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  لِلتَّرجمة :

 ْقرآن که همانا او پیامیر راستگویی بود. در کتابابراهیم را و یاد کن  دّیقاً نبیاً .ی الکتابِ ابراهیمَ اِنَّهُ کانَ صِفِ کرْوَاذ 

 

 ْند یا به دروغ عذرخواهی کردند.دگردان از کسانی نیستم که از حق روی بِ .ذِذَرَ بِالکَتَاِعْو قِ اَرَغِبَ عَن الحَ تُ مِمَنْلَس 

 

 ْخودت را پند و اندرز بده قبل از اینکه روزگار تو را پند دهد. . هرُظَکَ الدَّ یَعِ نْأفسَکَ قَبلَ نَ عِظ 

 

 َاگرخواستی به زندگی لبخند بزنی پس با بدبینی و ناامیدی بجنگ. ب التشاؤمَ وَ الیأسَ.سامَ لِلحیاةِ فَحارِتَ االبتِذا أَرَدْإف 

 

 َضد عفونت است و درد مفاصل را تسکین میدهد. همانا عسل فاصلِ .ةِ وَیُسَکِّنُ آالمَ المَونَفُلعُلَ مُضادٌ لِسَاِنَّ الع 

 

 َبدی مردم به تو و نیکی  یادآوری نکندو چیز را هرگز .کَ الی الناسِحسانِإلیکَ وَإاسِ ساءَةَ النّ:إاَبداً ماهُکرْذْاِثنان الت :

 تو به مردم.

 ْه اسالم آورده  و به خدا ایمان آورد هر کسی ککه شد  ی جهانی زبان اَسلَمَ وَ آمَنَ باهللِ . لیها کُلُّ مَنْإمی لُغةً عالمیةً یَنتَ اَصبَحَت

 به آن وابسته می گشت.
  همانا ایشان مرا گرامی میدارند چون من برایشان شکار میکنم. . إنَّهُم یُکرِمونَنی لِأنَّنی أصیدُ لَهُم 

 

 به خورشید درخشان خیره میشوم. مسخره کنان . هازِئاً المُضیئةِ مسِالشَّ الی أَرنو 

 

 ِموج رنج ، زبانه آتش برافروخته در خونم را خاموش نمیکند. األسی وجُمی مُی دَوجَّجَ فِهبَ المُاللَّ  ئُالیُطف 

 بارم
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  الف( تَرجِمْ الکلمات بِالفارسیة:

 غامُ الرَّج : معدنُ الذَّهبِ       وَثیقةٌ      عالقاتٌب : حَصَلَت        اُدباءِ االدبِ العربیِّ     ةأَجلَّهوَ من                  
 خاک                                                      وابستگیها                    بزرگواران                                                                   

 السروررادف ( ) المُح رَالفَ        التفاؤل) المُضاد ( شاؤم التَ      المُعجَم)بالعربیة ( فرهنگ لغت ب( أکتُبْ :      
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 اهللَ حُبَّاً لَهُ  المُؤمِنُ یَعبُدُ  مؤمن خدا را به خاطر عشق به او عبادت می کند. لِلتَّعریب:

 2صفحه بقیه سؤاالت در                                                                                                                                     
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 پاره کند            رئیسشان                      صَحّح األخطاء فی التَّرجمة :

 .بگیرد خواست آن را  رئیسمان        .مَزّقَها ن یُأهُم ئیسُأَرادَ رَ         

 .نمی شود وحی آسمان از ....رگی و عزت همانا پیشرفت وبز     .ماءِ جاهزةً ن السَّنزلُ مِةَ التَزّعِجدَ و الاِنَّ التقدّمَ وَ المَ         

 نمی شود. نازلاز آسمان  آمادههمانا پیشرفت و بزرگی و عزت                                                                               
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 إنتَخِبْ الترجمة الصحیحة :

 □نمازشب را بسیار برپا می داشتند       □نمازشب زیادی برپا می داشتند. الةَ اللیلِ کثیراً کانوا یُقیمونَ الصَّ           

 □ غزالی با کاروان سفر کرده بود       □ غزالی با کاروانی در سفر بود کانَ الغزالی سافَرَ َمعَ قافلةٍ .                  

 □خداوند با موسی سخن گفت          □خداوند با موسی قطعاً سخن گفت .         کلیماً کَلَّمَ اهلل موسی تَ           

 □این دانش آموزان کوشا هستند       □اینها دانش آموزان کوشا هستند  .     هؤالء الطالباتُ مجتهداتٌ            
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  أکمِلْ الترجمة :

 .بود رمانناف زیرا شیطان در برابر خدا عبادت نکنای پدر شیطان را  .حمنِ عَصیّاً لرَّنَّ الشیطانَ لِإد الشیطانَ عبُیا أَبَتِ التَ      

  .اساسی داشت نقشدراسالم از زمان ظهورش  زن.    ورهِ هُظُ نذُمُ ی االسالمِساسیٌ فِألمرأةِ دورٌ کانَ لِ     
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 25/0 (   اسم فاعلعَیِّن نوعَ المُشتَقّ :   مُحَصِّل ) 

