س
َّ
السا ِد ُ
الد ُ
رس ّ

«و یسألونک عن ذیالقرنین ق ُْل سأتلو علیکم منه ذکراً»
و از تو دربارهی ذیالقرنین ……… بگو به زودی بر شما از او ذکری ………

ِ
اد
َّ
س6
الس ُ
الد ُ
رس ّ
إختا َر /یختا ُر




َ
استقبل /



اتّقوا

بترسید ،بپرهیزید
برگزید/
بر میگزیند

یَ ْستَ ْقب ُِل

یستقر
استقر/
َّ
ُّ



أشْ َع َل  /یُشْ ِع ُل



أصلَ َح  /یُصلِ ُح



طیع
َ
أطاع  /یُ ُ



إ ْغتَنَم  /یَ ْغتَنِم



إغالق




ت
أن ْ َص َ





اُنبوبة

بناء
ص
ص  /یَتَخلّ ُ
تخلّ َ
تال  /یَتلو
ُجبْنُ ،جبنة
َجزی  /یجزی

(جمع آن :جیوش)
حارب  /یُحارِب
َ



به پیشواز رفت/

جنگید /
میجنگد

به پیشواز میرود

حدید

استقرار یافت /

َح َک َم  /یح ُک ُم




آهن
حکومت ک��رد ،داوری

استقرار مییابد

کرد  /حکومت میکند،

شعلهور کرد/

داوری میکند

شعلهور میکند

ب  /یُخا ِطب
خا َط َ

اصالح میکند

ب
ب  /یُخَ ِّر ُ
خ ََّر َ

پیروی میکند

خی ُر
خَ َّی َر  /یُ ِّ

اصالح کرد /
پیروی کرد /
غنیمت شمرد/




بستن
لوله

َدوام

(جمع آن :أنابیب)

مدرسی
َدوام
ّ
َدولَة







ساختن ،ساختمان

خواند  /میخواند
پنیر
کیفر کرد/
کیفر میکند

اختیار داد/
اختیار میدهد

َدواء

رهایی یافت /

ویران کرد/
ویران میکند

غنیمت میشمرد

با سکوت گوش فرا داد



خطاب کرد/
خطاب میکند

َدجاج

رهایی مییابد





جیش



ارتش

ذوب
ذاب /یَ ُ
َ



مرغ
دارو (جمع آن :أدویة)
ساعت کار
ساعت کار مدرسه
کشور ،حکومت
(جمع آنُ :د َول)
ذوب شد/
ذوب میشود
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ب
ب /یُ َر ِّح ُ
َر َّح َ




َض /
َرف َ



ذُباب

مگس

کریه

خوشآمد گفت/

محا َربَة

خوشآمد میگوید

َم َرق

نپذیرفت/نمیپذیرد

ُمستَنْقَع

َض
یَرف ُ

َمضیق

َس َّب َح  /یُ َس ِّب ُح




َس َک َن /یَس ُک ُن



َصخر








بدة
ُز َ

کره

َمو ِعد

به پاکی یاد کرد/

نُحاس

به پاکی یاد میکند

ن َ ْح َو

زندگی کرد /

ب
ب /یَنْ َه ُ
ن َ َه َ

زندگی میکند
علی امتدا ِد
عمارة
کان ق َْد أعطاه
َ
یحکم
کان ...
ُ
بون
کان  ...یُ َر ّح َ











نامطبوع ،ناپسند
جنگیدن
خورش
مرداب
تنگه
وقت (جمع آن موا ِعد)
مس
ِ
سمت
به تاراج بُرد/
به تاراج میبرد

صخره (جمع آن ُصخور)

َو َص َل

در امتدا ِد

وصول

ساختمان

َه َدی /یهدی





به او داده بود

رسید
رسیدن
راهنمایی کرد/
راهنمایی میکند.

حکومت میکرد
خوشآمد میگفتند

ذوالقرنین
ناط َق ِ
کان یَح ُکم َم ِ
کان ذو ال َقرنَین َملِک ًا ِ
واس َعةً .
عادالً ُم َو ِّحدا ً قَد
أعطاه اهلل ال ُق ّو َة ،و َ
َ
ُ
ُ
• ذوالقرنین ……… عادل و یکتاپرستی بود که خداوند به او قدرت ……… و بر مناطق گستردهای ……… .
اسم ُه فی القرآن.
ذ ُِک َر ُ
• اسم او در قرآن ……… .
استقر ِ
االوضاع لِذی القرنَیْ ِن،
ت
ّلما
ُ
َّ
• هنگامی که اوضاع برای ذوالقرنین ……… ،
ِ
ِ
ِ
سار َم َع ُج ِ
ِ
محاربة ّ
الفساد.
لم و
الغربی ِة یدعو الناس الی ال ّتوحید و
المناط ِق
نحو
یوش ِه
الظ ِ
َ
العظیمة َ
ّ
• با ……… به سوی مناطق غربی حرکت کرد درحالی که مردم را به سوی یگانهپرستی و ……… با ستم و فساد ……… .

سِداّسلا ُسرَّدلا
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ِ
دیر شؤونَهم،
أن
مسیره بِسبب عدالَتِ ِه ،و
بون به فی
فکان
یطلبون منه ْ
َ
الناس یُ َر َّح َ
َ
ُ
َ
یحکم و یُ َ
• پ��س مردم در مس��یر حرکت��ش به دلیل عدالتش ب��ه او ……… و از او ……… که حکومت کند و کارهایش��ان را
……… ،
َ
کریه ٍة.
ذات رائ ِ َح ٍة
وصل الی
ح ّتی
َ
عات میا ُهها ُ
مناطق فیها ُمستنْ َق ٌ
َ
• تا اینکه به مناطقی رسید که در آن ……… بود که آبهایش دارای ……… بودند.
عات قوم ًا منهم ِ
ُرب ِ
هذ ِه المستَن َق ِ
صالحون.
فاسدون و منهم
َ
و َو َج َد ق َ
• و در نزدیک این ……… قومی را ……… که برخی از آنها فاسد و برخی درستکار بودند.
الفاسدین أَو هدایَت ِهم.
المشرکین
فخا َط َب ِه اهللُ فی شأنهم و َخ َّی َر ُه فی محاربة
َ
َ

ِ
مشرکان فاسد یا هدایتشان ……… .
• پس خداوند او را در مورد آنها ……… و به او در جنگیدن با
ِ
ذوالقرنین ِهدایَ َتهم.
فاختار
َ
• پس ذوالقرنین هدایتشان را ……… .
الفاسدین منهم.
فحکمهم بالعدالة و أصلَ َح
َ
• پس با عدالت بر آنها ……… و فاسدان آنها را ……… .
سار َم َع ُج ِ
کثیر من االمم و استَ ْق َبلوه لعدالَته.
یوش ِه نحو الشرق .فاطا َع ُه
ثم َ
َّ
ٌ
• پس با سپاهیانش به سمت شرق ……… و بسیاری از امتها از او ……… و به خاطر عدالتش از او ……… .
نین،
ح ّتی وصل الی قو ٍم غیر ُم َت َم ِّد َ
• تا اینکه به قومی غیر متمدن رسید،
فدعا ُهم لالیمان باهلل و َحکمهم ح ّتی هداهم الی الصراط المستقیم.
• پس آنها را به ایمان به خدا ……… و بر آنها حکومت کرد تا آنها را به راه راست ……… .
بعد َ
ٍ
فعیْ ِن،
ُرب
نحو الشّ مال ،ح ّتی َو َص َل الی قو ٍم
َ
و َ
مضیق بین َجبلین مرت َ َ
یسکنون ق َ
ذلک َ
سار َ
• و بعد از آن به سوی شمال حرکت کرد تا به قومی رسید که نزدیک ……… بین دو کوه بلند ………
ِ
الفرص َة من وصول ِ ِه؛
جیشه و اعماله الصالحة فا ْغتَنَموا
القوم َع َظم َة
ف ََرأی هوالء
ُ
َ
• و این قوم بزرگی سپاهش و کارهای ……… را ……… و از (زمان) رسیدن وی فرصت را ………؛
ٍ
ین تس ُک ِ
نان وراء تلک ِ
ٍ
شدید من قبیلَتَیْ ِن َو ْحشیتَ ِ
الجبال؛
عذاب
ألنّهم کانوا فی
• برای اینکه آنها از دو قبیلهی وحشی که پشت آن کوهها ……… در ……… بودند؛
َ
رجال هات َ ِ
الم ِ
ضیق؛
ین ال َقبیلَ َتیْ ِن ُم
إن
فقالوا لهَّ :
َ
فسدون یَهجمون علینا من هذا َ
• پس به او گفتند :همانا مردان ……… فاسد هستند ،و از این تنگه بر ما ……… ؛
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مأجوج.
یأجوج و
بون أموالَنا و هاتان القبیلتان هما
بون بُیوتَنا و یَنْ َه َ
خر َ
ُ
ُ
ف َُی ِّ
• پس خانههای ما را ……… و اموال ما را ……… و این دو قبیله همان «یأجوج و مأجوج» هستند.
ِ
عظیم،
بسد
لِذا قالوا له :نرجو منک إغالقَ هذا
ٍ
المضیق ٍّ
سدی بزرگ ……… ،
• بنابراین به او گفتند :از تو ……… این تنگه را با ّ
یهج َم علینا منه؛
ح ّتی ال
یستطیع العد ُّو ْ
أن ُ
َ
• تا دشمن ……… از آنجا به ما ……… ؛
نحن ن ُ ِ
ٍ
عملک؛ بعد َ
َ
ساع ُد َ
کثیرة ،ف ََرف ََضها ذوالقرنین
ذلک جاؤوا له بهدایا
ک فی
و ُ
• و ما در کا ِر تو به تو ………؛ بعد از آن با هدایای بسیاری نزد او آمدند و ذوالقرنین آنها را ………
أن تساعدونی فی ِ
ِ
ُ ِ
و َ
الناس بِذل ِ َ
ک کثیراً.
ِح
خیر من
قال:
ب منکم ْ
الس ِّد .فَر َ
ُ
بناء هذا َّ
عطاء غیره ،و أطلُ ُ
عطاء اهلل ٌ
• و گفت ……… :خداوند ……… از بخشش غیر اوست ،و از شما ……… که در ساختن این سد ……… مردم
به خاطر آن بسیار ……… .
ِ
ِ
ِ
بین الحدید،
بالحدید و النُّحاس ،ف ََو َض َع ُهما فی ذلک
بأن یأتوا
أم َرهم
ذوالقرنین ْ
َ
حاس و َد َخ َل َ
المضیق و أشْ َعلوا ال ّنار ح ّتی َ
ذاب النُّ ُ
• ذوالقرنین به آنها فرمان داد که آهن و ……… ……… ،سپس آن را در آن ……… قرار داد و آتش را ………
تا اینکه مس ……… و در میان آهن وارد شد،
الملِ َ
الصالح علی عمله هذا،
ک
سدا ً قویّ ًا فَشَ َک َر
فاصبح ّ
ُ
َ
َ
القوم َ
سدی محکم ……… پس مردم از پادشاه درستکار به خاطر این کارش ………،
• پس ّ
ِ
نجاح ِه فی فتوحات ِ ِه.
مأجوج .و شَ َک َر ذوالقرنَیْ ِن رب َّ ُه علی
یأجوج و
و تَخلّصوا من قبیلَتَی
َ
َ
• و از دو قبیلهی یأجوج و مأجوج ……… و ذوالقرنین از پروردگارش به خاطر ……… در پیروزیهایش سپاسگزاری کرد.

