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»و یسألونک عن ذی القرنین قُْل سأتلو علیکم منه ذکراً«

و از تو درباره ی ذی القرنین ……… بگو به زودی بر شما از او ذکری ……… 
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بترسید، بپرهیزیداتّقوا

برگزید/ إختاَر/ یختاُر

بر می گزیند

استقبَل / 

یَْستَْقبُِل

 /به پیشواز رفت

به پیشواز می رود 

/ یستقرُّ استقرار یافت / استقرَّ

استقرار می یابد

شعله ور کرد/ أْشَعَل / یُْشِعُل

شعله ور می کند

اصالح کرد / أصلََح / یُصلُِح

اصالح می کند

پیروی کرد / أطاَع / یُطیُع

پیروی می کند

غنیمت شمرد/ إْغتَنَم / یَْغتَنِم

غنیمت می شمرد

بستنإغالق

لوله اُنبوبة 

)جمع آن: أنابیب(

با سکوت گوش فرا دادأنَْصَت

ساختن، ساختمانبناء

رهایی یافت / تخلَّص / یَتَخلُّص

رهایی می یابد

خواند / می خواندتال / یَتلو 

پنیر ُجبْن، ُجبنة

کیفر کرد/ َجزی / یجزی

کیفر می کند

ارتش جیش 

)جمع آن: جیوش(

جنگید / حارَب / یُحاِرب

می جنگد

آهن حدید 

ــرد، داوری َحَکَم / یحُکُم حکومت ک

کرد / حکومت می کند، 

داوری می کند 

خطاب کرد/ خاَطَب / یُخاِطب

خطاب می کند

ُب َب / یَُخرِّ ویران کرد/ َخرَّ

ویران می کند

اختیار داد/ َخیََّر / یُخیُِّر

اختیار می دهد

مرغَدجاج

دارو )جمع آن: أدویة(َدواء

ساعت کارَدوام

ساعت کار مدرسهَدوام مدرسّی

کشور، حکومت َدولَة

)جمع آن: ُدَول(

ذوب شد/ ذاَب/ یَذوُب

ذوب می شود
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مگسُذباب

ُب َب/ یَُرحِّ خوش آمد گفت/ َرحَّ

خوش آمد می گوید

َرفََض / 

یَرفَُض

نپذیرفت/ نمی پذیرد

کرهُزبَدة

به پاکی یاد کرد/ َسبََّح / یَُسبُِّح

به پاکی یاد می کند

زندگی کرد / َسَکَن/ یَسُکُن

زندگی می کند

صخره )جمع آن ُصخور(َصخر 

در امتداِدعلی امتداِد

ساختمانعمارة

به او داده بودکاَن قَْد أعطاه

حکومت می کرد کان ... یحکُم

خوش آمد می گفتندکان ... یَُرّحبوَن

نامطبوع، ناپسندکریه

جنگیدنمحاَربَة

خورشَمَرق

مردابُمستَنَْقع

تنگهَمضیق

وقت )جمع آن مواِعد(َموِعد

مسنُحاس

سمِتنَْحَو

به تاراج بُرد/ نََهَب/ یَنَْهُب

به تاراج می برد

رسیدَوَصَل

رسیدنوصول 

راهنمایی کرد/َهَدی/ یهدی

راهنمایی می کند.

ذوالقرنین

داً قَد أعطاُه ال الُقّوَة، و کاَن یَحُکُم َمناِطَق واِسَعًة. کاَن ذو الَقرنَین َملِکًا عاِدالً ُمَوحِّ

• ذوالقرنین ……… عادل و یکتاپرستی بود که خداوند به او قدرت ……… و بر مناطق گسترده ای ……… .

ُذِکَر اسُمُه فی القرآن.

• اسم او در قرآن ……… .

ِت االوضاُع لِذی القرنَیِْن، لّما استقرَّ

• هنگامی که اوضاع برای ذوالقرنین ……… ،

ساَر َمَع ُجیوِشِه العظیمِة نحَو المناِطِق الغربّیِة یدعو الناس الی الّتوحید و محاربِة الّظلِم و الفساِد.

• با ……… به سوی مناطق غربی حرکت کرد درحالی که مردم را به سوی یگانه پرستی و ……… با ستم و فساد  ……… .
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بوَن به فی مسیرِه بِسبب عدالَتِِه، و یطلبوَن منه أْن یحکَم و یُدیَر شؤونَهم،  فکاَن الناُس یَُرَحّ

ــان را  ــه او ……… و از او ……… که حکومت کند و کارهایش ــش به دلیل عدالتش ب ــیر حرکت ــس مردم در مس • پ

،  ………

حّتی وصَل الی مناطَق فیها ُمستنَْقعاٌت میاُهها ذاُت رائَِحٍة کریَهٍة.

• تا این که به مناطقی رسید که در آن ……… بود که آب هایش دارای ……… بودند.

و َوَجَد قُرَب هِذِه المستَنَقعاِت قومًا منهم فاِسدون و منهم صالحوَن.

• و در نزدیک این ……… قومی را ……… که برخی از آن ها فاسد و برخی درستکار بودند.

فخاَطبَِه الُ فی شأنهم و َخیََّرُه فی محاربة المشرکیَن الفاسدیَن أَو هدایَتِهم.

• پس خداوند او را در مورد آن ها ……… و به او در جنگیدن با مشرکاِن فاسد یا هدایتشان ………  .

فاختاَر ذوالقرنیِن ِهدایَتَهم.

• پس ذوالقرنین هدایتشان را ……… .

فحکمهم بالعدالة و أصلََح الفاسدیَن منهم.

• پس با عدالت بر آن ها ……… و فاسدان آن ها را ……… .

ثمَّ ساَر َمَع ُجیوِشِه نحو الشرق. فاطاَعُه کثیٌر من االمم و استَْقبَلوه لعدالَته.

• پس با سپاهیانش به سمت شرق ……… و بسیاری از امت ها از او ……… و به خاطر عدالتش از او ……… .

نیَن،  حّتی وصل الی قوٍم غیر ُمتََمدِّ

• تا این که به قومی غیر متمدن رسید،

فدعاُهم لالیمان بال و َحکمهم حّتی هداهم الی الصراط المستقیم.

• پس آن ها را به ایمان به خدا ……… و بر آن ها حکومت کرد تا آن ها را به راه راست ……… .

و بعَد ذلَک ساَر نحَو الّشمال، حّتی َوَصَل الی قوٍم یسکنوَن قُرَب مضیٍق بین َجبلین مرتَفَعیِْن،

• و بعد از آن به سوی شمال حرکت کرد تا به قومی رسید که نزدیک ……… بین دو کوه بلند ……… 

فََرأی هوالء القوُم َعَظمَة جیشِه و اعماله الصالحة فاْغتَنَموا الفرَصَة من وصولِِه؛

• و این قوم بزرگی سپاهش و کارهای ……… را ……… و از )زمان( رسیدن وی فرصت را ………؛ 

ألنّهم کانوا فی عذاٍب شدیٍد من قبیلَتَیِْن َوْحشیتَیِن تسُکناِن وراء تلک الِجبال؛

• برای این که آن ها از دو قبیله ی وحشی که پشت آن کوه ها ……… در ……… بودند؛

فقالوا له: إنَّ رجاَل هاتَیِن الَقبیلَتَیِْن ُمفسدوَن یَهجمون علینا من هذا الَمضیِق؛

• پس به او گفتند: همانا مردان ……… فاسد هستند، و از این تنگه بر ما ……… ؛
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بوَن بُیوتَنا و یَنَْهبوَن أموالَنا و هاتان القبیلتان هما یأجوُج و مأجوُج. فَُیخرِّ

• پس خانه های ما را ……… و اموال ما را ……… و این دو قبیله همان »یأجوج و مأجوج« هستند.

لِذا قالوا له: نرجو منک إغالَق هذا المضیِق بسدٍّ عظیٍم،

• بنابراین به او گفتند: از تو ……… این تنگه را با سّدی بزرگ ……… ،

حّتی ال یستطیَع العدوُّ أْن یهُجَم علینا منه؛

• تا دشمن ……… از آن جا به ما ………  ؛

و نحُن نُساِعُدَک فی عملَک؛ بعد ذلَک جاؤوا له بهدایا کثیرٍة، فََرفََضها ذوالقرنین

• و ما در کاِر تو به تو ………؛ بعد از آن با هدایای بسیاری نزد او آمدند و ذوالقرنین آن ها را ……… 

. فَِرَح الناُس بِذلَِک کثیراً. دِّ و قاَل: عطاُء الِ خیٌر من عطاِء غیره، و أطلُُب منکم أْن تساعدونی فی بناِء هذا السَّ

• و گفت: ……… خداوند ……… از بخشش غیر اوست، و از شما ……… که در ساختن این سد ……… مردم 

به خاطر آن بسیار ……… .