 التّالی ثُمَّ أجِبْ عَن األسئلة :إقرأ النَّص 

 رَ لِ وَ اَجدَمی العَلَرَ عَقدَأال یَتَضجَّرُ مِنها وَ یَکونُ  یاةِ وَلحَحِ حَتّی یَبَتسَمَ لِرَ. فَیَحتاجُ الی الفَ دائدَاالنسانُ یُواجِهُ فی حیاتهِ الشَّ

 

  کُلُّ إنسانٍ یَری الدُّنیا مِن خاِللِ عَمَلِهِ و فِکرِهِ . .الشدائدِ  ةِهَواجِستعداداً لِمُإکثرُ أیةِ وَ لِقبولِ المسؤل

 

                         رح یحتاجُ إلی الفَ  یاةِ ؟ی الحَ بِماذا یَحتاجُ االنسانُ فِ       اإلنسان یُواجهُ فی حیاتِهِ الشدائد؟  دائدَهُ فی حیاتهِ الشَّ واجِذی یُن الَّمَ 

 حتی یبتسمَ لِلحَیاةِ 

          ینظرُ اإلنسانُ إلی العالَمِ مِن خاِللِ عَملهِ و فِکرهِ.؟  اإلنسانُ إلی العالَمِ مِن أینَ یَنظرُ  

 ( و ج هـ،  مثالنوع الفعل )   -(    یُواجِهُعَیِّن الفعل المُعتل و نوعَهُ . الفعل )  
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 25/0 جمله ) فعل (خبر از نوع   .االرضَ یَزرعُ :   الفالحُ  عَیِّن نَوعَ الخَبَرِ

  أکمِل الفَراغ :

 ( □یُفَرِّقونَ   □تُفَرِّقوا   □یُفَرِّقوا ) بینَ اهللِ وَ رسولهِ   ............................ن أریدونَ یُ       

 ( □تجارةِ   □تجارةَ  □) تجارةُ الحِ لِ الصّمَکَالعَ ................................ال        
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 3بقیه سؤاالت در صفحه                                                                                                                                  

 عَیِّن نوعَ الفِعلِ المُعتَل :

 ( خ و فاجوف ) زیمةِ ن الهَمِخافُ النَ  .  ( و هـ بمثال ) حمةً نکَ رَدُن لَنا مِلَ هَبْ          
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 مُناسبة :ال صُغْ ألمَصدرَ وَ األفعالَ

          یَفُزْنَ  :تلغائبالِالمضارع  ُُ (-) فازَ           ( إقامَة) : افعال  بابِ  (  مِن-ُقامَ ) مصدرال        

          هْدِیاَ  یُهْدِی :أمر لِلمخاطبة                                                         یَرمونَ :ی )للغائبینَ (رمِیَ        
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 هِ   ی لِآخرتِعَــوَ یَس  اهللَ و ـــالمُسلِمُ یَدعُ                   . أکمل الفراغ عَلی حَسَبِ النّموذج

 ملِآخرتکُ  سعونَ تَ وَ  اهللَ     ونَدعُ تَنتم أ                                                             
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 نَعبدُ اهللَ حُبّاً لَهُ   -  جَلَسَ عَلَیهِ لَحظةً جُلوسَ المُلوکِ    : المَفعول فیهعَیِّن المفعولَ بِه وَ المفعولَ لَه و المفعول المطلق و 

 ( لحظةً ) المَفعول فیه      (   جُلوسالمفعول المطلق )          (  حُبّاًالمفعول لَه )   (        اهللَالمفعول بِه )          

1 

  یان و نَوع التأکید و المَعطوف :طف البَ عَیِّن البَدَل و عَ

 ن آیاتهِ اللیلُ وَ النهارُ مِ.  سیحُ عیسی ابنُ مریمَ رسولُ اهللِ اِنَّما المَ .کُلَّهُنَّ  علماتِرأیتُ المُ         

 ( النهارُ (   المَعطوف )  کُلَّهُنَّ ، تأکید معنوی(      نَوعُ التأکید )  ابنُ(    عَطف البَیان )  عیسیالبَدَل )          
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 ةًــــــهلَسَ تْلَیسَ ةَـــغاللّاِنَّ هذهِ       : ) حرکت گذاری کنید (شَکِّل الکلمات 

 خبر لَیسَت و منصوب خبر إنَّ و منصوب                                                              
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  هدِنا الصِّراطَ المُستَقیمَ .إ  لِإلعراب ) ترکیب کنید ( :

 ( صفت و منصوب) ستقیمَالمُ  -(  منصوبمفعول بِه و ) راطَالصّ   -(  نصوبمفعول بِه و محالً م) نا  –  ( فعل و فاعلش ضمیر مستتر أنتَ) إهْدِ
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 یَعیشُ البَخیلُ عَیشةَ الفُقَراء .لِلتِّحلیل الصَّرفی ) تجزیه کنید ( :  

  اسم مشتق ، صفت مُشبّهه، جمع مکسر)فقیر( ، معرب ، معرفه:  الفُقَراء               ، الزم، معلوم فعل مضارع لِلغائب ، ثالثی مجرد ، معتل اَجوف:  یَعیشُ
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 أرجُو لَکُم التَّوفیقَ 