سِداّسلا ُسرَّدلا
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معلم :س�لام بچهه��ا .خوبید؟ امروز راجع به یه موض��وع مهم میخوایم صحبت کنیم .موض��وع معلوم و مجهول.
محمدجان ،میشه دو تا فعل «زد» و «میبیند» رو مجهول کنی؟
دانشآموز :فارسی استاد؟
معلم :بله لطف ًا.
دانشآموز« :زده شد» و «دیده شد»
معلم :اولی درسته ولی دومی نه .چون نباید زمان فعل رو موقع مجهول کردن عوض کنی .پس چی میشه؟
دانشآموز« :دیده میشود» درسته استاد؟
معل��م :بل��ه .دقت کنید اص ً
ال معلوم و مجهول چیه؟! فعل معلوم ،فعلیه که فاعل و انجامدهندهی اون معلومه و فعل
مجهول فعلیه که فاعل اون نامعلوم و حذف شده است .مث ً
ال جملهی «حسن شیشه را شکست» رو مجهول کن لطف ًا.
دانشآموز« :حسن» فاعله پس حذف میشه یعنی میشه «شیشه شکسته شد».
ِ
مفعول جملهی معلوم نسبت داده شده.
معلم :آفرین توی دومی فاعلِ جمله مش��خص نیس��ت و انجام کار به خو ِد
حاال بریم سراغ عربی! دو تا فعل «غ ََس َل» و «غ ُِس َل» چه فرقی دارند؟
دانشآموز :دومی ،حرف یکی مونده به آخر به جای فتحه ،کسره گرفته و حرف اول ض ّمه.
معلم :بله .دقیق ًا؛ برای مجهول کردن فعلهای ماضی تو عربی کافیه ،حرف دوم از حروف اصلی رو کس��ره بدیم و
همهی حروف حرکتدار قبل از اون رو ض ّمه بدیم .مث ً
الَ « :ر َزقَ » مجهولش چی میشه؟
دانشآموزُ « :ر ِزِقَ ».
معلم« :ا ِ ْستَخْ َد َم»؟
دانشآموز« :ا ُ ْس ُتخْ ِد َم».
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معلمَ « :ع َّر َ
ف»؟
دانشآموزُ « :ع ِّر َ
ف».
ِب» معناشون چی میشه؟
ب» و «ضُ ر َ
معلم :آفرین .معنیهاشون رو هم میدونی؟ «ضَ َر َ
ِب» مجهوله و میشه «زده شد»
ب» معلومه و میشه« :زد»« /ضُ ر َ
دانشآموز« :ضَ َر َ

معلم« :أَن ْ َز َل» مجهولش چی میشه و معناش چیه؟

دانشآموز« :اُنْز َِل» به معنای «نازل شد» .معنای خو ِد «أن ْ َز َل» هم میشه «نازل کرد».
ب» مقایسه کن .برای مجهول کردن فعل مضارع کافیه حرف یکی
ب» رو با «یُ ْک َت ُ
معلم :خوبه .حاال دو تا فعل «یَ ْک ُت ُ
مونده به آخر رو فتحه بدیم و سپس فقط حرف مضارعه رو ضمه بدیم .مث ً
ال مجهول «یَ ْستَخْ ِد ُم» چی میشه؟
دانشآموز« :یُ ْستَخْ َد ُم».
معلم :معنای معلوم و مجهولش چی میشه؟
دانشآموز« :یَ ْستَخْ ِد ُم» یعنی «به کار میگیرد»« ،یُ ْستَخْ َد ُم» به معنای «به کار گرفته میشود».
ِب» رو مجهول کن و معناش رو بگو.
معلم« :یَضْ ر ُ
ب» به معنای «زده میشود».
دانشآموز« :یُضْ َر ُ
معلم« :یُنْ َز ُل» معلومه یا مجهوله؟
دانشآموز :مضارع است حرف اول اون ُـ داره و حرف یکی مونده به آخر َـ داره پس مجهوله.
معلم :آفرین .کام ً
ال درسته .من یه مطلب برای مطالعه هم دارم که براتون میگم.

برای
مطالعه

معلم :برای مجهول کردن یه جملهی معلوم کافیه فاعل رو شناس��ایی کنیم و حذف کنیم بعد فعلِ جمله
رو مجهول کنیم بعد از اون مفعول رو جانش��ین فاعل میکنیم .بعد فعل رو با این جانش��ینِ فاعل که بهش
میگن نائب فاعل ،مطابقت میدیم .مث ً
ب اهلل ُ الصیا َم علیکم»
ال به مجهول کردن این جمله دقت کنیدَ « :کتَ َ

ب»« ،الصیا َم» میشه جانشین فاعل پس میشه
ب» میشه « ُکتِ َ
← «اهللُ» فاعله و حذف میشه .مجهول « َک َت َ

ب الصیا ُم علیکم.
«الصیا ُم»← ُکتِ َ

ُ
تجارب کثیر ًة» رو بگو.
التالمیذ
ب
َ
* حاال مجهول «ا ِ ْکتَ َس َ

* دانشآموز :استاد سخت شد یه دفعه! میشه خودتون بگید لطف ًا.

تجارب کثیر ٌة» مراحل تغییرش رو هم خودتون پیدا کنید.
ت
* معلم :میشه «ا ُ ْک ُت ِس َب ْ
ُ
* دانشآموز :ممنون استاد!!

سِداّسلا ُسرَّدلا
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معلم :سالم .لطف ًا جملهی «شَ َّج ْعنا فریقنا الفائز ِ
أمس» رو ترجمه کن.

دانشآموز :استاد« ،فائز» صفت «فریق» است .پس معناش میشه :دیروز تیم برندهمان را تشویق کردیم.

معلم :حاال لطف ًا تفاوت این دو تا جمله رو بگو« :فریق المدرس ِة الفائز»« /فریق المدرسة فائ ٌز»

ِ
صفت «فریق» است ولی در د ّومی «فریق» مبتداست و «فائ ٌز» خبر است.
دانشآموز :استاد فکر کنم تو ا ّولی «الفائز»
معلم :آفرین .حاال ترجمهاش چی میشه؟

دانشآموز« :تیم برندهی مدرسه» ترجمهی جملهی ا ّوله و «تیم مدرسه ،برنده است» ترجمهی جملهی د ّومه.
معلم« :المدرسة» توی دو تا جمله چه نقشی داره؟

دانشآموز :مضافالیه است.
معلم :ترجمهی دو تا جملهی «مزرعة الجار الکبیرة» و «مزرعة الجار ،کبیر ٌة» چی میشه؟
دانشآموز« :کشتزا ِر بزرگ همسایه» و «کشتزا ِر همسایه ،بزرگ است» میشه.
معلم :نقشهاش رو هم بگو:
دانشآموز :الجار :مضافالیه /الکبیرة :صفت /مزرعة :موصوف و مضاف /مزرعة :مبتدا /الجار :مضافالیه /کبیر ٌة :خبر
معلم :ممنونم .عالی بود .این چهار تا جمله رو هم برای خودتون ترجمه کنید:
سعدی الجمیلة …………………………………………………………………
ت قصید َة
َ -1ح ِف ْظ ُ
ٍّ
ٌ
جدا ً ……………………………………………………………………
سعدی،
 -2قصید ُة
جمیلة ّ
ٍّ
َ
الجمیل ………………………………………………………………
شاهدت ُمتْ َح َ
ف المدین ِة
-3
ُ
ٌ
ُ -4متْ َح ُ
جمیل ………………………………………………………………………
ف المدین ِة،

حوارات
ٌ
ِ
استقبال الفُندق)
(مع مسؤول
• گفتگوها (همراه با مسئول پذیرش هتل)
السائح

مسؤول االستقبال

• گردشگر

• مسئول پذیرش

رجاء أعطنی مفتاح غرفتی.
ً

َ
غرفتک؟
 -ما هو رقم

• لطف ًا کلید اتاق مرا ………

• شمارهی اتاقت ……… ؟
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 ِم ِئتان و عشرون.

 -ت َ َف ّض ْل.

• دویست و بیست.

• بفرمایید.

مفتاح غرفتی.
لیس هذا
َ
 -عفواًَ ،

ٍ
أعتذر منک؛ اعطی ُت َ
ثالثین.
ثالثمئة و
ک
َ
ُ

• ببخشید ،این ……… اتاق من نیست.

• از تو ………؛ ……… را به تو دادهام.