أَمَرهم ذوالقرنیِن بأْن یأتوا بالحدیِد و النُّحاس، فََوَضَعُهما فی ذلک المضیِق و أْشَعلوا الّنار حّتی ذاَب النُّحاُس و َدَخَل بیَن الحدید،

• ذوالقرنین به آن ها فرمان داد که آهن و ………، ……… سپس آن را در آن ……… قرار داد و آتش را ……… 

تا این که مس ……… و در میان آهن وارد شد،

فاصبَح سّداً قویًّا فََشَکَر القوُم الَملَِک الصالَح علی عمله هذا،

• پس سّدی محکم ……… پس مردم از پادشاه درستکار به خاطر این کارش ………، 

و تَخلّصوا من قبیلَتَی یأجوَج و مأجوَج. و َشَکَر ذوالقرنَیِْن ربَُّه علی نجاِحِه فی فتوحاتِِه.

• و از دو قبیله ی یأجوج و مأجوج ……… و ذوالقرنین از پروردگارش به خاطر ……… در پیروزی هایش سپاسگزاری کرد.
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ــوع معلوم و مجهول.  ــوع مهم می خوایم صحبت کنیم. موض ــا. خوبید؟ امروز راجع به یه موض ــالم بچه ه معلم: س

محمدجان، می شه دو تا فعل »زد« و »می بیند« رو مجهول کنی؟

دانش آموز: فارسی استاد؟

معلم: بله لطفًا.

دانش آموز: »زده شد« و »دیده شد«

معلم: اولی درسته ولی دومی نه. چون نباید زمان فعل رو موقع مجهول کردن عوض کنی. پس چی می شه؟

دانش آموز: »دیده می شود« درسته استاد؟

ــه. دقت کنید اصاًل معلوم و مجهول چیه؟! فعل معلوم، فعلیه که فاعل و انجام دهنده ی اون معلومه و فعل  ــم: بل معل

مجهول فعلیه که فاعل اون نامعلوم و حذف شده است. مثاًل جمله ی »حسن شیشه را شکست« رو مجهول کن لطفًا.

دانش آموز: »حسن« فاعله پس حذف می شه یعنی می شه »شیشه شکسته شد«.

ــت و انجام کار به خوِد مفعوِل جمله ی معلوم نسبت داده شده.  ــخص نیس معلم: آفرین توی دومی فاعِل جمله مش

حاال بریم سراغ عربی! دو تا فعل »َغَسَل« و »ُغِسَل« چه فرقی دارند؟

دانش آموز: دومی، حرف یکی مونده به آخر به جای فتحه، کسره گرفته و حرف اول ضّمه.

ــره بدیم و  معلم: بله. دقیقًا؛ برای مجهول کردن فعل های ماضی تو عربی کافیه، حرف دوم از حروف اصلی رو کس

همه ی حروف حرکت دار قبل از اون رو ضّمه بدیم. مثاًل: »َرَزَق« مجهولش چی می شه؟

َق«. دانش آموز: »ُرِزِ

معلم: »اِْستَْخَدَم«؟

دانش آموز: »اُْسُتْخِدَم«.
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َف«؟ معلم: »َعرَّ

َف«. دانش آموز: »ُعرِّ

معلم: آفرین. معنی هاشون رو هم می دونی؟ »َضَرَب« و »ُضِرَب« معناشون چی می شه؟

دانش آموز: »َضَرَب« معلومه و می شه: »زد«/ »ُضِرَب« مجهوله و می شه »زده شد«

معلم: »أَنَْزَل« مجهولش چی می شه و معناش چیه؟

دانش آموز: »اُنِْزَل« به معنای »نازل شد«. معنای خوِد »أنَْزَل« هم می شه »نازل کرد«.

معلم: خوبه. حاال دو تا فعل »یَْکُتُب« رو با »یُْکتَُب« مقایسه کن. برای مجهول کردن فعل مضارع کافیه حرف یکی 

مونده به آخر رو فتحه بدیم و سپس فقط حرف مضارعه رو ضمه بدیم. مثاًل مجهول »یَْستَْخِدُم« چی می شه؟

دانش آموز: »یُْستَْخَدُم«.

معلم: معنای معلوم و مجهولش چی می شه؟

دانش آموز: »یَْستَْخِدُم« یعنی »به کار می گیرد«، »یُْستَْخَدُم« به معنای »به کار گرفته می شود«.

معلم: »یَْضِرُب« رو مجهول کن و معناش رو بگو.

دانش آموز: »یُْضَرُب« به معنای »زده می شود«.

معلم: »یُنَْزُل« معلومه یا مجهوله؟

ـَ داره پس مجهوله. ـُ داره و حرف یکی مونده به آخر  دانش آموز: مضارع است حرف اول اون 

معلم: آفرین. کاماًل درسته. من یه مطلب برای مطالعه هم دارم که براتون می گم.

ــایی کنیم و حذف کنیم بعد فعِل جمله  معلم: برای مجهول کردن یه جمله ی معلوم کافیه فاعل رو شناس

ــیِن فاعل که بهش  ــین فاعل می کنیم. بعد فعل رو با این جانش رو مجهول کنیم بعد از اون مفعول رو جانش

می گن نائب فاعل، مطابقت می دیم. مثاًل به مجهول کردن این جمله دقت کنید: »َکتََب الُ الصیاَم علیکم« 

← »الُ« فاعله و حذف می شه. مجهول »َکتََب« می شه »ُکتَِب«، »الصیاَم« می شه جانشین فاعل پس می شه 

»الصیاُم«← ُکتَِب الصیاُم علیکم.

* حاال مجهول »اِْکتََسَب التالمیُذ تجارَب کثیرًة« رو بگو.

* دانش آموز: استاد سخت شد یه دفعه! می شه خودتون بگید لطفًا.

* معلم: می شه »اُْکُتِسبَْت تجارُب کثیرٌة« مراحل تغییرش رو هم خودتون پیدا کنید.

* دانش آموز: ممنون استاد!!

برای
مطالعه
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ْعنا فریقنا الفائز أمِس« رو ترجمه کن. معلم: سالم. لطفًا جمله ی »َشجَّ
دانش آموز: استاد، »فائز« صفت »فریق« است. پس معناش می شه: دیروز تیم برنده مان را تشویق کردیم.

معلم: حاال لطفًا تفاوت این دو تا جمله رو بگو: »فریق المدرسِة الفائز«/ »فریق المدرسة فائٌز«
دانش آموز: استاد فکر کنم تو اّولی »الفائز« صفِت »فریق« است ولی در دّومی »فریق« مبتداست و »فائٌز« خبر است.

معلم: آفرین. حاال ترجمه اش چی می شه؟
دانش آموز: »تیم برنده ی مدرسه« ترجمه ی جمله ی اّوله و »تیم مدرسه، برنده است« ترجمه ی جمله ی دّومه.

معلم: »المدرسة« توی دو تا جمله چه نقشی داره؟
دانش آموز: مضاف الیه است.

معلم: ترجمه ی دو تا جمله ی »مزرعة الجار الکبیرة« و »مزرعة الجار، کبیرٌة« چی می شه؟

دانش آموز: »کشتزاِر بزرگ همسایه« و »کشتزاِر همسایه، بزرگ است« می شه.

معلم: نقش هاش رو هم بگو:

دانش آموز: الجار: مضاف الیه/ الکبیرة: صفت/ مزرعة: موصوف و مضاف/ مزرعة: مبتدا/ الجار: مضاف الیه/ کبیرٌة: خبر

معلم: ممنونم. عالی بود. این چهار تا جمله رو هم برای خودتون ترجمه کنید:

1- َحِفْظُت قصیدَة سعدیٍّ الجمیلة  …………………………………………………………………

، جمیلٌة جّداً …………………………………………………………………… 2- قصیدُة سعدیٍّ

3- شاهدُت ُمتَْحَف المدینِة الجمیَل ………………………………………………………………

4- ُمتَْحُف المدینِة، جمیٌل ………………………………………………………………………

حواراٌت 
)مع مسؤول استقباِل الُفندق(

• گفتگوها )همراه با مسئول پذیرش هتل(

السائح

• گردشگر

مسؤول االستقبال

• مسئول پذیرش

- رجاًء أعطنی مفتاح غرفتی.

