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الف  .مهارت واژه شناسی ( دو منره )

1

تَرجِ ِم الکَ ِ
لامت الَّتی تحتَها َخط  ( :کلمه هایی را که زیرش خط کشیده شده ،ترجمه کن)
الس َم ِ
ک؟ :
ه َو ذو ِحک َمة بالِغَة :
َهل ت َصدِّ ق َمطَ َر َّ

2

اکتب فی ال َفراغِ الکلمتینِ ال َتادفتَینِ و الکلمتینِ التضا َّدتَینِ :
(از بین کلامت زیر در جای خالی دو کلمه متادف و دو کلمه ی متضا ّد را بنویس)
کلامت  :السقوط  /البِدایة  /النزول  /النِّهایة
................. ≠ .................
................... = ................
َع ِّین الکلمة الغ َ
َریبة فی العنی ( :کلمه ی ناهامهنگ در معنا را مشخّص کن)
الِش ِمش 
ال َساء
الر ّمان
أ)الت ّفاح
اَلثّا ِمن 
اَلثالثاء 
اَل َخمیس 
لسبت
ب)اَ َّ
جمع الکلمتینِ  ( :در مورد دو کلمه ی زیر اگر مفرد باشد جمع ؛ و اگر جمع باشد  ،مفرد آن را بنویس )
اکتب مفر َد أو َ
ِ
الفلم :
األدیان :
ب  .مهارت ترجمه به فارسی ( هفت منره )

5

تَرجِ م هذ ِه الج َم َل (:این جمله ها را به فارسی ترجمه کن)
الَّش َرة 0/5 .
أ)أو َجدَ ها فی ال َج ِّو ِم َثل َّ َ
الس َن ِة أَحیانا ً 0/5 .
ب)تَحدث ه ِذ ِه الظّا ِهرة َم َّرتَ ِ
ین فی َّ

3
4

0/5
0/5
0/5
0/5
5

ج)إذا کانَ اثنانِ يَتَنا َجيانِ فَال تَدخل بَينَهام0/5 .
د)أربَ َعة َقليلها کَثي  :الفَقر َو ال َو َجع َو ال َعدا َوة َو النّار1 .
اس َسنَوات طَويل ًَة فَام َو َج دوا لَها َجواب ًا 1 .
هـ) َح َّ َيت ٰه ِذ ِه الظّا ِه َرة النّ َ
ِ
َّشک َني َو الکفّا ِر ./5 .
و)إنَّ القرآ َن يَأمر المسلِم َني َّأال يَسبوا َم
عبودات الم ِ
ز)فَاب َحث َو قل َمن َذا الَّذي يخرِج ِمن َها الثَّ َم َره1.

6

الص َ
الت َج َ
حیحة ( :ترجمه ی درست را انتخاب کن)
إنتَ ِخب َّ
مة َّ
إثنانِ يَجري للِع َب ِد أجرهام  :التَّعلیم و ا ِس ِتغفار ال َولَ ِد .
الف ) دوچیز پاداشش برای بنده جاری می شود :یاد دادن و طلب آمرزش فرزند .

ب ) دو پاداش برای بنده جاری است :یاد دادن و بخشیدن فرزند.
من أخل ََص لِل ِه أر َبعینَ َصباحاً  ،ظَ َه َرت َینابیع الحک َم ِة ِمن قَل ِب ِه َعلَی لِسانِ ِه.
الف)هرکس چهل صبح برای خدا إخالص بورزد  ،رسچشمه های دانش از قلبش بر زبانش منایان می شود .

ب )هرکس چهل صبح برای خدا إخالص ورزید  ،رسچشمه حکمت از قلبش بر زبانش جاری گردد .
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ِ
کَ ِّمل الفر ِ
الفارسیَّ ِة( :جاهای خالی را در ترجمه ی فارسی کامل کنید).
الت َج َم ِة
اغات فی ّ
َوم الکا ِفري َن﴾
﴿ َربَّنا أفرِغ َعلَينا َصرباً َو ثَ ِّبت أقدا َمنا َو انصنا َعلَی الق ِ
پروردگارا  ..........صرب عطا کن و  .........................استوار کن و ما را بر گروه کافر....................
ج  .مهارت شناخت و کاربرد قواعد ( هفت و نیم منره )
ترجم الکلامت الَّتی تحتَها خط( :فعل هایی را که زیرش ّ
خط کشیده شده ترجمه کن)
انظر ِب ِد َّقة؛
کانوا َيکتبونَ ِب ِد َّقة:
ما کَتَبتم َتَ ارينَکم:
ال تَکتب َعلَی الجِ دا ِر:
ب)جدول زیر را کامل کن .
امر
مصدر
مضارع
ماضی
اِع ِتذار  .................... :اِعتَ ِذر˚...................... :
اِعتَ َذ َر :پوزش خواست یَعتَ ِذر.................. :
اِن ِقطاع  ................... :اِنق َِطع˚ :قطع شو
اِ َقطَ َع ...................... :
تَفریق َ ..................... :ف ِّرق˚ ........................ :
َف َّر َق  :پراکنده ساخت ی َف ِّرق ................... :
الناسب لِلفراغ (:فعل مناسب را برای جای خالی مشخص کن)
الفعل
َع ِّین َ
َ
کانَ صدیقی  ...................والدَ ه لِلرجو ِع إلَی ال َب ِ
ي َصدِّ ق 
َین َت ِظر 
یت.
تَ َخ َّرجنا 
نَ َت َخ َّرج 
ین .
سوف  ............................کلـنا ِم َن الدرس ِة َبعدَ َس َن َت ِ
َ
کل عبارة :
عیِّن نوع الفعل فی ِّ
(در دو جمله ی زیر  ،نوع فعل یعنی ( :أمر ،مضارع منفی)را مشخّص کن).
اِعتَ ِصموا ِب َحبلِ اللّ ِه :
ال ي َجوز االِرصار :
کل مجموعة:
َعیِّن الکلامت الَّتی یَختَلف نوعها فی ِّ
(در هر ردیف ،کلمه ای که نوع آن (امر ،مصدر ،مضارع منفی ،نهی )با بقیه متفاوت است ،مشخّص کن)
الف-التَدخل  ال تَتکوا  ال تَرجِ عا  التَجلِس 
أکرِم 
تَشابه
تَ َذکر 
ب -تَقابل 
ضَ ع فی ال َفراغِ األ ّولِ عدداً ترتیب ّیاً و فی ال َفراغ الثانی عدداً أصل ّیاَ (در اولین جای خالی عدد ترتیبی و در
دومی عدد اصلی به صورت حروف قرار بده).
السنَ ِة اإلیرانیَّ ِة فَصل الشِّ تاء (.األ ّول-الثّانی-الثّالِث-ال ّرابِع)
الفصل  ..................فی َّ
 اَل ِعبا َدة  ..................أجزاء ( .ده جزء)(عبادت ده جزء است)
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1
0/5
0/5