بأس ،یا حبیبی .ما هی ساعة دوامک؟
 -ال َ

بعد ّ
ثم یأتی زمیلی بعدی.
 من السادسة صباح ًا الی الثانیة َالظهر؛ ّ

•……… ای دوست من ……… شما چیست؟

• از ……… صبح تا ……… بعد از ظهر .سپس همکارم
بعد از من ………

 متی ِالعشاء؟
مواع ُد ال َفطور و ال َغداء و َ

•……… صبحانه و ناهار و شام ِکی است؟

ِ
السابعة والنصف ح ّتی التاسعة الاّ ُربع ًا؛
 الفطور من• صبحانه از ……… تا هشت و چهل و پنج
الربع؛
ُ
الغداء من الثانیة َعشْ َر َة ح ّتی الثانیة و ّ

• ناهار از ……… تا دو و ربع
ِ
العشاء من الس ِ
التاسعة االّ ُربْع ًا.
ابعة ح ّتی
ُ
ّ
• شام از هفت تا ………
طعام ال َفطور؟
 و ما هوُ
• و غذای ……… چیست؟

حلیب و ُم َربَّی ال ِمشمش.
بد ٌة و
شای و ُخب ٌز و ُجبْنَةٌ و َُز َ
 ٌٌ

• چ��ای و ن��ان و ……… و ……… و ش��یر و مربای
………

طعام ال َغ ِ
داء؟
 و ما هوُ

دجاج.
 ُر ٌّز معٍ

• و غذای ……… چیست؟

•……… همراه ………

الع ِ
شاء؟
 و ما هوُ
طعام َ
• و غذای شام چیست؟

 ُر ٌّز مع َمر ِق ِباذ ٍ
نجان.
َ

• برنج همراه با ………

َ
أشکرک.
-

شکر علی الواجب.
 الَ

• از تو سپاسگزارم.

• ……………

الصحیحة.
الت
َّمرین األ ّو ُلَ :عیِّن التّرجمة ّ
ُ

دعون ِمن ِ
قون)
قون شَ یئ ًا َو ُهم یُخلَ َ
دون اهللِ ال یَخلُ َ
َ
َ 1-1
(و ال ّ َ
ذین یَ

 و کسانی که چیزی را خلق نمیکنند ،غیر از خدا را فرا میخوانند (درحالی که) آنها (میتوانستند) خلق کنند.
 و کسانی که غیر از خدا را فرا میخوانند چیزی را نمیآفرینند و آنها (خود) آفریده میشوند.

سِداّسلا ُسرَّدلا
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ِ
ِ
عد ن ُ ِ
المیذ.
زول ال ّت
باب حافِلَ ِة
المدرسة ب َ َ
السائ ِ ُق َ
2-2أغلَ َق ّ

 پس از سوار شدن دانشآموزان ،د ِر اتوبوس مدرسه بهوسیلهی راننده بسته شد.
ِ
اتوبوس مدرسه را بست.
 پس از پیاده شدن دانشآموزان ،راننده ،د ِر
ِ
اآلخر.
عض
الب ُ
3-3قُتِ َل ب َ ُ
عض َ
ساح ِة َ
األعداء فی َ
الحرب َو َه َر َ
ب َ

 بعضی از دشمنان در میدان جنگ کشته شدند و بعضی دیگر فرار کردند.
 برخی از دشمنان را در میدان نبرد ،کشت و برخی دیگر میگریختند.
ناو ِل َعصی ِر اللَّ ِ
یمون.
4-4تُ َع َّو ُ
ض قِلَّةُ فیتامین سی ( )Cبِتَ ُ
 کمبود ویتامین سی ( )Cبا خوردن آبلیمو جبران میشود.
 کمبود ویتامین سی ( )Cرا با استفادهی متوالیِ آبلیمو جبران میکنند.
یت و أنا َو َضع ُت ُه فی َح ِ
ِ
فتاح الب ِ
بیر ِة.
َ 5-5
َ
کان أبی قَد أعطانی م َ َ
قیبة َزمیلی ال َک َ

 پدرم کلید خانه را به من داده بود و من آن را در کیف بزرگ همشاگردیام گذاشتم.
 پدرم کلید خانهمان را به من میداد و من آن را در کیف همکالسیِ بزرگم میگذاشتم.
الم ِ
الصعاب.
دیق
عر ُ
شاکل و فَ ِهمنا َّ
الص َ
ف ِع َ
أن َّ
ند ِّ
6-6ت َ َخلَّصنا ِم َن َ
الحقیقی یُ َ
َّ

 از مشکالت خالص شدیم و دانستیم که دوست حقیقی (ما را) در سختیها میشناسد.
 از مشکالت رهایی یافتیم و فهمیدیم که دوست حقیقی در سختیها شناخته میشود.

َّمرین الثّانی :ک ِّمل التّرجمة.
الت
ُ

بیل اهللِ
(و ال تَقولوا ل ِ َمن یُق َت ُل فی َس ِ
رون)
أموات بَل
شع َ
ٌ
َ 1-1
أحیاء َو ِلکن ال ت َ ُ
ٌ
کسانی که در راه خدا ……… مردگان ……… بلکه ……… .

ِ
تح ِ
الج ِ
بون بِنا.
ف
رح َ
المو َّظ َ
فون کانوا یُ ِّ
المدینة َ
َ 2-2و َصلنا إلی ُم َ
میل و ُ

به ……………… رسیدیم و کارمندان به ما ……………… .

ِ
الو َرق.
إحدی
ار ُة َح َملَت أخشاب ًا ِمن َ
الس ّی َ
الغابات الشَّ َّ
مالی ِة إلی َمص َن ِع َ
َّ 3-3

ماشین چوبهایی را از ……………… به ……………… بُرد.
ِ
المدرسة.
ساح ِة
ض تُ ْر َس ُم
4-4تُ َع َّو ُ
صور ٌة َجمیلَةٌ َعلَی ِجدا ِر َ
َ

عکس زیبایی روی ……… مدرسه ……………… .
قوی ِمن ب َ ٍ
میع.
عید ،ف َ
ُ 5-5س ِم َع َص ٌ
وت ٌّ
َخاف َ
الج ُ

……… از دور ……… ،پس همه ……… .
مون َعلَیهم ِمن َ
ب أموال ُ ُهم.
کان
هج َ
َ 6-6
المضیق فَ ُت َ
األعداء یَ ُ
ُ
ذاک َ
نه ُ
دشمنان از ……… بر آنها ……… پس اموالشان …………… .
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المعنَی.
الت
َّمرین الثّال ِ ُ
ُ
ثَ :عیّن الکلم َة القَریب َة فی َ

َ 1-1جیش:

ندی
ُ ج ّ

2-2قَبیح:

ُ مستَنقَع

َ کریه

3-3نُحاس:

 حاسوب

 طا َزج

أطلسی
ُ محیط
ّ

ُ 4-4محا َربَة:

 وِقایَة

 یَنبوع

ُ هجوم

َ مسموح

5-5یَس ُک ُن:

 یُ َحیِّ ُر

 یُصلِ ُح

َض
 یَرف ُ

 یَ ُ
عیش

بدة:
ُ 6-6ز َ

َ مضیق

 قَریَة

 إغالق

ُ جبنَة

ِ
ابع :ضَ ع فی الفَراغ فِع ً
مناسب ًا.
ال
الت
ُ
الر ُ
َّمرین ّ

جی
 بَنَ َ
فس ّ

ب َو ل َ ٌ
ذیذ فی هذا ال َمط َعم.
َ ……… 1-1طعا ٌم َط ِّی ٌ
ند ال َمشا ِکلِ الکثیر ِة.
« ……… 2-2مونا» َصدی َقتَها ِع َ
ات ل َ َ
ذیذ ٌة فی َمدین ِة یزد.
َ ……… 3-3حلَویّ ٌ
الص ِ
یف غالِب ًا.
َمح فی فَصلِ َّ
 ……… 4-4الق ُ
تلک اللَّ
َ 5-5
ِ
األرض.
نین ِمن َحف ِر
ُ
وحات ……… ال ُموا ِط َ
الج َبلِ .
……… 6-6
أعشاب ِطب َّی ٌة َعلَی َ
ٌ
7-7التِّ ُ
الربیع.
لمیذ ……… صو َر َة فَصلِ َّ
ُرآن)
هر َر َمضان الَّذی ……… فیه الق ُ
(8-8شَ ُ

 -2اهللُ یَعلَ ُم ما فی قُلوب ِنا.

 -3ال یُ َص َّدقُ ق ُ
َول الّذی یَ ِ
ب کثیراً.
کذ ُ

أس ِ
 -4یُ َح َّر ُ
الحربا ِء إلی ُک ِّل ِ
الجهات.
ک َر ُ
 -5فی کثی ٍر ِم َن األوقات یَتَ َأث َُّر بَعضُ نا ب َِب ٍ
عض.
الصباح دائم ًا.
 -6نَأ ُک ُل َطعا َم ال ِعشا ِء فی َّ

الج ِ
ُلوج ِ
بال فی الشِّ تاء.
ذوب ث ُ
 -7ت َ ُ

مائی.
َ -8
الب ُّط طائ ِ ٌر ٌّ

السماء.
ب اإلعصا ُر األشیا َء َّ
 -9یَ َ
غیر َة إلی َّ
سح ُ
الص َ

 قَمح

 غُصن
َ حدید

طبخُ
 یَ ُ
 تَعر ُ
ِف
 تُصنَ ُع
حص ُد
 یَ ُ
 تُ َح َّذ ُر
َ و َج َدت
َ ر َس َم
 أن َز َل

الصحیح و الخَ َطأ َح َسب الحقیقة)  /( .
الت
س :عیّن ّ
ُ
َّمرین الخا ِم ُ

الر ِ
ّ -1
سین.
ب َم
ُ
حبوب ال ُم َد ِّر َ
اس ُ
الطال ِ ُ
ب ّ

َ جمارِک

َ دجاج

( )
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

( )
( )

طبخُ
 یُ َ
عر ُ
ف
 تُ َ
 یَصنَ ُع
حص ُد
 یُ َ
 تُ َح ِّذ ُر
ُ و ِج َدت
ُ ر ِس َمت
ُ أنز َِل