• لطفًا کلید اتاق مرا ………

- ما هو رقم غرفتَک؟

• شماره ی اتاقت ……… ؟
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- ِمئتاِن و عشرون.

• دویست و بیست.

- تََفّضْل.

• بفرمایید.

- عفواً، لیَس هذا مفتاَح غرفتی.

• ببخشید، این ……… اتاق من نیست.

- أعتذُر منک؛ اعطیُتَک ثالثمئٍة و ثالثیَن.

• از تو ………؛ ……… را به تو داده ام.

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

•……… ای دوست من ……… شما چیست؟

- من السادسة صباحاً الی الثانیة بعَد الّظهر؛ ثّم یأتی زمیلی بعدی.

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

بعد از من ………

- متی مواِعُد الَفطور و الَغداء و الَعشاء؟

•……… صبحانه و ناهار و شام ِکی است؟

- الفطور من السابعِة والنصف حّتی التاسعة ااّل ُربعًا؛

• صبحانه از ……… تا هشت و چهل و پنج
- الغداُء من الثانیة َعْشَرَة حّتی الثانیة و الّربع؛

• ناهار از ……… تا دو و ربع
- العشاُء من الّسابعِة حّتی التاسعِة االّ ُربْعًا.

• شام از هفت تا ……… 

- و ما هو طعاُم الَفطور؟

• و غذای ……… چیست؟

بَدٌة و حلیٌب و ُمَربَّی الِمشمش. - شاٌی و ُخبٌز و ُجبْنٌَة و َزُ

ــیر و مربای  ــان و ……… و ……… و ش ــای و ن • چ

………

- و ما هو طعاُم الَغداِء؟

• و غذای ……… چیست؟

- ُرزٌّ مع دجاٍج.

•……… همراه ………

- و ما هو طعاُم الَعشاِء؟

• و غذای شام چیست؟

- ُرزٌّ مع َمَرِق باِذنجاٍن.

• برنج همراه با ………

- أشکرَک.

• از تو سپاسگزارم.

- ال شکَر علی الواجب.

…………… •

التَّمریُن األّوُل: َعیِّن التّرجمة الّصحیحة.

)َو الّذیَن یَدعوَن ِمن دوِن الِ ال یَخلُقوَن َشیئًا َو ُهم یُخلَقوَن(- 1

 و کسانی که چیزی را خلق نمی کنند، غیر از خدا را فرا می خوانند )درحالی که( آن ها )می توانستند( خلق کنند.

 و کسانی که غیر از خدا را فرا می خوانند چیزی را نمی آفرینند و آن ها )خود( آفریده می شوند.
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أغلََق الّسائُِق باَب حافِلَِة المدرسِة بَعَد نُزوِل الّتالمیِذ.- 2

 پس از سوار شدن دانش آموزان، دِر اتوبوس مدرسه به وسیله ی راننده بسته شد.

 پس از پیاده شدن دانش آموزان، راننده، دِر اتوبوِس مدرسه را بست.

قُتَِل بَعُض األعداِء فی ساَحِة الَحرب َو َهَرَب البَعُض اآلَخر.- 3

 بعضی از دشمنان در میدان جنگ کشته شدند و بعضی دیگر فرار کردند.

 برخی از دشمنان را در میدان نبرد، کشت و برخی دیگر می گریختند.

ُض قِلَُّة فیتامین سی )C( بِتَناُوِل َعصیِر اللَّیموِن.- 4 تَُعوَّ

 کمبود ویتامین  سی )C( با خوردن آب لیمو جبران می شود.

 کمبود ویتامین سی )C( را با استفاده ی متوالِی آب لیمو جبران می کنند.

کاَن أبی قَد أعطانی ِمفتاَح البَیِت و أنا َوَضعُتُه فی َحقیبَِة َزمیلی الَکبیَرِة.- 5

 پدرم کلید خانه را به من داده بود و من آن را در کیف بزرگ هم شاگردی ام گذاشتم.

 پدرم کلید خانه مان را به من می داد و من آن را در کیف هم کالسِی بزرگم می گذاشتم.

عاب.- 6 دیَق الحقیقیَّ یُعَرُف ِعنَد الصِّ تََخلَّصنا ِمَن الَمشاِکل و فَِهمنا أنَّ الصَّ

 از مشکالت خالص شدیم و دانستیم که دوست حقیقی )ما را( در سختی ها می شناسد.

 از مشکالت رهایی یافتیم و فهمیدیم که دوست حقیقی در سختی ها شناخته می شود.

ل التّرجمة. التَّمریُن الثّانی: کمِّ

)َو ال تَقولوا لَِمن یُقتَُل فی َسبیِل الِ أمواٌت بَل أحیاٌء َولِکن ال تَشُعروَن(- 1

کسانی که در راه خدا ……… مردگان ……… بلکه ………  .

بوَن بِنا.- 2 فوَن کانوا یُرحِّ َوَصلنا إلی ُمتَحِف المدینِة الَجمیِل و الُموظَّ

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

مالیَِّة إلی َمصنَِع الَوَرق.- 3 ّیاَرُة َحَملَت أخشابًا ِمن إحَدی الغاباِت الشَّ السَّ

ماشین چوب هایی را از ……………… به ……………… بُرد.

ُض تُْرَسُم صوَرٌة َجمیلٌَة َعلَی ِجداِر ساَحِة المدرسِة.- 4 تَُعوَّ

عکس زیبایی روی ……… مدرسه ………………  .

ُسِمَع َصوٌت قویٌّ ِمن بَعیٍد، فَخاَف الَجمیُع.- 5

……… از دور ………، پس همه ………  .

کاَن األعداُء یَهُجموَن َعلَیهم ِمن ذاَک الَمضیق فَُتنَهُب أموالُُهم.- 6

دشمنان از ……… بر آن ها ……… پس اموالشان ……………  .
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التَّمریُن الثّالُِث: َعیّن الکلمَة الَقریبَة فی الَمعنَی.

  َدجاج  َجماِرک  بَنَفَسجّی ُجندّیَجیش:- 1

  ُغصن  قَمح  َکریه  ُمستَنَقعقَبیح:- 2

  َحدید  ُمحیط أطلسّی  طاَزج  حاسوبنُحاس:- 3

  َمسموح  ُهجوم  یَنبوع  ِوقایَةُمحاَربَة:- 4

  یَعیُش  یَرفَُض  یُصلُِح  یَُحیُِّریَسُکُن:- 5

  ُجبنَة  إغالق  قَریَة  َمضیقُزبَدة:- 6

التَّمریُن الّرابُع:  َضع فی الَفراغ فِعاًل مناِسبًا.
  یُطبَُخ یَطُبُخ ……… َطعاٌم َطیٌِّب َو لَذیٌذ فی هذا الَمطَعم.- 1
  تُعَرُف  تَعِرُف ……… »مونا« َصدیَقتَها ِعنَد الَمشاِکِل الکثیرِة.- 2
  یَصنَُع  تُصنَُع ……… َحلَویّاٌت لَذیَذٌة فی َمدینِة یزد.- 3
یِف غالِبًا.- 4   یُحَصُد  یَحُصُد ……… الَقمُح فی فَصِل الصَّ
ُرتلَک اللَّوحاُت ……… الُمواِطنیَن ِمن َحفِر األرِض.- 5 ُر  تَُحذَّ   تَُحذِّ
  ُوِجَدت  َوَجَدت ……… أعشاٌب ِطبیٌَّة َعلَی الَجبَِل.- 6
بیع.- 7   ُرِسَمت  َرَسَمالتِّلمیُذ ……… صوَرَة فَصِل الرَّ
َّذی ……… فیه الُقرآُن(- 8  ُأنِزَل أنَزَل)َشهُر َرَمضان ال

)  /( .التَّمریُن الخاِمُس: عیّن الّصحیح و الَخَطأ َحَسب الحقیقة
) (1- الّطالُِب الّراِسُب َمحبوُب الُمَدرِّسیَن.