0/5
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باألرقام  ( :عملیات ریاضی زیر را به صورت رقم بنویس )
الحروف
ا کتب
َ
ِ
ِ عَّشونَ فی ثَالثة یساوی ِستِّی َن ............................................ .
َّشة یساوی ِعَّشی َن....................................... .
 ثالثونَ ناقص َع َ َ

0/5

14

الساع ِة  ( :عقربه های ساعت را رسم کن )
ارسم َعقار َِب ّ

0/5

الثّــالِثَـة ّإال ربعاً

َّش َة َتَ اماً
الحا ِدیَ َة َع َ

15

الناسب  :این جمله ها و عبارات را در جای مناسبش در جدول قرار
اکیب فی مکانِها
ِ
ضَ ع هذه الج َم َل و ّ
الت َ
بده )
الصالِحونَ  /هؤالء األص ِدقاء  /هذا ال َیوم
هؤالء فائِزات  /أولئکَ ّ
جمع سامل مذکر

جمع مکرس

مفرد مذکر

1

جمع سامل مؤنث

د  .مهارت درک و فهم ( دو منره )

16

17

18
19

 اکتب فی الفراغِ ً
کلمة مناس َب ًة  (:کَلِمتانِ زائدَتانِ )(در جای خالی کلمه ی مناسبی را بنویس)(یک مورد اضافی است)

ِذک َر ِ
يات َ /سواء  /الحیط
السف َر ِة ال ِعلميَّ ِة.
 .1کَتَبت َّ ....................
 .2أکرب ِمن البَح ِر کثیراً ...................... :

الت َج َم ِة الفا ِرس َّی ِة ( :ترجمه ی درست دو مورد را مشخص کن)
ین ِفی َّ
الصحیح َة ِللک ِل َمتَ ِ
َ ع ِّین َّ
الـت َج َم َة َّ
أحسن :
ادع إلی سبیلِ َر ِّبکَ بِال ِحک َم ِة و الَو ِعظَ ِة ال َح َس َن ِة و جا ِدلهم بِالَّتی ِه َی َ
با دانش و (فرمان  /اندرز  )نیکو به راه پروردگارت فرا بخوان و با آنان (به شیوه ای) که
(خوب  / بهت) است گفتگو کن .
√ ×
َع ِّین الجمل َة الصحیح َة و غی َر الصحیح ِة َحسب الحقیق ِة والواقع :
(جمله ی درست و نادرست را بر اساس حقیقت و واقع ّیت مشخص کن)
الصحيح ال َخطَأ
 يَجرِی أجر َحف ِر ال ِبئِ لِل َعب ِد َو ه َو يف قرب ِه ب َعدَ َموتِ ِه .
َّ
الصحيح ال َخطَأ
الس َن ِة الهِجر َّی ِة الشَّ مس َّي ِةَّ .
َ يح َت ِفل اإليران ّيونَ بِال ّنورو ِز أَ َّو َل َيوم ِمن َأ ّي ِام َّ
الصحيح ال َخطَأ
ناس َبة َجميلَة ،کَ ِمه َرجا ِن األَزها ِر .
َّ
 اَل ِمه َرجان اح ِتفال عام ِِب َ
الصحيح ال َخطَأ
 اَل ِمش ِمش فاکِهة یَأکلها النّاس م َج َّف َف ًة أَیضاً.
َّ
ه  .مهارت مکاله ( یک و نیم منره )
أَجِ ب َعن األسئل ِة التّالِ َی ِة بِال َع َرب َّی ِة ( :به سؤاالت زیر به عربی جواب کوتاه بده )
ماذا فی َحقیب ِتکَ ؟
کَم عمرکَ ؟
َرت ِِّب الکَ ِ
لامت و اکتب سؤاالً و جواباً صحیحاً :
( در دو مورد زیر  ،کلامت را مرتب منوده و به صورت یک سؤال با جواب صحیح بنویس)
َرت – َهل َ -حتَّی اآلنَ ؟
 إلَی إیرانَ  -ساف َ
األس ِ
ف  -ا ِحب أن اسا ِف َر
لکِّنی -ال ؛ َم َع َ
دت
کیف – َو َج َ
 ایرانَ ؟ َ -
إنَّ  -جمیلة جِ دَّ اً  -ایرانَ ِبالد

موفق باشید.
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