سِداّسلا ُسرَّدلا
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فر َد األسماء التّالیة.
الت
ُ
السا ِد ُ
س :اُکتُب ُم َ
َّمرین ّ

ِ 1-1حبال……… :
ُ 4-4زیوت……… :
7-7قا َدة……… :

ُ 2-2جیوش……… :
َ 5-5ظوا ِهر……… :
8-8أفالم……… :

3-3أذناب……… :
َ 6-6موا ِعد……… :
أنجم……… :
ُ 9-9

َ
الج َ
المجهولَة و المعلومة:
مل التّالی َة ث َُّم َعیِّن
الت
ابع :تَرجِ ِم ُ
ُ
الس ُ
األفعال َ
َّمرین ّ

خر ُج ِمن با ِطنِ
ِ
األرض.
1-1المیا ُه تُستَ َ
……………………………

فعل …………… :نوع…………… :

طازج فی القَریة.
حلیب
ِب
ٌ
2-2شُ ر َ
ٌ

فعل …………… :نوع…………… :

ُ
حد ُهم.
3-3
تر َ
کون َو َ
األطفال ال یُ َ
………………………

فعل …………… :نوع…………… :

سأ ُل َع ّما یَف َع ُل َو ُهم یُ َ
(4-4ال یُ َ
لون)
سأ َ

فعل …………… :نوع…………… :

…………………………

……………………………

فعل …………… :نوع…………… :
فعل …………… :نوع…………… :

ُ 5-5ح ِف َظت قَصید ُة َس ٍ
الجمیلَ ُة.
عدی َ
……………………………

فعل …………… :نوع…………… :

َ 6-6هل ت َ ُظ ُّن أنَّ ال ُم ِ
حون؟
دین َس ُیصلَ َ
فس َ

فعل …………… :نوع…………… :

…………………………… ؟

فعل …………… :نوع…………… :

َ
الصفَة.
الج َم َل التّالی َة ث َُّم عیّن
الت
الموصوف و ِّ
َّمرین الثّا ِم ُن :تَرجِ م ُ
ُ

ٍ
آیات فی الق ِ
ُرآن.
ِعد ِة
الصال ِ َح ُة ب َّ
اسم ذی القَرنَینِ و أعمال ُ ُه ّ
ُ 1-1ذ ِک َر ُ
…………………………………………………………………………………………………
راسی فی ایران فی فَصلِ الخَ ریف.
2-2یَبتَ ِد ُأ العا ُم ِّ
الد ُّ
…………………………………………………………………………………………………
ند ال ّن ِ
اس.
لون َم
َ
حون العا ِد َ
الصال ِ َ
ند اهللِ و ِع َ
حبوبون ِع َ
ُ 3-3
الح ّکا ُم ّ

…………………………………………………………………………………………………
فتوح َة.
4-4أغلَ ُ
قت نَوافِ َذ ال َمد َر َس ِة ال َم َ

…………………………………………………………………………………………………
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5-5سا َر القائ ِ ُد َم َع ُج ِ
یوش ِه ال َعظی َم ِة نَح َو ال َمنا ِطقِ ال ُمختَلِ َف ِة.
…………………………………………………………………………………………………
الصغیر ُة ِمش ِمشی ال ُم َجف َ
َّف.
6-6أ َکلَت ُأ ُ
خت َصدیقی َّ
…………………………………………………………………………………………………

َّمرین التّ ِ
اس ُع :ضَ ع ِ
ِ
ناسب ،ث َُّم ترجِ مها.
الم
الت
ُ
هذ ِه األفعال فی مکانِها ُ

عت -یُ َس ّمیَ -س ُیز َر ُع -ال یَس ُک ِ
مون -ال تَف ِقدیُ -أ َع َّط ُر -تُشَ ِّر ِ
[ ُه ِد َیَ -س َ
نان-
ند َ
وف یَ َ
َعن -ما شَ َّج َ
صرخُ َ -ط َر َدت -اِرف َ
فانُ -ک ّنا ن َ ُ

رنَ -س َ
قت]
لن -ما َحفَرتُمَ -ستَرق َ
اِرفَضُ -ک َّن یَس ُت َ
ِب -خُ لِ ُ
ُدون -ال نُحار ُ
رین -ذابوا -ال تَح ُکموا -تُ َح َّو َ
وف تُذ َک َ
نوع فعل

عربی

ترجمهی فارسی

عربی

ترجمهی فارسی

ماضی
ماضی منفی
ماضی استمراری
ماضی مجهول
مضارع
مضارع منفی
مضارع مجهول
امر
نهی
مستقبل
مستقبل مجهول

العاشر :ضَ ع المترادفات و المتضادات فی مکانها المناسب.
َّمرین
الت
ُ
ُ

عاش -قَبِ َل -تَخریب
حو -بِناء -إغالقَ -ه َدی َ -س َک َن -إلیَ -
َد َّل -فَتْحَ -رف َ
َض -ن َ َ
……… =……… 1-1

……… ≠……… 2-2

……… ≠……… 4-4

……… =……… 5-5

……… =……… 3-3
……… ≠……… 6-6

سِداّسلا ُسرَّدلا
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الصحیح.
الت
واب ّ
الج َ
ُ
َّمرین الحادی َعشَ َر :عیّن َ

1-1الماضی ِمن «یَتَعا َم ُل»:

َ ع ِم َل

 أع َم َل

2-2الماضی المجهول ِمن «یَس َت ِ
خد ُم»:

 یُخا َد ُم
 یُ َک ِّس ُر

5-5ال َمصدر ِمن «ت َ َح َّر َ
ک»:

 تَحریک

خر ُج
 یَ ُ
َ ح ِر َکة

 ال تُ َسلِّموا

 ال تُسلِموا

3-3المضارع ِمن «اِن َک َس َر»:

«أخر َج»:
4-4المضارع المجهول ِمن
َ

خر ُج
 یُ َ

لین»:
6-6األمر ِمن «تَشتَ ِغ َ

 اِشتَ ِغلی

مون»:
7-7ال َّنهی ِمن «تُ َسلِّ َ

8-8المستقبل المجهول ِمن «قات َ َل»:

ِ
األفعال التّالیة.
َّمرین الثّانی َعشَ َر :اُکتُب َمعنَی
الت
ُ

 1-1اِخ َت َر َع :اختراع کرد

2-2یُ ِ
حس ُن :نیکی میکند

لون :قرار میدهید
3-3تَج َع َ

عت :پس گرفتی
رج َ
4-4اِستَ َ

َ س ُیقات ِ ُل

 اُس ُت ِ
خد َم
 یَن َک ِس ُر

 اِشتَغ ِ
َلت
َ س ُیقات َ ُل

اُخ ُتر َِع……… :

 تَعا َم َل
ُ أ ِ
خد َم

 یَتَ َک َّس ُر
 یُخر ُِج

 ت َ َح ُّرک

 اِشتَ ِغ ْل

مون
 التُ َسلِّ َ

َ س ُیقتَ ُل

حس ُن……… :
یُ َ

یُخ َت َر ُع……… :
ُأ ِ
حس َن……… :

اُس ُتر ِج َع……… :

رج ِ
عان……… :
یُستَ َ

ُج ِعلَت……… :

نُج َع ُل……… :

س :نگهداری میکنم
أحر ُ
ُ 5-5

سون……… :
حر َ
تُ َ

ُحرِسنا……… :

َ 7-7غ َّیروا :تغییر دادند

8-8أصلَ َحت :اصالح کرد

رن……… :
تُ َغ َّی َ
ُأصلِ َحتا……… :

غُیِّرتُم……… :

مون :رحم میکنند
رح َ
1010یَ َ

مت……… :
ُر ِح َ

عن :میکارند
6-6یَز َر َ

9-9أنشَ ِ
دت :سرودی

ُزر َِع……… :

ُأن ْ ِش َد……… :

ٍ
کلمات زائ ِ َدةٌ)
َالث
الت
ث َعشَ َر :ضَ ع فی الفَراغ کلم ًة مناسب ًة ِم َن الکلمات التّالیة( .ث ُ
َّمرین الثّال ِ َ
ُ

تُز َر ُع……… :

حون……… :
تُصلَ َ

یُنْشَ ُد……… :

مین……… :
تُ َ
رح َ

واع ُدِ -
تَنمو -غَیمةً َ -م ِ
بر
البوم ِة-
ثیر-
نین -استَ َ
خد َمتَ -
َ
الق َّط ِةُ -متَ َم ِّد َ
َ
الع َ
فو -یُف ِر ُز -تُ ُ
اختارَ -م َر ِق -تَعالَوا -یَتَ َجلَّیَ -ع َ
َیر ……… .
َ 1-1رأَ ُ
یت قوم ًا غ َ

َ 2-2متَی ……… الفَطو ِر َو الغَدا ِء و ال َعشا ِء؟

رت َعلَی َع ُد ِّو َ
عنه شُ کرا ً لِلقُد َر ِة َعلَیه»
ک؛ فَاج َعلِ ……… ُ
«3-3إذا ق ََد َ
ً
ظیمة و َم َطرا ً شدیداً.
اس ……… سودا َء َع
4-4ال َح َظ ال ّن ُ

(5-5اهللُ الّذی یُ ِ
السما ِء)
الر َ
بس ُط ُه فی َّ
فـ ……… َسحاب ًا ف ََی ُ
رس ُل ّ
یاح َ

کان طعا ُم الغَدا ِء ُر ّزا ً َم َع ……… باذنجان.
َ 6-6
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َّ ……… 7-7
الش َج َر ُة ِمن َح َّب ٍة َصغیر ٍة.