) (2- الُ یَعلَُم ما فی قُلوبِنا.
ُق قَوُل الّذی یَکِذُب کثیراً. ) (3- ال یَُصدَّ

ُک َرأُس الِحرباِء إلی ُکلِّ الِجهات. ) (4- یَُحرَّ
) (5- فی کثیٍر ِمَن األوقات یَتََأثَُّر بَعُضنا بِبَعٍض.

باح دائمًا. ) (6- نَأُکُل َطعاَم الِعشاِء فی الصَّ
تاء. ) (7- تَذوُب ثُلوُج الِجباِل فی الشِّ

 . ) (8- البَطُّ طائٌِر مائیٌّ
ماء.  غیَرَة إلی السَّ ) (9- یَسَحُب اإلعصاُر األشیاَء الصَّ
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التَّمریُن الّساِدُس: اُکتُب ُمفَرَد األسماء التّالیة.
أذناب: ………- 3ُجیوش: ………- 2ِحبال: ……… - 1
َمواِعد: ………- 6َظواِهر: ………- 5ُزیوت: ………- 4
أنُجم: ………- 9أفالم: ………- 8قاَدة: ………- 7

التَّمریُن الّسابُع: تَرِجِم الُجمَل التّالیَة ثُمَّ َعیِّن األفعاَل الَمجهولَة و المعلومة:
المیاُه تُستَخَرُج ِمن باِطِن األرِض.- 1

……………………………
نوع: ……………فعل: ……………

ُشِرَب حلیٌب طازٌج فی الَقریة.- 2
…………………………

نوع: ……………فعل: ……………

األطفاُل ال یُتَرکوَن َوحَدُهم.- 3
………………………

نوع: ……………فعل: ……………

)ال یُسَأُل َعّما یَفَعُل َو ُهم یُسَألوَن(- 4
……………………………

فعل: ……………
فعل: ……………

فعل: ……………

نوع: ……………

نوع: ……………

نوع: ……………

ُحِفَظت قَصیدُة َسعدٍی الَجمیلَُة.- 5
……………………………

نوع: ……………فعل: ……………

َهل تَُظنُّ أنَّ الُمفِسدیَن َسُیصلَحوَن؟- 6

…………………………… ؟

فعل: ……………

فعل: ……………

نوع: ……………

نوع: ……………

َفة. التَّمریُن الثّاِمُن: تَرِجم الُجَمَل التّالیَة ثُمَّ عیّن الموصوَف و الصِّ

ِة آیاٍت فی الُقرآِن.- 1 ُذِکَر اسُم ذی الَقرنَیِن و أعمالُُه الّصالَِحُة بِعدَّ

…………………………………………………………………………………………………

راسیُّ فی ایران فی فَصِل الَخریف.- 2 یَبتَِدُأ العاُم الدِّ

…………………………………………………………………………………………………

الُحّکاُم الّصالِحوَن العاِدلوَن َمحبوبوَن ِعنَد الِ و ِعنَد الّناِس.- 3
…………………………………………………………………………………………………

أغلَقُت نَوافَِذ الَمدَرَسِة الَمفتوَحَة.- 4
…………………………………………………………………………………………………
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ساَر القائُِد َمَع ُجیوِشِه الَعظیَمِة نَحَو الَمناِطِق الُمختَلَِفِة.- 5

…………………………………………………………………………………………………

غیرُة ِمشِمشی الُمَجفََّف.- 6 أَکلَت ُأخُت َصدیقی الصَّ

…………………………………………………………………………………………………

التَّمریُن التّاِسُع: َضع هِذِه األفعال فی مکانِها الُمناسِب، ثُمَّ ترِجمها.

عَت- یَُسّمی- َسُیزَرُع- ال یَسُکناِن-  فاِن- ُکّنا نَصُرُخ- َطَرَدت- اِرفَعَن- ما َشجَّ ُر- تَُشرِّ ]ُهِدَی- َسوَف یَنَدموَن- ال تَفِقدی- ُأَعطَّ
لَن- ما َحَفرتُم- َستَرقُدوَن- ال نُحاِرُب- ُخلِقُت[ اِرفَض- ُکنَّ یَسُترَن- َسوَف تُذَکریَن- ذابوا- ال تَحُکموا- تَُحوَّ

ترجمه ی فارسیعربیترجمه ی فارسیعربینوع فعل

ماضی

ماضی منفی

ماضی استمراری

ماضی مجهول

مضارع

مضارع منفی

مضارع مجهول

امر

نهی

مستقبل

مستقبل مجهول

التَّمریُن العاشُر: َضع المترادفات و المتضادات فی مکانها المناسب.

- فَتْح- َرفََض- نَحَو- بِناء- إغالق- َهَدی - َسَکَن- إلی- عاَش- قَبَِل- تَخریب َدلَّ
1 -……… =……… 2 -……… ≠……… 3 -……… =……… 
4 -……… ≠……… 5 -……… =……… 6 -……… ≠……… 



رُس الّساِدُس الدَّ
148

التَّمریُن الحادی َعَشَر: عیّن الَجواَب الّصحیح.
  تَعاَمَل  أعَمَل  َعِمَلالماضی ِمن »یَتَعاَمُل«:- 1
  ُأخِدَم  اُسُتخِدَم  یُخاَدُمالماضی المجهول ِمن »یَستَخِدُم«:- 2
ُرالمضارع ِمن »اِنَکَسَر«:- 3 ُر  یَنَکِسُر  یَُکسِّ   یَتََکسَّ
  یُخِرُج  یَخُرُج  یُخَرُجالمضارع المجهول ِمن »أخَرَج«:- 4
َک«:- 5   تََحرُّک  َحِرَکة  تَحریکالَمصدر ِمن »تََحرَّ
  اِشتَِغْل  اِشتََغلِت  اِشتَِغلیاألمر ِمن »تَشتَِغلیَن«:- 6
  التَُسلِّموَن  ال تُسلِموا  ال تَُسلِّمواالنَّهی ِمن »تَُسلِّموَن«:- 7
  َسُیقتَُل  َسُیقاتَُل  َسُیقاتُِلالمستقبل المجهول ِمن »قاتََل«:- 8

التَّمریُن الثّانی َعَشَر: اُکتُب َمعنَی األفعاِل التّالیة.
یُختََرُع: ………اُخُتِرَع: ……… اِختََرَع: اختراع کرد- 1
ُأحِسَن: ………یُحَسُن: ………یُحِسُن: نیکی می کند- 2
نُجَعُل: ………ُجِعلَت: ………تَجَعلوَن: قرار می دهید- 3
یُستَرَجعاِن: ………اُسُترِجَع: ………اِستَرَجعَت: پس گرفتی- 4
ُحِرسنا: ………تُحَرسوَن: ………أحُرُس: نگهداری می کنم- 5
تُزَرُع: ………ُزِرَع: ………یَزَرعَن: می کارند- 6
ُغیِّرتُم: ………تَُغیَّرَن: ………َغیَّروا: تغییر دادند- 7
تُصلَحوَن: ………ُأصلَِحتا: ………أصلََحت: اصالح کرد- 8
یُنَْشُد: ………ُأنِْشَد: ………أنَشدِت: سرودی- 9

تُرَحمیَن: ………ُرِحمَت: ………یَرَحموَن: رحم می کنند- 10

التَّمریُن الثّالَِث َعَشَر: َضع فی الَفراغ کلمًة مناسبًة ِمَن الکلمات التّالیة. )ثاَلُث کلماٍت زائَِدٌة(

نیَن- استَخَدَمت- الَعفَو- یُفِرُز- تُثیُر- البوَمِة- اختاَر- َمَرِق- تَعالَوا- یَتََجلَّی- َعبَر ِة- ُمتََمدِّ تَنمو- َغیمًة- َمواِعُد- الِقطَّ

َرأَیُت قومًا َغیَر ……… .- 1

َمتَی ………  الَفطوِر َو الَغداِء و الَعشاِء؟- 2

»إذا قََدرَت َعلَی َعُدوَِّک؛ فَاجَعِل ……… عنُه ُشکراً لِلُقدَرِة َعلَیه«- 3

الَحَظ الّناُس ……… سوداَء َعظیمًة و َمَطراً شدیداً.- 4

ماِء(- 5 ـَ ……… َسحابًا فَیَبُسُطُه فی السَّ )الُ الّذی یُرِسُل الّریاَح ف

کاَن طعاُم الَغداِء ُرّزاً َمَع ………  باذنجان.- 6
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َجَرُة ِمن َحبٍَّة َصغیرٍة.- 7  ……… الشَّ

