا مِن إیرانَ.  مِْن َأیَن َأنَتِ 3

تو در کدام کالس هستی؟ در کالِس نهم تو اهل کجا هستی؟ من اهل ایرانم. 

راسيُّ في إیران؟ ِفي َشهِر ِمْهر )في َفْصِل الَْخریِف(. َمَتی َیبَدُأ الْعاُم الدِّ 5

سال تحصیلی در ایران چه وقت شروع می شود؟ در ماه مهر )در فصل پاییز(.

صفحة 11 کتاب درسی

برای فعل های زیر، ضمیر مناسب انتخاب سپس هر جمله را ترجمه کنید.

شما رسیدیدَوَصْلُتمأنُتمُهنَّما موّفق شدیمنََجْحنانَحُنُهم

آنها می توانندَیْقِدْرَنُهنَّأنُتماآنها یاری می کنندَیْنُصروَنأنُتماُهم

او نزدیک شدَقُربَْتأنِتهيتو دروغ نمی گوییلَتْکِذُبأنُتماأنَت
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شاه کلید دروس نهم  کالغ سپید

 درس  

صفحۀ12کتابدرسی

کدام کلمه از نظر معنايی با بقّيۀ کلمات »ناهماهنگ« است؟

َحقیَبة )کیف( َطّباَخة )آشپز(  َطبیَبة )پزشک(  َفة )کارمند(  مَوظَّ  

عاِمل )کارگر( َمدیَنة )شهر(  َقرَیة )روستا(  ُمحاَفَظة )استان(  2

ة )مادربزرگ( َجدَّ لَون )رنگ(  ُأْخت )خواهر(  بِْنت )دختر(  3

َعْین )چشم( َید )دست(  َقول )سخن(  َقَدم )پا(  4

ِسْنجاب )سنجاب( َفَرس )اسب(  َجنَّة )بهشت(  بََقَرة )گاو(  5

َشْمس )خورشید( َکوَکب )ستاره(  َقَمر )ماه(  ُأْسَرة )خانواده(  6

َسَنة )سال( َشْهر )ماه(  َذَهب )طال(  ُأْسبوع )هفته(  7

َسحاب )ابر( َتْمر )خرما(  ُرّمان )انار(  ُتّفاح )سیب(  8

صفحۀ12کتابدرسی

هر کلمه را به توضيح مناسب آن وصل کنيد. »يک کلمه اضافه است.«

ُکَرُة الَْقَدِم )فوتبال( َمکاٌن َیْأُکُل فیِه الّناُس الَْفطوَر َو الَْغداَء َو الْعشاَء. 
)جایی که مردم در آن صبحانه و ناهار و شام می خورند.(

اَلُْمحاَفَظُة )استان( هَو الَّذی َیْدُخُل الَْبیَت بَِدعَوٍةٍ َأو بَِغیِر َدعَوٍة.2
)او کسی است که با دعوت یا بدون دعوت وارد خانه می شود.(

اَلَْمْطَعُم )غذاخوری( ریاَضٌة َیْلَعُب فیها َأَحَدَعَشَر الِعبًا.3
)ورزشی که در آن یازده بازیکن بازی می کنند.(

اَلَْمساُء )عصر( َأرٌض واِسَعٌة فیها أشجاٌر َکثیَرٌة.4
)زمینی پهناور که در آن درختان زیادی است.(

اَلْغابَُة )جنگل( َوْقُت ِنهاَیِة النَّهاِر َو بِداَیِة اللَّیِل.5
)زمان پایان روز و شروع شب.(

اَلُْغراُب )کالغ( طائٌِر َأسَوُد اللَّوِن.6
)پرنده ای سیاه رنگ(

ْیُف )مهمان( اَلضَّ 7
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عربی

شالّساِبِعشَمشالّثاِوِ خشدو ۀشد سشسایشک سشس:ه شمشس:ه ش
ّ

َف ُو اَ َعُةشُدرمِسشالّ َ  سرد  

 سرد  

صفحة 13 کتاب درسی

در جای خالی، یکی از کلمه های زیر را بنویسید. »دو کلمه اضافه است.«

عاب )سختی ها( َعلیَک )به زیان تو(/ َذَهبِه )طالیش(/ اْلُجلوس )نشستن(/ اْلَحَجر )سنگ(/ اْلجاهل )نادان(/ اْلَأمان )امنیت(/ الصِّ

ادب انسان بهتراز طالیش است. َذَهبِه.............. . )رسوُل الله )ص((   َأَدُب الَْمْرِء، َخْیٌر ِمْن   

علم در کودکی مانند نقش روی سنگ است. الَْحَجر.............. . )اَلإماُم َعلّيٌ )ع((  َغِر، َکالنَّْقِش ِفي  َالِْعْلُم ِفي الصِّ 2

دو نعمت ناشناخته اند، سالمتی و امنیت. اْلَماُن.............. . )رسوُل الله )ص((  ُة َو  حَّ ِنْعَمتاِن َمْجهولَتاِن؛ الصِّ 3

روزگار دو روز است، روزی به سود تو و روزی به زیان تو َعلیَک.............. . )اَلإماُم َعلّيٌ )ع((  ْهُر َیوماِن؛ َیوٌم لََک َو َیوٌم  الدَّ 4

دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است. الْجاهل.............. . )اَلإماُم َعلّيٌ )ع((  َعداَوُة الْعاِقِل، َخْیٌر ِمْن َصداَقِة  5

صفحة 13 کتاب درسی

متضاد کلمه های داخل جدول را در کلمات زیر پیدا کنید و بنویسید.

َکثیر )زیاد( / َلْیل )شب(/ ِنهاَیة )پایان( / َقریب )نزدیک( / َجمیل )زیبا( / َصداَقة )دوستی( / َیمین )راست(
غالَیة )گران( / ِشراء )خریدن(/ َفرَح )شاد شد( / َکَذَب )دروغ گفت( / حاّر )گرم(

غالَیة )گران( َقریب )نزدیک(َرخیصة )ارزان(  َیمین )راست(بَعید )دور(  َیسار )چپ( 

ِشراء )خریدن( ِنهاَیة )پایان(بَْیع )فروختن(  حاّر )گرم(بِداَیة )شروع(  باِرد )سرد( 

َفِرَح )شاد شد( َجمیل )زیبا(َحِزَن )ناراحت شد(  َکَذَب )دروغ گفت(َقبیح )زشت(  َصَدَق )راست گفت( 

َکثیر )زیاد( َصداَقة )دوستی(َقلیل )کم(  لَْیل )شب(َعداَوة )دشمنی(  نَهار )روز( 

صفحة 14 کتاب درسی

این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید.

أَوراق )برگ ها(/ َفّلاحاِن )دوکشاورز(/ َشجَرَة )درخت(

َستاِن )دو معّلم( ریاضّیوَن )ورزشکاران(/ َسیِّدات )خانم ها(/ ُمَدرِّ

َشَجَرةمفرد مؤنّث

َفاّلحاِنمثّنای مذّکر

َستاِنمثّنای مؤنّث ُمَدرِّ

ریاضّیوَنجمع مذّکر سالم

َسیِّداتجمع مؤنّث سالم

َأوراقجمع مکّسر