8-8اِستَلَ َمت ُأ ّمی رِسال َ ًة ……… اإلنتِرنت.
(9-9قُل یا َ
ِ
الکتاب ……… إلی کلم ٍة سوا ٍء بَی َننا و بَی َن ُکم)
أهل

 ……… 1010اتِّحا ُد ُ
الح ِّج.
اإلسالمی ِة فی ُص َو ٍر کثیر ٍة ِمنها
األ َّم ِة
ُ
مین فی َ
اجتماع ال ُمسلِ َ
ّ

ین أ ّو ُل َدول َ ٍة فی العال َ ِم ……… نُقودا ً َو َرق َّی ًة.
ّ 1111
الص ُ

حریک ِ
ِ
1212ال تَتَ َح َّر ُ
رأسها.
قص بِتَ
ین ……… َ ،ولک َّنها تُ َع ِّوض هذا ال َّن َ
ک َع ُ
الج َ
الرم َز فی مکان ِ ِه.
الت
ُ
ابع َعشَ ر :أک ِمل َ
الر َ
المتقا ِط َع ث َُّم ضَ ِع َّ
دول ُ
َّمرین ّ

أطاع -طاقَة -قا َعة
ص-
ب -ثَعلَب -وصول -اِحتَ َف َلَ -عمیلُ -مستَن َقعُ -ز َ
َ
بدة -کریه -ت َ َخلَّ َ
قِشرُ -مجتَ ِهدُ -دموع -ن َ َه َ
 -1اش��کها  -2مرداب  -3نیرو  -4روباه  -5رس��یدن  -6ناپسند  -7سالن  -8به تاراج بُرد  -9مزدور -10 -پیروی کرد
 -11جشن گرفت  -12پوست  -13رهایی یافت َ -14کرِه  -15کوشا
رمز
↓
2

1
3
4
5
7

10

6
8
9

11
13
15
َ
قال امیرالمؤمنین علیهالسالم:
رمز. ……………………………… :

12
14
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ُ
«کان ٌ
ملک عادلٌ
مناطق واسع ًة من االرض»
یحکم
1عیّن الصحیح فی الترجمة:
َ
َ

 )1پادشاه عادلی بر مناطق وسیعی از زمین حکمرانی میکند.
 )2پادشاه دادگری بود که بر مناطق گستردهای از زمین حکومت میکرد.
 )3پادشاه عادلی بر مناطق وسیعی از زمین حکومت میکرد.
 )4پادشاه عادلی در زمین بر مناطق گسترده داوری و حاکمیت داشت.
-2

ٍ
آیات فی القرآن»
بعد ِه
2عیّن الترجمة الصحیحةُ « :ذ ِک َر اسم ذیالقرنین ال ّذی قد أعطاه اهلل القوة و العظمة و أعماله الصالحة ّ

 )1نام ذوالقرنین که خدا به او قدرت و عظمت داده بود و کارهای شایستهاش ،در تعدادی از آیات قرآن بیان شده است.
 )2نام ذوالقرنین و بخشندگی خدا به او و قدرت و عظمتش و کارهای شایستهاش در تعدادی از آیات قرآن بیان شده است.
 )3نام ذوالقرنین که خدا قدرت و شکوه فراوان به او داده است و کارهایش که شایسته است در تعداد زیادی از آیات قرآن
آمده است.
 )4خدا اسم ذوالقرنین را که به او نیرو و شکوه داده و کارهای شایستهاش را در تعدادی از آیات قرآن ذکر کرده است.
-3

الناس إلی التوحید و محاربة الظلم».
الموحد بجیوشه العظیمة نحو المناطق المختلفة یدعو
3عیّن الترجمة الصحیحة« :سا َر الملک
ّ
َ

 )1پادشاه یکتاپرست با ارتشی بزرگ به سوی مناطق مختلف میرود و مردم را به سوی توحید و مبارزه با ظلم دعوت میکند.
 )2پادشاه یکتاپرست با سپاهیان با عظمتش به سوی مناطق مختلف حرکت کرد درحالی که مردم را به یکتاپرستی و مبارزه
با ستم دعوت میکرد.
 )3پادشاه خداپرست با سپاهیانی با شکوه به سوی قسمتهای مختلف رفت درحالی که مردم را به یگانهپرستی و جنگیدن
با ستمکاران دعوت میکرد.
 )4پادشاهی خداپرست با ارتشیان با شکوهش به سوی مناطق متفاوت رهسپار میشود و مردم را به توحید و جنگیدن با ستم
فرا میخواند.
-4

أن ُ
دیر شؤونهم»
4عیّن الصحیح فی الترجمة:
بون بالملک العادل و یطلبون منه ْ
«کان الناس یُ َر ّح َ
َ
یحک َم و یُ َ

 )1مردم بودند که به پادشاه عادل خوشآمد میگفتند و از او میخواستند با حکومت کارشان را اداره کند.
 )2مردم به پادشاه عادل خ وشآمد میگویند و از او میخواهند که حکومت کند و کارهایشان را اداره کند.
 )3مردم به پادشاه عادل خوشآمد میگفتند و از او میخواستند که حکمرانی کند و کارهایشان را اداره کند.
 )4مردم با خوشآمد گویی به پادشاه عادل از او میخواستند حکمرانی کند و کارها را مدیریت نماید.
-5

ذات رائح ٍة کریه ٍة»
5عیّن الترجمة الصحیحة« :وصلت الجیوش إلی مناطق فیها
مستنقعات میاهها ُ
ٌ

 )1سپاهها به مناطقی رسیدند که در آن مردابهایی بود که آبهایش دارای بویی ناپسند بود.
 )2ارتش به منطقهای رسید که مردابهایش دارای آبی بدبو و ناپسند بود.
 )3سپاهیان به مناطقی میرسند که در آن چاههایی بود که آبهایش بسیار بدبو بود.
 )4ارتشیان به مناطقی رسیدند که در آن مردابی بود که آب آن دارای بویی ناپسند بود.
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6عیّن الترجمة الصحیحة:

 )1خاطب اهلل الملک فی شأن هذا القوم :،خداوند دربارهی آن قوم او را مورد خطاب قرار داد،
محاربَة المشرکین أو اصالحهم :،و او را در جنگیدن با مشرکان یا اصالح آنها اختیار داد،
خیره فی
َ
 )2و ّ
فاختار ذوالقرنین هدایتَ ُهم :،پس ذوالقرنین هدایتشان را برمیگزیند،
)3
َ

-7

اصلح الفاسدین منهم :پس میانشان با عدالت حکمرانی میکند و فاسدان را اصالح میکند.
 )4ف ََح َک َمهم بالعدالة و
َ

کثیر من االمم و استقبلوه لِعدالته»
«لما سا َر الملک بجیوشه نحوالشرق أطا َع ُه
7عیّن الصحیح فی الترجمةّ :
ٌ

 )1پادشاه و سپاهش به سوی شرق نرفتند ولی بسیاری از امتها از او اطاعت کردند و از عدالت او استقبال کردند.
 )2هنگامی که پادشاه با سپاهیانش به سوی شرق رفت بسیاری از امتها از او اطاعت کردند و به خاطر عدالتش از او استقبال کردند.
 )3آنگاه که پادشاه با سپاهیانش رهسپار شرق شد امتهای زیاد تابع او شدند و از عدالتش استقبال کردند.
 )4هنگامی که پادشاه و سپاهیانش رهسپار شرق میشوند امتهای زیادی از او اطاعت میکنند و به خاطر عدالتش از او

استقبال میکنند.
* -8

یعیشون عیش ًة بدائیّة؟»
نین
رأیت فی حیاتک حتّی اآلن قوم ًا غیر
8عیّن الترجمة الصحیحة« :هل
َ
َ
ّ
متمد َ
متمدنی که به صورت بدوی زندگی میکردند ببینی؟
 )1آیا تاکنون در زندگی توانستی قوم غیر
ّ

متمدنی را که بهصورت ابتدایی زندگی کردند دیدهای؟
 )2آیا در زندگیات قوم غیر
ّ

 )3آیا در زندگیات تاکنون مردمی غیر متمدن که بهصورت کام ً
ال بدوی زندگی میکنند را دیدهای؟
 )4آیا تاکنون در زندگیات قوم غیر متمدنی را که بهصورت بدوی و ابتدایی زندگی میکردند دیدهای؟
-9

9عیّن الخطأ فی الترجمة:

القوم لإلیمان باهلل :،پادشاه قوم را به ایمان به خدا دعوت کرد،
 )1دعا الملک
َ

 )2و َحکمهم حتی َهداهم الی الصراط المستقیم :،و بر آنها حکمرانی کرد تا آنها را به راه راست هدایت کرد،
 )3و أصلح حیاتهم :،و زندگیشان را اصالح کرد،

کیف یعیشون :.و آنها یاد گرفتند چگونه زندگی کنند.
 )4و علّمهم َ

ب َمضیقٍ بَیْ َن َجبَلَیْنِ مرتَ ِف َعیْنِ »
1010عیّن الترجمة الصحیحة« :سا َر صدیقی نحو الشَّ مال و رأی قوم ًا
َ
یسکنون ق ُْر َ
 )1دوستم به سوی شمال رفت و قومی را دید که در نزدیک تنگه ای بین دو کوه بلند سکونت داشتند.

 )2دوستم به سوی شمال حرکت کرد و مردمی را دید که در نزدیک دشتی میان دو کوه بلندمرتبه زندگی میکردند.
 )3دوستانم به سمت شمال رفتند و مردمی را دیدند که در نزدیکی یک تنگه میان دو کوه بلند سکونت میکردند.
 )4دوستم به سوی شمال رفت و در آنجا قومی را دید که کنار تنگهای میان کوههای بلند زندگی میکردند.
* 1111عیّن ترجمة ما ا ُشیر الیه ٍّ
ینهبون أموال َنا».
بون بیوتنا و
الرجال المفسدون یهجمون علینا بین الحین و اآلخَ ر
َ
فیخر َ
ّ
بخط« :هؤالء ّ

 )1از اکنون تا آینده -ویران کردند -غارت میکنند

 )2هر از گاهی -ویران میکنند -به تاراج میبرند

 )3از اکنون تا آینده -ویران میکنند -غارت میکنند

 )4هر از گاهی -ویران کردند -به تاراج میبرند

أن یهجم علینا منه»
1212عیّن الصحیح فی الترجمة« :نرجو منک اغالق هذا المضیق ٍّ
بسد عظیم حتّی ال یستطیع العد ّو ْ

 )1از تو میخواهیم این مسیر را با مانعی بزرگ ببندی و دشمن نتواند به ما حمله کند.