اِستَلََمت ُأّمی ِرسالًَة ……… اإلنتِرنت.- 8

)قُل یا أهَل الکتاِب ……… إلی کلمٍة سواٍء بَینَنا و بَینَُکم( - 9

10 -.  ……… اتِّحاُد اأُلمَِّة اإلسالمّیِة فی ُصَوٍر کثیرٍة ِمنها اجتماُع الُمسلِمیَن فی الَحجِّ

الّصیُن أّوُل َدولٍَة فی العالَِم ……… نُقوداً َوَرقیًَّة.- 11

ُک َعیُن ……… ، َولکنَّها تَُعوِّض هذا النَّقَص بِتَحریِک رأِسها.- 12 ال تَتََحرَّ

مَز فی مکانِِه.  التَّمریُن الّرابَع َعَشر: أکِمل الَجدوَل الُمتقاِطَع ثُمَّ َضِع الرَّ

قِشر- ُمجتَِهد- ُدموع- نََهَب- ثَعلَب- وصول- اِحتََفَل- َعمیل- ُمستَنَقع- ُزبَدة- کریه- تََخلََّص- أطاَع- طاقَة- قاَعة

ــیدن 6- ناپسند 7- سالن 8- به تاراج بُرد 9- مزدور- 10- پیروی کرد  ــک ها 2- مرداب 3- نیرو 4- روباه 5- رس 1- اش

11- جشن گرفت 12- پوست 13- رهایی یافت 14- َکِره 15- کوشا

رمز
↓

1
2

3
4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

قاَل امیرالمؤمنین علیه السالم:

رمز: ………………………………  .
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عیّن الصحیح فی الترجمة: »کاَن ملٌک عادٌل یحُکم مناطَق واسعًة من االرض«- 1

1( پادشاه عادلی بر مناطق وسیعی از زمین حکمرانی می کند.

2( پادشاه دادگری بود که بر مناطق گسترده ای از زمین حکومت می کرد.

3( پادشاه عادلی بر مناطق وسیعی از زمین حکومت می کرد.

4( پادشاه عادلی در زمین بر مناطق گسترده داوری و حاکمیت داشت.

عیّن الترجمة الصحیحة: »ُذِکَر اسم ذی القرنین الّذی قد أعطاه اهلل القوة و العظمة و أعماله الصالحة بعّدِه آیاٍت فی القرآن«- 2

1( نام ذوالقرنین که خدا به او قدرت و عظمت داده بود و کارهای شایسته اش، در تعدادی از آیات قرآن بیان شده است.

2( نام ذوالقرنین و بخشندگی خدا به او و قدرت و عظمتش و کارهای شایسته اش در تعدادی از آیات قرآن بیان شده است.

3( نام ذوالقرنین که خدا قدرت و شکوه فراوان به او داده است و کارهایش که شایسته است در تعداد زیادی از آیات قرآن 

آمده است.

4( خدا اسم ذوالقرنین را که به او نیرو و شکوه داده و کارهای شایسته اش را در تعدادی از آیات قرآن ذکر کرده است.

عیّن الترجمة الصحیحة: »ساَر الملک الموّحد بجیوشه العظیمة نحو المناطق المختلفة یدعو الناَس إلی التوحید و محاربة الظلم.«- 3

1( پادشاه یکتاپرست با ارتشی بزرگ به سوی مناطق مختلف می رود و مردم را به سوی توحید و مبارزه با ظلم دعوت می کند.

2( پادشاه یکتاپرست با سپاهیان با عظمتش به سوی مناطق مختلف حرکت کرد درحالی که مردم را به یکتاپرستی و مبارزه 

با ستم دعوت می کرد.

3( پادشاه خداپرست با سپاهیانی با شکوه به سوی قسمت های مختلف رفت درحالی که مردم را به یگانه پرستی و جنگیدن 

با ستمکاران دعوت می کرد.

4( پادشاهی خداپرست با ارتشیان با شکوهش به سوی مناطق متفاوت رهسپار می شود و مردم را به توحید و جنگیدن با ستم 

فرا می خواند.

عیّن الصحیح فی الترجمة: »کاَن الناس یَُرّحبوَن بالملک العادل و یطلبون منه أْن یحُکَم و یُدیَر شؤونهم«- 4

1( مردم بودند که به پادشاه عادل خوش آمد می گفتند و از او می خواستند با حکومت کارشان را اداره کند.

2( مردم به پادشاه عادل خو ش آمد می گویند و از او می خواهند که حکومت کند و کارهایشان را اداره کند.

3( مردم به پادشاه عادل خوش آمد می گفتند و از او می خواستند که حکمرانی کند و کارهایشان را اداره کند.

4( مردم با خوش آمد گویی به پادشاه عادل از او می خواستند حکمرانی کند و کارها را مدیریت نماید.

عیّن الترجمة الصحیحة: »وصلت الجیوش إلی مناطق فیها مستنقعاٌت میاهها ذاُت رائحٍة کریهٍة«- 5

1( سپاه ها به مناطقی رسیدند که در آن مرداب هایی بود که آب هایش دارای بویی ناپسند بود.

2( ارتش به منطقه ای رسید که مرداب هایش دارای آبی بدبو و ناپسند بود.

3( سپاهیان به مناطقی می رسند که در آن چاه هایی بود که آب هایش بسیار بدبو بود.

4( ارتشیان به مناطقی رسیدند که در آن مردابی بود که آب آن دارای بویی ناپسند بود.
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عیّن الترجمة الصحیحة:- 6
1( خاطب ال الملک فی شأن هذا القوم،: خداوند درباره ی آن قوم او را مورد خطاب قرار داد،

2( و خّیره فی محاَربَة المشرکین أو اصالحهم،: و او را در جنگیدن با مشرکان یا اصالح آن ها اختیار داد،
3( فاختاَر ذوالقرنین هدایتَُهم،: پس ذوالقرنین هدایتشان را برمی گزیند،

4( فََحَکَمهم بالعدالة و اصلَح الفاسدین منهم: پس میانشان با عدالت حکمرانی می کند و فاسدان را اصالح می کند.
عیّن الصحیح فی الترجمة: »لّما ساَر الملک بجیوشه نحوالشرق أطاَعُه کثیٌر من االمم و استقبلوه لِعدالته«- 7

1( پادشاه و سپاهش به سوی شرق نرفتند ولی بسیاری از امت ها از او اطاعت کردند و از عدالت او استقبال کردند.
2( هنگامی که پادشاه با سپاهیانش به سوی شرق رفت بسیاری از امت ها از او اطاعت کردند و به خاطر عدالتش از او استقبال کردند.

3( آن گاه که پادشاه با سپاهیانش رهسپار شرق شد امت های زیاد تابع او شدند و از عدالتش استقبال کردند.
4( هنگامی که پادشاه و سپاهیانش رهسپار شرق می شوند امت های زیادی از او اطاعت می کنند و به خاطر عدالتش از او 

استقبال می کنند.

عیّن الترجمة الصحیحة: »هل رأیَت فی حیاتک حتّی اآلن قومًا غیر متمّدنیَن یعیشوَن عیشًة بدائیّة؟«- 8
1( آیا تاکنون در زندگی توانستی قوم غیر متمّدنی که به صورت بدوی زندگی می کردند ببینی؟

2( آیا در زندگی ات قوم غیر متمّدنی را که به صورت ابتدایی زندگی کردند دیده ای؟
3( آیا در زندگی ات تاکنون مردمی غیر متمدن که به صورت کاماًل بدوی زندگی می کنند را دیده ای؟

4( آیا تاکنون در زندگی ات قوم غیر متمدنی را که به صورت بدوی و ابتدایی زندگی می کردند دیده ای؟
عیّن الخطأ فی الترجمة:- 9

1( دعا الملک القوَم لإلیمان بال،: پادشاه قوم را به ایمان به خدا دعوت کرد،
2( و َحکمهم حتی َهداهم الی الصراط المستقیم،: و بر آن ها حکمرانی کرد تا آن ها را به راه راست هدایت کرد،

3( و أصلح حیاتهم،: و زندگی شان را اصالح کرد،
4( و علّمهم کیَف یعیشون.: و آن ها یاد گرفتند چگونه زندگی کنند.