 )2بستن این مسیر با سدی عظیم را از تو میخواهیم تا دشمنان نتوانند از آن بر ما حمله کنند.
سدی عظیم است تا توانایی دشمن برای حمله به ما از بین برود.
 )3درخواست ما از تو بستن این تنگه با ّ
سدی بزرگ ببندی تا دشمن نتواند از آن به ما حمله کند.
 )4از تو میخواهیم این تنگه را با ّ

سِداّسلا ُسرَّدلا
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1313عیّن الخطأ فی الترجمة:

تساعد ُأ ّم َ
ک فی عملها؟ :آیا به مادرت در کارش کمک میکنی؟
 )1هل
ُ
ت هدایا صدیقک؟ :چرا هدیههای دوستت را نمیپذیری؟
 )2لماذا َرف َْض َ

أن یساعدنی :از دوستم میخواهم که به من کمک کند.
ب من صدیقی ْ
 )3أطلُ ُ
 )4طلبوا منه المساعدة ففرح کثیراً :از او یاری خواستند پس بسیار شاد شد.
ُ
الناس بأن یأتوا بالحدید و النّحاس»
الملک
1414عیّن الصحیح فی الترجمة« :أ َم َر
َ

 )1پادشاه از مردم خواست که آهن و روی را بیاورند.

 )2پادشاه به مردم دستور داد که با آهن و مس بیایند.
 )3پادشاه به مردم فرمان داد که آهن و مس بیاورند.
 )4پادشاه به مردم فرمان میدهد که با آهن و روی بیایند.
سدا ً قویّاً»
صبح ّ
1515عیّن الترجم ة الصحیحة« :أشْ ِعلِ النا َر حتّی َ
ذاب النُّحاس و َدخَ لَ بین الحدید َفتُ ُ

سدی محکم میشود.
 )1آتش را روشن کن تا مس ذوب شود و بین آهن وارد شود پس ّ

سدی محکم ایجاد شود.
 )2آتش را روشن کردی تا مس ذوب شود و میان آهن وارد شود و ّ
 )3آتش را روشن میکنم تا ِ
سد محکمی ایجاد شود.
مس ذوب شده میان آهن وارد شود و ّ
 )4آتش را روشن کن تا ِ
سدی قوی شود.
مس ذوب شده میان آهن وارد شود و ّ

ّ
محبوبون عنداهلل»
العادلین
الحکام
* 1616عیّن الصحیح فی الترجمة:
القصة أنَّ
َ
َ
«نفهم من هذه ّ
ُ

 )1از این قصه فهمیدیم که حاکمان عادل نزد خدا محبوب بودهاند.

 )2از این قصه میفهمیم که حاکمان عادل نزد خدا دوستداشتنی هستند.
 )3از این قصه دریافتیم که فرمانروای دادگر نزد خدا محبوب است.
 )4از این قصه درمییابیم که فرمانروایان شایسته نزد خدا دوستداشتنی بودهاند.
ص -حدید -جیوش»
1717عیّن الصحیح فی ترجمة المفردات« :مستنقع -تخلَّ َ

 )1مرداب -رهایی یافت -آهن -ارتشها

 )2مرداب -رهایی مییابد -مس -ارتش

 )3تنگه -رهایی مییابد -مس -ارتش

 )4تنگه -رهایی یافت -آهن -ارتشها

1818عیّن الخطأ فی ترجمة الکلمتین ( ِکالهما):

کان یح ُکم :حکومت میکرد
ب :غارت کردَ /
 )1ن َ َه َ
اختار :اختیار دادَ /ه َدی :راهنمایی شد
)3
َ

1919عیّن الخطأ فی ترجم ة المفردات:

ذاب :ذوب شد
َ )1

محاربَة :جنگیدن
)3
َ
* 2020عیّن ما فیه فعلٌ معلوم:

المجرمون بسیماهم
 )1یُ ْع َرف
َ
االنسان ضعیف ًا
ُ )3خلِ َق
ُ

 )2أطاع :پیروی کردَ /س َک َن :زندگی کرد
أصلَ َح :اصالح کردَ /خ َّی َر :برگزید
ْ )4
کان ق َْد أعطاه :به او میداد
َ )2
 )4إغالق :بستن

ب علیکم الصیام
ُ )2کتِ َ

ت
 )4أفال
َ
ینظرون إلی االبل کیف ُخلِ َق ْ
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ُرحمون»
ئ
ُ
* 2121عیّن عدد االفعال المجهولة فی العبارة التالیة« :و إذا ُق ِر َ
القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلّکم ت َ
4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

مون»
* 2222عیّن الصحیح فی الترجمة« :و إذا ُقرِئ
ُ
ُرح َ
القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلّکم ت َ

 )1و هنگامی که قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهید و سکوت کنید شاید شما مورد رحمت واقع شوید.
 )2و آنگاه که قرآن بخوانند به آن گوش دهید و سکوت کنید شاید رحمت خدا شامل شما شود.
 )3و هنگامی که قرآن خوانده شد آن را بشنوید و ساکت باشید امید است که مورد رحمت واقع شوید.
 )4و آنگاه که قرآن بخوانند آن را بشنوید و ساکت باشید شاید رحمت خدا شامل شما شود.
* 2323عیّن الخطأ فی الترجمة:

ٍ
سعید الجمیلةُ ِ :
کیف زیبای سعید
 )1حقیبةُ
ِ
المدرسة الفائز :تیم برندهی مدرسه
 )3فریق

 )2مزرعة الجا ِر کبیر ٌة :کشتزار بزرگ همسایه

ِ
بزرگ همسایهام
 )4مزرعة جاری الکبیرة :مزرعهی

* 2424عیّن ما لیست فیه «صفة»:

ِ
المدرسة فائز
 )1فریق

 )2مزرعتنا الکبیرة

 )3مزرعة الجار الکبیرة

ٍ
سعید الجمیلة
 )4حقیبة

2525عیّن ما لیس «اهلل» فیه الفاعل:

 )1خاطبه اهلل فی شأنهم
 )3ذکر اهلل اعماله الصالحة فی القرآن

القوة و العظمة
 )2أعطاه اهلل ّ
 )4دعاهم لالیمان باهللِ

2626عیّن ما لیست فیه الصفة:

کان ذوالقرنین یحکم مناطق واسعةً من االرض
َ )1
ٌ
کان فی قدیم ال ّزمان ٌ
موح ٌد
ملک
َ )2
عادل ّ
خیره فی محاربة المشرکین و الفاسدین
 )3خاطبه اهلل فی شأنهم و ّ
ٍ
آیات فی القرآن
بعد ِة
اسم ُه و اعماله الصالحة ّ
 )4ذ ُِک َر ُ

2727عیّن الجملة االسمیّة:

أن یأتوا بالحدید
 )1أمرهم ذوالقرنین ْ

 )2شَ کر القوم الملک الصالح علی عمله هذا

السد
)3
أطلب منکم ْ
ُ
أن تساعدونی فی بناء هذا ّ

خیر من عطاء غیره
 )4عطاء اهلل ٌ

2828عیّن الخطأ فی االعراب:

َ
الملک :مفعول
القوم الملک الصالح←
 )1شکر
ُ
بأن یأتوا بالحدید← ذوالقرنین :فاعل
أم َرهم ذوالقرنین ْ
َ )2
ِ
المستنقعات قوم ًا← ق ُْرب :فاعل
َ )3و َج َد قرب هذه
إختار ذوالقرنین هدایتَهم← هدایة :مفعول
)4
َ

لیس فیه من االفعال المجهولة:
2929عیّن ما َ

ٌ
کان ٌ
عادل یُ َس َّمی بذی القرنین
ملک
َ )1

دیر شؤونهم
 )3یطلبون من الملک ْ
أن یحکم و یُ َ

 )2ذ ُِک َر اسم ذیالقرنین فی القرآن

بأن یأتوا بالحدید و النُّحاس
 )4ا ُ ِم َر الناس ْ

سِداّسلا ُسرَّدلا
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* 3030عیّن الصحیح فی الترجمة:

َسبح باسم ربّک العظیم :پس نام پروردگار خودت را که بزرگ است تسبیح گوی.
 )1ف ِّ
المخلَصین :او از بندگان خالص شدهی ماست.
 )2انّه من عبادنا ُ

 )3السالم علینا و علی عباداهلل الصالحین :سالم بر ما و بر بندگان خدا که شایستگان هستند.
 )4سبحان ربّی االعلی و بحمده :پاک و منزه است خداوند بلند مرتبه و او را میستایم.
السوال:
3131عیّن الجواب ال ّذی ال یناسب ّ

َ
غرفتک؟ِ -مئَتان و عشرون
 )1ما هو رقم

 )3متی موعد العشاء؟ -من السابعة ح ّتی التاسعة الاّ ربع ًا

 )2ما هی ساعة ِ
دوام َ
ک؟ -یأتی زمیلی بعدی
جاج
 )4ما هو طعام ال َغداء؟ -ر ٌّزمع َد ٍ

3232ما هو الخطأ فی الترجمة:

ُ )1زبدة و ُجبنة :کره و مربّا
َ )3م َر ِق باذنجان :خورش بادنجان

 )2ر ٌّز مع َدجاج :برنج و مرغ
 )4شای و ُخبز :چای و نان

* 3333عیّن الخطأ فی الترجمة:

سعدی الجمیلة :قصیدهی زیبای سعدی را حفظ کردم.
فظت قصیدة
َ )1ح ُ
ٍّ
جداً :قصیدهی سعدی بسیار زیباست.
 )2قصید ُة
سعدی جمیلةٌ ّ
ٍّ
شاهدت متْ َحف المدین ة الجمیل :موزهی شهر زیبا را دیدم.
)3
ُ
ٌ
جمیل :موزهی شهر زیباست.
 )4متحف المدینة

موسی قومه َسبعین رج ً
ال لمیقاتنا» عیّن الصحیح للفراغ:
«3434و ……… َ

اختار
)1
َ

َ )2ه َدی

َض
َ )3رف َ

أنت و زوجک الجنّ َة» عیّن الصحیح للفراغ:
«3535و یا آد ُم ……… َ

إختار
)1
َ

أصلَ َح
ْ )2

بُ -فتِ َح»
3636عیّن ترجمة االفعال التالیة« :تُنْ َص َ
رون -یُخْ ر ُِج -یُخَ َّر ُ

ُ )3أس ُک ْن

 )4ا َ ْصلَ َح
َ )4ه َدی

 )1یاری میکنید -خارج میکند -خراب میشود -باز کرد
 )2یاری میشوید -خارج میکند -خراب میشود -باز شد
 )3یاری میکنید -خارج میشود -خراب میکند -باز شد

 )4یاری میشوید -خارج کرده میشود -خراب میکند -باز کرد
دون -یُ َعلِّ ُم»
ب -یُخْ َر ُج -ا ُْستُخْ ِد َم -یُشا َه َ
3737عیّن عدد االفعال المجهولة« :یُخَ ِّر ُ

 )1اربع

 )2خمس

 ………«3838بمعنی َّ
نحو الضّ یف و اظهار الفرح به»
الذهاب َ

 )1الترغیب

 )2االستقبال

تناسب التوضیحات التالیة؟
أی کلم ٍة ال
* ّ 3939
ُ

ِ
اآلخر
 )1فی بعض االوقات← بین
الحین و َ

الماء طوی ً
ال← المستنقع
مکان یجتمع فیه
)3
ٌ
ُ

 )3اثنان

الوصول
ُ )3
مکان بین َج َب ِ
لین← مضیق
)2
ٌ

 )4ثالث
 )4ال ّنهب

نین← نُحاس
یعیشون غیر
قوم
َ
ّ
ٌ )4
متمد َ
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«4040متی ……… الفَطور و الغَداء و ال َعشاء؟» عیّن الصحیح للفراغ:

َ )1م َرق

 )2غیمة

4141عیّن الصحیح فی الترجمة:

 )1کانا یُ ْغ َس ِ
الن :شسته میشدند

 )3ال نَتَ َخ َّر ُج :نباید فارغالتحصیل شویم

 )3تنمو

ِ )4
مواعد

 )2ال تُ َخ ِّی ْر :اختیار نمیدهی
 )4أغْلِ ْق :میبندم

س -یُ َعلَّ ُم -اُن ْ ِقذوا»
4242عیّن الصحیح فی ترجمة االفعال التالیةُ « :ق ِط َع -ا ُْجلِ ُ

 )1بریده شد -نشانده شد -یاد داده میشود -نجات داده میشویم
 )2بریده شد -مینشانم -یاد داده میشود -نجات داده شدند
 )3برید -نشانده شد -یاد داده شد -نجات داده میشویم
 )4برید -مینشانم -یاد میگیرد -نجات داده شدند

ث -ا ُ ْک ِر ُم -أقْطَ َع -یُ َعلِّ ُم -ت َُص ِّد ِ
قانَ -سیُ ْصل َُح»
َس -اُب ْ َع ُ
4343عیّن عدد االفعال المجهولة« :یُ ْجل ُ

 )1اربعة

 )2ثالثة

4444عیّن الخطأ:

 )1الماضی ِم ْن «یَ ْس َت ْقبِ ُل»← إس َت ْق َب َل
 )3المصدر ِم ْن «أ ْغلَ َق»← إغالق

«أح َس َن»← ………
4545المضارع المجهول من ْ

 )1یَ ْح ُس ُن
4646عیّن الصحیح:

 )2یُ ْح ِس ُن

ف
 )1الفعل المجهول← یُشَ ِّر ُ

 )3خمسة

 )4س ّتة

 )2المضارع ِم ْن ف ََّرقَ ← یَ َت َف َّرقُ
مون← َعلِّموا
 )4األمر ِم ْن تُ َعلِّ َ
 )3یُ ْح َس ُن

 )4ا ُ ْح ِس َن

غلین»← ال تَشْ تَ ِغ ْل
 )2النهی من «تَشْ تَ َ

 )3المصدر من «ت َ َح َّر َ
ک»← تحریک

 )4الماضی المجهول من «یَ ْس َت ْقبِ ُل»← ا ُ ْس ُت ْقبِ َل

إس َت ِم ْع -غ َِّیروا
 )1استغفار -یُ ْدف َُعْ -
ت
عین -أ ْغلَ َق -ل َ ِع َق ْ
حرک -ت َ ْستَ ِم َ
 )3ت َ ُّ

 )2تحویل -ال یُ ْف َت ُح -اُق ُْرب ْ َنَ -ح َّر ْک ُتما

4747عیّن ما یناسب الکلمات التالیة علی الترتیب« :المصدر -الفعل المضارع -فعلُ االمر -الفعل الماضی»

ِلین -إستَ ْقبِ ْل -ف ََّرقْ ُتما
 )4یُ َح ِّرک -تُنْز َ

* 4848عیّن ما عدد االفعال المجهولة فیه اکثر:

ٌ
نفس عن ٍ
رون.
نفس شیئ ًا و ال یُ ْق َب ُل منها
عدل و ال تَن َف ُعها شفاعةٌ و ال ُهم یُنْ َص َ
 )1واتّقوا یوم ًا ال ت َ ْجزی ٌ
عون ِم ْن ِ
دون اهلل ل َ ْن یَ ْخلقوا ذباب ًا.
 )2یا ایّها
فاستَمعوا له َّ
إن الّذین ت َ ْد َ
الناس ُضر َ
ِب َمثَ ٌل ْ
ُ
االنسان أ إذا ِ
ُ
حی ًا.
یقول
 )3و
ت ل َ َس َ
ُ
مام ُّ
وف ا ُ ْخ َر ُج ّ
ین.
رت ْ
أعب َد اهلل ُمخلص ًا له ّ
 )4ق ُْل انّی ا ُ ِم ُ
الد َ
أن ُ

* 4949عیّن الخطأ فی الترجمة« :و اتّقوا یوم ًا ………  /و بپرهیزید از روزی که ……… »

نفس عن ٍ
نفس شیئ ًا :،کسی از کسی چیزی را دفع نمیکند،
 )1ال ت َ ْجزی ٌ
ٌ
عدل :،و عدالت از کسی پذیرفته نمیشود،
 )2و ال یُ ْقبَ ُل منها
 )3و ال تنفعها شفاعةٌ  :،و شفاعتی به او سود نمیرساند،
رون :.و نه آنها یاری میشوند.
 )4و ال هم یُنْ َص َ

سِداّسلا ُسرَّدلا
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درک مطلب 1

ثم أجب عن األسئلة ( )70 - 67بما یناسب ال ّنص:
اقرأ ّ
النص ال ّتالی بدقّة ّ

لحد اآلن هی األهرام .و أکبر هذه األهرام یبلغ ارتفاعه  146مترا ً و یحتوی علی
الدنیا ال ّتی لم تکتشف بکاملها ّ
«من عجائب ّ

أکثر من ملیونی قطعة من الصخور ،یبلغ وزن القطعة الواحدة منها أکثر من طنّین .و قد جعلت الواحدة جنب االُخری من دون
(ضد «ارتفع») و
استخدام أیّة ما ّدة! و کانت هذه الصخور تُنقل بال ّزورق عن طریق بحر النیل ،حیث یُمأل الزورق بالماء لینخفض
ّ

ٍ
حینئذ تُ َج ّر الصخور إلی داخل ال ّزورق .فبعد الوصول إلی المقصد کانوا یقومون بإخالء الماء منه
یصبح مساوی ًا لمستوی الیابسة ،و

ثم ترفع بالحبال لتجعل فی محلّها المناسب!»
و َج ِّر الصخور إلی مکان قریب باألهرامّ ،

(سراسری – زبان – )90

«6767جرت الصخرة و …… فی الزورق …… بالماء ،ثم …… بالحبل و …… فی محلها!» .عین الصحیح للفراغات:

 )3أد َخلت  /یَمأل  /انخفض  /جعلت

ُ )2جعلت  /الملیء  /ارتفعت  /نصبت
 )4ا ِ
ُدخلت  /المملوء ُ /رفعت  /وضعت

ُ )1وضعت  /مأل ُ /ج ّرت  /بنیت

 )1یبلغ وزن مجموع صخور األهرام ط ّنین!

 )2عدد الصخور فی األهرام یصل إلی ملیونین!

6868عیّن الصحیح:

العمال یجرون الصخور من تحت المیاه!
 )3کان ّ

6969عیّن الخطأ:

 )1کانت األحجار فی مکان بعید عن األهرام!

 )3بالزورق ترفع الصخرة إلی محلّها المناسب!
7070أعجب شیء فی النص هو:

 )1رفع الصخرة بالحبال!

 )3کثرة األهرام و حجمها و ارتفاعها و قربها بمیاه النیل!

 )4ما کان أحد یقدر أن یحمل هذه القطعات بنفسه!
 )2من دون إخالء الماء لم یمکن إخراج الصخرة!

 )4هناک أسرار بقیت ،لم یقدر العلماء أن یجیبوا علیها!
 )2حمل الصخور بال ّزورق!

 )4اتّصال الصخور بعضها ببعض من دون ما ّدة إضافیة ا ُخری!