مال و رأی قومًا یسکنوَن ُقْرَب َمضیٍق بَیَْن َجبَلَیِْن مرتَِفَعیِْن«- 10 عیّن الترجمة الصحیحة: »ساَر صدیقی نحو الشَّ
1( دوستم به سوی شمال رفت و قومی را دید که در نزدیک تنگه ای بین دو کوه بلند سکونت داشتند.

2( دوستم به سوی شمال حرکت کرد و مردمی را دید که در نزدیک  دشتی میان دو کوه بلندمرتبه زندگی می کردند.
3( دوستانم به سمت شمال رفتند و مردمی را دیدند که در نزدیکی یک تنگه میان دو کوه بلند سکونت می کردند.

4( دوستم به سوی شمال رفت و در آن جا قومی را دید که کنار تنگه ای میان کوه های بلند زندگی می کردند.

: »هؤالء الّرجال المفسدون یهجمون علینا بین الحین و اآلَخر فیخّربوَن بیوتنا و ینهبوَن أموالَنا.«- 11 عیّن ترجمة ما اُشیر الیه بخطٍّ
2( هر از گاهی- ویران می کنند- به تاراج می برند 1( از اکنون تا آینده- ویران کردند- غارت می کنند 
4( هر از گاهی- ویران کردند- به تاراج می برند 3( از اکنون تا آینده- ویران می کنند- غارت می کنند 

عیّن الصحیح فی الترجمة: »نرجو منک اغالق هذا المضیق بسدٍّ عظیم حتّی ال یستطیع العدّو أْن یهجم علینا منه«- 12
1( از تو می خواهیم این مسیر را با مانعی بزرگ ببندی و دشمن نتواند به ما حمله کند.

2( بستن این مسیر با سدی عظیم را از تو می خواهیم تا دشمنان نتوانند از آن بر ما حمله کنند.
3( درخواست ما از تو بستن این تنگه با سّدی عظیم است تا توانایی دشمن برای حمله به ما از بین برود.

4( از تو می خواهیم این تنگه را با سّدی بزرگ ببندی تا دشمن نتواند از آن به ما حمله کند.

*

*
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عیّن الخطأ فی الترجمة:- 13

1( هل تساعُد ُأّمَک فی عملها؟: آیا به مادرت در کارش کمک می کنی؟
2( لماذا َرفَْضَت هدایا صدیقک؟: چرا هدیه های دوستت را نمی پذیری؟

3( أطلُُب من صدیقی أْن یساعدنی: از دوستم می خواهم که به من کمک کند.
4( طلبوا منه المساعدة ففرح کثیراً: از او یاری خواستند پس بسیار شاد شد.

عیّن الصحیح فی الترجمة: »أَمَر الملُک الناَس بأن یأتوا بالحدید و النّحاس«- 14

1( پادشاه از مردم خواست که آهن و روی را بیاورند.
2( پادشاه به مردم دستور داد که با آهن و مس بیایند.
3( پادشاه به مردم فرمان داد که آهن و مس بیاورند.

4( پادشاه به مردم فرمان می دهد که با آهن و روی بیایند.

عیّن الترجمة  الصحیحة: »أْشِعِل الناَر حتّی ذاَب النُّحاس و َدَخَل بین الحدید َفتُصبُح سّداً قویًّا«- 15

1( آتش را روشن کن تا مس ذوب شود و بین آهن وارد شود پس سّدی محکم می شود.
2( آتش را روشن کردی تا مس ذوب شود و میان آهن وارد شود و سّدی محکم ایجاد شود.

3( آتش را روشن می کنم تا مِس ذوب شده میان آهن وارد شود و سّد محکمی ایجاد شود.
4( آتش را روشن کن تا مِس ذوب شده میان آهن وارد شود و سّدی قوی شود.

عیّن الصحیح فی الترجمة: »نفهُم من هذه القّصة أنَّ الحّکام العادلیَن محبوبوَن عنداهلل«- 16

1( از این قصه فهمیدیم که حاکمان عادل نزد خدا محبوب بوده اند.
2( از این قصه می فهمیم که حاکمان عادل نزد خدا دوست داشتنی هستند.

3( از این قصه دریافتیم که فرمانروای دادگر نزد خدا محبوب است.
4( از این قصه درمی یابیم که فرمانروایان شایسته نزد خدا دوست داشتنی بوده اند.

عیّن الصحیح فی ترجمة المفردات: »مستنقع- تخلََّص- حدید- جیوش«- 17

2( مرداب- رهایی می یابد- مس- ارتش 1( مرداب- رهایی یافت- آهن- ارتش ها 
4( تنگه- رهایی یافت- آهن- ارتش ها 3( تنگه- رهایی می یابد- مس- ارتش 

عیّن الخطأ فی ترجمة الکلمتین )ِکالهما(:- 18

2( أطاع: پیروی کرد/ َسَکَن: زندگی کرد 1( نََهَب: غارت کرد/ کاَن یحُکم: حکومت می کرد 
4( أْصلََح: اصالح کرد/ َخیََّر: برگزید 3( اختاَر: اختیار داد/ َهَدی: راهنمایی شد 

عیّن الخطأ فی ترجمة  المفردات:- 19

2( کاَن قَْد أعطاه: به او می داد 1( ذاَب: ذوب شد  
4( إغالق: بستن 3( محاَربَة: جنگیدن  

عیّن ما فیه فعٌل معلوم:- 20

2( ُکتَِب علیکم الصیام 1( یُْعَرف المجرموَن بسیماهم  
4( أفال ینظروَن إلی االبل کیف ُخلَِقْت 3( ُخلَِق االنساُن ضعیفاً  

*

*
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عیّن عدد االفعال المجهولة فی العبارة التالیة: »و إذا ُقِرَئ القرآُن فاستمعوا له و أنصتوا لعلّکم تُرَحمون«- 21

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

عیّن الصحیح فی الترجمة: »و إذا ُقِرئ القرآُن فاستمعوا له و أنصتوا لعلّکم تُرَحموَن«- 22

1( و هنگامی که قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهید و سکوت کنید شاید شما مورد رحمت واقع شوید.

2( و آن گاه که قرآن بخوانند به آن گوش دهید و سکوت کنید شاید رحمت خدا شامل شما شود.

3( و هنگامی که قرآن خوانده شد آن را بشنوید و ساکت باشید امید است که مورد رحمت واقع شوید.

4( و آن گاه که قرآن بخوانند آن را بشنوید و ساکت باشید شاید رحمت خدا شامل شما شود.

عیّن الخطأ فی الترجمة:- 23

2( مزرعة الجاِر کبیرٌة: کشتزار بزرگ همسایه 1( حقیبُة سعیٍد الجمیلُة: کیِف زیبای سعید 

4( مزرعة جاری الکبیرة: مزرعه ی بزرِگ همسایه ام 3( فریق المدرسِة الفائز: تیم برنده ی مدرسه 

عیّن ما لیست فیه »صفة«:- 24

4( حقیبة سعیٍد الجمیلة 3( مزرعة الجار الکبیرة  2( مزرعتنا الکبیرة  1( فریق المدرسِة فائز 

عیّن ما لیس »اهلل« فیه الفاعل:- 25

2( أعطاه ال القّوة و العظمة 1( خاطبه ال فی شأنهم  
4( دعاهم لالیمان بالِ 3( ذکر ال اعماله الصالحة فی القرآن 

عیّن ما لیست فیه الصفة:- 26

1( کاَن ذوالقرنین یحکم مناطق واسعًة من االرض 

2( کاَن فی قدیم الّزمان ملٌک عادٌل موّحٌد

3( خاطبه ال فی شأنهم و خّیره فی محاربة المشرکین و الفاسدین

4( ُذِکَر اسُمُه و اعماله الصالحة بعّدِة آیاٍت فی القرآن

عیّن الجملة االسمیّة:- 27

2( َشکر القوم الملک الصالح علی عمله هذا 1( أمرهم ذوالقرنین أْن یأتوا بالحدید 

4( عطاء ال خیٌر من عطاء غیره 3( أطلُب منکم أْن تساعدونی فی بناء هذا الّسد 

عیّن الخطأ فی االعراب:- 28

1( شکر القوُم الملک الصالح← الملَک: مفعول

2( أَمَرهم ذوالقرنین بأْن یأتوا بالحدید← ذوالقرنین: فاعل

3( َوَجَد قرب هذه المستنقعاِت قومًا← قُْرب: فاعل

4( إختاَر ذوالقرنین هدایتَهم← هدایة: مفعول

عیّن ما لیَس فیه من االفعال المجهولة:- 29

2( ُذِکَر اسم ذی القرنین فی القرآن ی بذی القرنین  1( کاَن ملٌک عادٌل یَُسمَّ

4( اُِمَر الناس بأْن یأتوا بالحدید و النُّحاس 3( یطلبون من الملک أْن یحکم و یُدیَر شؤونهم 

*

*

*

*
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عیّن الصحیح فی الترجمة:- 30

1( فَسبِّح باسم ربّک العظیم: پس نام پروردگار خودت را که بزرگ است تسبیح گوی.
2( انّه من عبادنا الُمخلَصین: او از بندگان خالص شده ی ماست.