درک مطلب 2

ِ
َ
االسئلة رقم  71و :72
ب عن
اقرأ النص ال ّتالی ثم أ ِج ْ

ِ
ِ
جعلَ
جعلَ الشمس سراجاً» کلم ُة «سراج» تُ َعبِّ ُر عن شی ٍء ذی حرار ٍة من
القمر فیهن (فی
«جاء فی
السماوات) نورا ً َو َ
«و َ
القرآن َ
َ
َ

ث ضوءا ً الحرار َة فیه و من مصد ٍر غی ِر ذاتی أَ ّما
ان القمر یبْ َع ُ
ذاتِه و کلم ُة «نور» تُ َعبِّ ُر عن ُم َج ّرد نو ٍر الحرار َة فیه .و اآلیة تقولّ :

ِ
ِ
هبوط اول
بعد
االنسان حقیق َة القم ِر اال فی
فتکون مصدرا ً للنور و الحرار ِة .و ما َع َرف
مس فهی مضیئ ٌة بذاتِها
ّ
ُ
ُ
القرن العشرین و َ
الش ُ
ٍ
ٍ
ٍ
الش ِ
مس».
کس
کوکب
انسان علی سطح ِه و اکتشافِه بِأنّه مجر ُد
ضوء ّ
هو ْ
أثر فیه ِمن الما ِء و الحیا ِة و َ
َ
یع ُ
هامد ال َ

مس سراجاً»؟
«ج َعلَ القمر فیه َِّن نورا ً و َج َعلَ ّ
جاء فی القرآن َ
7171لماذا َ
الش َ
ٍ
القمر الحرار َة فیه.
لکن
مس ذو نو ٍر و
 )1لأِ َ َّن ّ
حرارة من ذاتِها و َّ
الش َ
َ
ث نورا ً.
 )2لأِ َّن ّ
الشمس مضیئَةٌ بذاتِها و القمر ال یبْ َع ُ
ٍ
لأِ َ
الش ِ
حرارة.
مس من مصد ٍر ذی
نور ّ
نور القم ِر من مصد ٍر ذاتی و َ
َّ )3ن َ
ٍ
حرارة من غی ِرها.
الشمس ذو نو ٍر و
ألن
القمر و ّ
َّ )4
َ
الصحیح؟
7272ما هو َّ

ضیء بذاتِه.
القمر ُم
)1
ٌ
ُ

ِ
العشرین اال حقیق َة القمر.
االنسان فی القرن
ف
 )2ما َع َر َ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
هامد َع َرف االنسان حقیق َة القم ِر.
کوکب
انسان على سطح القم ِر و اکتشافه بأن ّ ُه مجر ُد
هبوط اول
 )3بعد
هامد ال اثر فیه من الماء و الحیاة و هو الیعکس أَ
الش ِ
مس.
کوکب
 )4ا ِ َّن القمر
ضواء ّ
ٌ
َ
ٌ
ُ
َ

سِداّسلا ُسرَّدلا
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َم َع األمثال العربیة و الفارسیة:
(أ َکل ُتم تَمری َو َع َصی ُتم أمری)
َ
ِ
حاو ِْل أن تَتَ َذ َّک َر ِم َن
العربی …
المثل
األمثال الفارسیة ما یُعا ِد ُل هذا
ّ
أحسنت( :نمک خوردی و نمکدان را شکستی)
ن َ َعم! َ

(ال یَنق ُُصنا ِس َوی ُوجو ِد ُکم َم َعنا :ماللی نیست جز دوری شما)

ند جا ِر ِه و َ
عض ال ّنباتات»
قال« :أع َت ِذ ُر لأِ نَّ دجا َجتی َد َخلَت فی مزرعتک َو أَ َکلَت ب َ َ
ب فَلاّ ٌح ِع َ
َذ َه َ
قالُ :
ُ
خری َو َ
ف َ
رید ِم َ
َق��ال الج��ا ُر« :ال بأس؛ فَإنَّ َکلبی أَ َک َل َدجا َجتَ َ
نک أن تَقبَ َل اعتذاری ِمن
عد
َ
«أ ُ
ک» .ب َ َ
دقائق جا َء ال َفلاّ ُح َم َّر ًة أ َ
َ
سیارتی َص َد َمت َک َلب َ
ک و قَتَلَتْ ُه».
جدید .لأِ نَّ ّ
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مدت امتحان 60 :دقیقه

آزمون درس ششم

6

1ترجم الجمل التّالیة إلی الفارسیة

القرآن فاستمعوا ل َ ُه)……………………………………… :
ِئ
الف) (و إذا قُر َ
ُ
ِ
دوام َ
ک؟ ………………………………………………………
هی سا َعةُ
ب) یا َحبیبی ،ما َ

الح ِ
ج) أَ َم َر ُهم ذو ال َقرن َ ِ
دید َو النُّ ِ
حاس……………………………………………….
ین ب ِ َأن یأتوا ب ِ َ
الم ِ
ظیم……………………………………… .
ضیق ب ِ َس ٍّد َع ٍ
د) ق ُ
ُلت ل ِ َقومی :أرجو ِمن ُکم إغالقَ هذا َ

ِ
ِ
الکبیرة ………………………………………………
ساح ِة جا ِرنا
ب َم َع
أصدقاءنا فی َ
هـ) ُک ّنا ن َ َ
لع ُ
اإلنسان َضعیف ًا) ………………………………………………………
(خلِ َق
و) ُ
ُ

-2

الصحیحة.
2عیّن التّرجمة ّ

0/5

ترجمه

الم ِ
سار َم َع ُج ِ
الف) ّلما استَ َق َّر ِ
الغربیة.
ناط ِق
ت
ُ
یوش ِه َ
األوضاعَ ،
العظیمة ن َ َ
حو َ
ّ

ِ
سمت منطقههای غربی رفت.
 هنگامی که اوضاع استقرار یافت ،با لشکریان عظیمش
 زمانیکه اوضاع را سامان بخشید ،با سربازان زیادی به سوی مناطق غربی روانه شد.
مون شَ یئ ًا)
ب) (فَأولئک یَ ُ
الج ّن َة و ال یُظلَ َ
دخ َ
لون َ
 پس اینان به بهشت داخل میشوند و هیچ ظلمی نمیکنند.
ذرهای مورد ستم واقع نمیشوند.
 پس آنان وارد بهشت میشوند و ّ
-3

1

کمل التّرجمة.
ّ 3

الطبیبَ ،
عذاب شَ ٍ
رص َة ِمن ُو ِ
صول َّ
ٍ
دید :از ……… پزشک ،فرصت را ………
ألنَّنا ُک ّنا فی
الف) اِغتَنَمنا ال ُف َ
زیرا در عذاب سختی بودیم.
جرمون بِسیما ُهم) :گناهکاران از چهرهشان ………
الم
عر ُ
َ
ف ُ
ب) (یُ َ
یام) :روزه بر شما ………
الص ُ
ب َعلَی ُکم ّ
ج) ( ُکتِ َ
-4

0/5

4عیّن الکلمة الغریبة.

الف) ُ جبنَة

واژهشناسی

-5

َ ع َسل

ص
ب
َض
ب)  تَرف ُ
 ت َ َخلَّ َ
َ ر َّح َ
5ا ُکتُب مترادف أو متضا َّد کُلّ کلم ٍة أما َمها( )≠/=( .کلمتان زائدتان)
ب]
[إغالقَ -
بُ -صنعَ -ذ َه َ
ذاب -خَ یَّ َر -ن َ َه َ

الف) فَتح ………
-6

 کَریه

ب) اِختا َر ………

6ترجم الکلمات ال ّتی تحتها خطّ .

ج) سا َر ………

بدة
ُ ز َ
أطاع

َ

1

د) ب ِناء ………

ذات رائح ٍة کریه ٍة……… ، ……… .
الف) َو َصلنا إلی
َ
َعات میا ُهها ُ
مناطق فیها ُمستَنق ٌ
جاج……… ، ……… .
کان
طعامنا ُر ّزا ً َم َع َم َر ِق باذنجان و َد ٍ
ب) َ
ُ

1

سِداّسلا ُسرَّدلا
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-7

7ا ُکتُب َمعنَی األفعال التّالیة.

-8

َ 8عیِّن األفعالَ المجهول َ َة.

مدت امتحان 60 :دقیقه

آزمون درس ششم

0/75

ص……… :
ب) ف ُِح َ

عر ُ
ف……… :
الف) یُ َ

0/75

بالعدالة و یُصلِ ُح القائ ِ ُد ِ
ِ
نهم.
وم
دین ِم ُ
الف) یُح َک ُم ال َق ُ
الفاس َ

شناخت و کاربرد قواعد

الم ِ
ار.
دون یُ َخ ِّر َ
فس َ
بون بُیوتَنا و تُ َ
ب أموالُنا َو تُ َ
شع ُل ال ّن ُ
ب) ُ
نه ُ
-9

0/75

الصحیح.
9عیّن الجواب ّ

الف) الماضی ِمن «یَ َت َح َّر ُ
ک»:
ب) المصدر ِمن «غ ََّی َر»:

ُ
ُ
جهول:
الم
ج)
الفعل َ

 ت َ َح َّر َ
ک

َ ح َّر َ
ک

 یُ َح ِّر ُ
ک

 ت َ َغیُّر

ُ مغایَ َرة

 تَغییر

 یُ َعلِّ ُم

 یُ ِ
رس ُل

ب
 یُک َت َس ُ

َ
الص َف َة.
1010عیّن
الموصوف و َّ

1

الف) ُک ّنا نَر ِج ُع ِمن َمص َن ِع أصدقاءنا الکبیرِ.
الجمیلَةَ.
المعلِّمةُ غُرفَ َة المدی ِر َ
ب) أد َخلَتنی ُ
الصحیحة َح َسب الحقیقة) /( .
الصحیحة و غیر ّ
1111عیّن الجملة ّ

درک و فهم

یش مجموعةٌ کبیر ٌة ِم َن الحیوانات فی الغابة.
الج ُ
الف) َ

( )

حو الضَّ ِ
قبال ب ِ َمعنَی َّ
ب) االِستِ ُ
یف و إظهار ال َف َر ِح ب ِ ِه.
الذهاب ن َ َ

( )

0/5

0/5

الصحیح.
1212عیّن ّ

الع َس َل َم َع ……… فی ال َفطور
الف) نأ ُک ُل َ

ین ب ِ َس َب ِ
اس ……… بِذی ال َقرن َ ِ
ب َعدالَتِ ِه.
ب) ال ّن ُ

الر ّز
ُّ 
َ س ّبوا

بدة
 ال ُّز َ

 ال َقمح

غ ِ
َضبوا

َ ر َّحبوا

مکالمه

1

1313أجب عن األسئلة التّالیة.

ُ
األسماک؟ ………………………………………………………………
عیش
أین ت َ ُ
الف) َ
رازیلیین ُک َر َة ال َق َد ِم؟ ………………………………………………………
الب
ب) ک َ
َیف یَ َ
لع ُ
ّ
ب َ
جمع نمرات

15