3( السالم علینا و علی عبادال الصالحین: سالم بر ما و بر بندگان خدا که شایستگان هستند.
4( سبحان ربّی االعلی و بحمده: پاک و منزه است خداوند بلند مرتبه و او را می ستایم.

عیّن الجواب الّذی ال یناسب الّسوال:- 31

2( ما هی ساعة دواِمَک؟- یأتی زمیلی بعدی 1( ما هو رقم غرفتَک؟- ِمئَتان و عشرون 
مع َدجاٍج 4( ما هو طعام الَغداء؟- رزٌّ 3( متی موعد العشاء؟- من السابعة حّتی التاسعة ااّلربعاً 

ما هو الخطأ فی الترجمة:- 32

2( رزٌّ مع َدجاج: برنج و مرغ 1( ُزبدة و ُجبنة: کره و مربّا  
4( شای و ُخبز: چای و نان 3( َمَرِق باذنجان: خورش بادنجان 

عیّن الخطأ فی الترجمة:- 33

1( َحفظُت قصیدة سعدیٍّ الجمیلة: قصیده ی زیبای سعدی را حفظ کردم.
2( قصیدُة سعدیٍّ جمیلٌة جّداً: قصیده ی سعدی بسیار زیباست.
3( شاهدُت متَْحف المدینة  الجمیل: موزه ی شهر زیبا را دیدم.

4( متحف المدینة  جمیٌل: موزه ی شهر زیباست.

»و ……… موَسی قومه َسبعین رجاًل لمیقاتنا« عیّن الصحیح للفراغ:- 34

4( اَْصلََح 3( َرفََض  2( َهَدی  1( اختارَ 

»و یا آدُم ……… أنَت و زوجک الجنَّة« عیّن الصحیح للفراغ:- 35

4( َهَدی 3( ُأسُکنْ  2( أْصلَحَ  1( إختارَ 

ُب- ُفتَِح«- 36 عیّن ترجمة االفعال التالیة: »تُنَْصروَن- یُْخِرُج- یَُخرَّ

1( یاری می کنید- خارج می کند- خراب می شود- باز کرد
2( یاری می شوید- خارج می کند- خراب می شود- باز شد
3( یاری می کنید- خارج می شود- خراب می کند- باز شد

4( یاری می شوید- خارج کرده می شود- خراب می کند- باز کرد

ُب- یُْخَرُج- اُْستُْخِدَم- یُشاَهدوَن- یَُعلُِّم«- 37 عیّن عدد االفعال المجهولة: »یَُخرِّ

4( ثالث 3( اثنان  2( خمس  1( اربع 

هاب نحَو الّضیف و اظهار الفرح به«- 38 »……… بمعنی الذَّ

4( الّنهب 3( الُوصول  2( االستقبال  1( الترغیب 

أّی کلمٍة ال تناسُب التوضیحات التالیة؟- 39

2( مکاٌن بین َجبَلیِن← مضیق 1( فی بعض االوقات← بین الحیِن و اآلَخر 
4( قوٌم یعیشوَن غیر متمّدنیَن← نُحاس 3( مکاٌن یجتمع فیه الماُء طویاًل← المستنقع 

*

*

*



155

»متی ……… الَفطور و الَغداء و الَعشاء؟« عیّن الصحیح للفراغ:- 40

4( مواِعد 3( تنمو  2( غیمة  1( َمَرق 

عیّن الصحیح فی الترجمة:- 41

2( ال تَُخیِّْر: اختیار نمی دهی 1( کانا یُْغَسالِن: شسته می شدند 
4( أْغلِْق: می بندم ُج: نباید فارغ التحصیل شویم  3( ال نَتََخرَّ

عیّن الصحیح فی ترجمة االفعال التالیة: »ُقِطَع- اُْجلُِس- یَُعلَُّم- اُنِْقذوا«- 42

1( بریده شد- نشانده شد- یاد داده می شود- نجات داده می شویم
2( بریده شد- می نشانم- یاد داده می شود- نجات داده شدند

3( برید- نشانده شد- یاد داده شد- نجات داده می شویم
4( برید- می نشانم- یاد می گیرد- نجات داده شدند

قاِن- َسیُْصلَُح«- 43 عیّن عدد االفعال المجهولة: »یُْجلَُس- اُبَْعُث- اُْکِرُم- أْقَطَع- یَُعلُِّم- تَُصدِّ

4( سّتة 3( خمسة  2( ثالثة  1( اربعة 
عیّن الخطأ:- 44

ُق َق← یَتََفرَّ 2( المضارع ِمْن فَرَّ 1( الماضی ِمْن »یَْستَْقبُِل«← إستَْقبَلَ 
4( األمر ِمْن تَُعلِّموَن← َعلِّموا 3( المصدر ِمْن »أْغلََق«← إغالق 

المضارع المجهول من »أْحَسَن«← ……… - 45

4( اُْحِسَن 3( یُْحَسنُ  2( یُْحِسنُ  1( یَْحُسنُ 
عیّن الصحیح:- 46

2( النهی من »تَْشتَغلیَن«← ال تَْشتَِغْل ُف   1( الفعل المجهول← یَُشرِّ
4( الماضی المجهول من »یَْستَْقبُِل«← اُْسُتْقبَِل َک«← تحریک  3( المصدر من »تََحرَّ

عیّن ما یناسب الکلمات التالیة علی الترتیب: »المصدر- الفعل المضارع- فعُل االمر- الفعل الماضی«- 47

ْکُتما 2( تحویل- ال یُْفتَُح- اُقُْربَْن- َحرَّ 1( استغفار- یُْدفَُع- إْستَِمْع- َغیِّروا 
قُْتما 4( یَُحرِّک- تُنِْزلیَن- إستَْقبِْل- فَرَّ 3( تَحرُّک- تَْستَِمعیَن- أْغلََق- لَِعَقْت 

عیّن ما عدد االفعال المجهولة فیه اکثر:- 48

1( واتّقوا یومًا ال تَْجزی نفٌس عن نفٍس شیئًا و ال یُْقبَُل منها عدٌل و ال تَنَفُعها شفاعٌة و ال ُهم یُنَْصروَن.
2( یا ایّها الناُس ُضِرَب َمثٌَل فاْستَمعوا له إنَّ الّذین تَْدعوَن ِمْن دوِن ال لَْن یَْخلقوا ذبابًا.

3( و یقوُل االنساُن أ إذا ماِمتُّ لََسوَف اُْخَرُج حّیًا.
4( قُْل انّی اُِمرُت أْن أعُبَد ال ُمخلصًا له الّدیَن.

عیّن الخطأ فی الترجمة: »و اتّقوا یومًا ……… / و بپرهیزید از روزی که ……… «- 49

1( ال تَْجزی نفٌس عن نفٍس شیئًا،: کسی از کسی چیزی را دفع نمی کند،
2( و ال یُْقبَُل منها عدٌل،: و عدالت از کسی پذیرفته نمی شود،

3( و ال تنفعها شفاعٌة،: و شفاعتی به او سود نمی رساند،
4( و ال هم یُنَْصروَن.: و نه آن ها یاری می شوند.

*

*
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درک مطلب 1

اقرأ النّص الّتالی بدقّة ثّم أجب عن األسئلة )67 - 70( بما یناسب الّنص:
»من عجائب الّدنیا الّتی لم تکتشف بکاملها لحّد اآلن هی األهرام. و أکبر هذه األهرام یبلغ ارتفاعه 146 متراً و یحتوی علی 

أکثر من ملیونی قطعة من الصخور، یبلغ وزن القطعة الواحدة منها أکثر من طنّین. و قد جعلت الواحدة جنب االُخری من دون 

استخدام أیّة ماّدة! و کانت هذه الصخور تُنقل بالّزورق عن طریق بحر النیل، حیث یُمأل الزورق بالماء لینخفض )ضّد »ارتفع«( و 

یصبح مساویًا لمستوی الیابسة، و حینئٍذ تَُجّر الصخور إلی داخل الّزورق. فبعد الوصول إلی المقصد کانوا یقومون بإخالء الماء منه 

)سراسری – زبان – 90( و َجرِّ الصخور إلی مکان قریب باألهرام، ثّم ترفع بالحبال لتجعل فی محلّها المناسب!« 

»جرت الصخرة و …… فی الزورق …… بالماء، ثم …… بالحبل و …… فی محلها!«. عین الصحیح للفراغات:- 67
2( ُجعلت / الملیء / ارتفعت / نصبت 1( ُوضعت / مل / ُجّرت / بنیت 

4( اُدِخلت / المملوء / ُرفعت / وضعت 3( أدَخلت / یَمل / انخفض / جعلت 

عیّن الصحیح:- 68
2( عدد الصخور فی األهرام یصل إلی ملیونین! 1( یبلغ وزن مجموع صخور األهرام طّنین! 

4( ما کان أحد یقدر أن یحمل هذه القطعات بنفسه! 3( کان العّمال یجرون الصخور من تحت المیاه! 

عیّن الخطأ:- 69
2( من دون إخالء الماء لم یمکن إخراج الصخرة! 1( کانت األحجار فی مکان بعید عن األهرام! 

4( هناک أسرار بقیت، لم یقدر العلماء أن یجیبوا علیها! 3( بالزورق ترفع الصخرة إلی محلّها المناسب! 

أعجب شیء فی النص هو: - 70
2( حمل الصخور بالّزورق! 1( رفع الصخرة بالحبال!  

4( اتّصال الصخور بعضها ببعض من دون ماّدة إضافیة اُخری! 3( کثرة األهرام و حجمها و ارتفاعها و قربها بمیاه النیل! 

درک مطلب 2

اقرأ النص الّتالی ثم أَِجْب عن االسئلِة رقم 71 و 72: 
»جاَء فی القرآِن »َوجَعَل القمَر فیهن )فی السماواِت( نوراً َوجَعَل الشمس سراجًا« کلمُة »سراج« تَُعبُِّر عن شیٍء ذی حرارٍة من 

ذاتِه و کلمُة »نور« تَُعبُِّر عن ُمَجّرد نوٍر الحرارَة فیه. و اآلیة تقول: اّن القمر یبَْعُث ضوءاً الحرارَة فیه و من مصدٍر غیِر ذاتی أَّما 

الّشمُس فهی مضیئٌة بذاتِها فتکوُن مصدراً للنور و الحرارِة. و ما َعَرف االنساُن حقیقَة القمِر اال فی القرِن العشرین و بعَد هبوِط اول 

انساٍن علی سطحِه و اکتشافِه بِأنّه مجرُد کوکٍب هامٍد ال أثَر فیه ِمن الماِء و الحیاِة و هَو یْعکُس ضوَء الّشمِس.«

لماذا جاَء فی القرآن »َجَعَل القمر فیِهنَّ نوراً و َجَعَل الّشمَس سراجًا«؟- 71
1( أِلَنَّ الّشمَس ذو نوٍر و حرارٍة من ذاتِها و لکنَّ القمَر الحرارَة فیه.

2( أِلنَّ الّشمس مضیئٌَة بذاتِها و القمر ال یبَْعُث نوراً.
3( أِلَنَّ نوَر القمِر من مصدٍر ذاتی و نوَر الّشمِس من مصدٍر ذی حرارٍة. 

4( ألنَّ القمَر و الّشمس ذو نوٍر و حرارٍة من غیِرها.

حیح؟- 72 ما هو الصَّ
1( القمُر ُمضیٌء بذاتِه.

2( ما َعَرَف االنساُن فی القرن العشریِن اال حقیقَة القمر.
3( بعد هبوِط اول انساٍن علی سطح القمِر و اکتشافه بأنُّه مجرُد کوکٍب هامٍد َعَرف االنسان حقیقَة القمِر.

4( اِنَّ القمر کوکٌب هامٌد ال اثَر فیه من الماء و الحیاة و هو الیعکُس أَضواَء الّشمِس.
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َمَع األمثال العربیة و الفارسیة:

)أَکلُتم تَمری َو َعَصیُتم أمری(

َر ِمَن األمثاِل الفارسیة ما یُعاِدُل هذا المثَل العربّی … حاِوْل أن تَتََذکَّ

نََعم! أحَسنت: )نمک خوردی و نمکدان را شکستی(

)ال یَنُقُصنا ِسَوی ُوجوِدُکم َمَعنا: ماللی نیست جز دوری شما(

َذَهَب فاَّلٌح ِعنَد جاِرِه و قاَل: »أعتَِذُر أِلنَّ دجاَجتی َدَخلَت فی مزرعتک َو أََکلَت بَعَض الّنباتات«

ًة ُأخَری َو قاَل: »ُأریُد ِمنَک أن تَقبََل اعتذاری ِمن  ــاُر: »ال بأس؛ فَإنَّ َکلبی أََکَل َدجاَجتََک«. بَعَد دقائَق جاَء الَفاّلُح َمَرّ ــاَل الج فَق

جدید. أِلَنَّ سّیارتی َصَدَمت َکلبََک و قَتَلَتُْه«.
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مدت امتحان: 60 دقیقهآزمون درس ششمآزمون عربی پایه دهم )دوره دوم متوسطه(

مه
رج

ت

ترجم الجمل التّالیة إلی الفارسیة- 1

الف( )و إذا قُِرَئ القرآُن فاستمعوا لَُه(: ………………………………………

ب( یا َحبیبی، ما هَی ساَعُة دواِمَک؟ ………………………………………………………

ج( أََمَرُهم ذو الَقرنَیِن بَِأن یأتوا بِالَحدیِد َو النُّحاِس.………………………………………………  

د( قُلُت لَِقومی: أرجو ِمنُکم إغالَق هذا الَمضیِق بَِسدٍّ َعظیٍم. ………………………………………

هـ( ُکّنا نَلَعُب َمَع أصدقاِءنا فی ساَحِة جاِرنا الکبیرِة ………………………………………………

و( )ُخلَِق اإلنساُن َضعیفًا( ………………………………………………………

6

عیّن التّرجمة الّصحیحة.- 2

ِت األوضاُع، ساَر َمَع ُجیوِشِه الَعظیمة نَحَو الَمناِطِق الغربّیة. الف( لّما استََقرَّ

 هنگامی که اوضاع استقرار یافت، با لشکریان عظیمش سمِت منطقه های غربی رفت.

 زمانی که اوضاع را سامان بخشید، با سربازان زیادی به سوی مناطق غربی روانه شد.

ب( )فَأولئک یَدُخلوَن الَجّنَة و ال یُظلَموَن َشیئًا(

 پس اینان به بهشت داخل می شوند و هیچ ظلمی نمی کنند.

 پس آنان وارد بهشت می شوند و ذّره ای مورد ستم واقع نمی شوند.

0/5

کّمل التّرجمة.- 3

َّنا ُکّنا فی عذاٍب َشدیٍد: از ……… پزشک، فرصت را ………  بیب، أَلن الف( اِغتَنَمنا الُفرَصَة ِمن ُوصوِل الطَّ

زیرا در عذاب سختی بودیم.

ب( )یُعَرُف الُمجرموَن بِسیماُهم(: گناهکاران از چهره  شان ……… 

ج( )ُکتَِب َعلَیُکم الّصیاُم(: روزه بر شما ……… 

1

سی
شنا

ژه 
وا

0/5عیّن الکلمة الغریبة.- 4

 ُزبَدة َکریه َعَسلالف(  ُجبنَة

َبب(   تَرفَُض  أطاَع تََخلََّص َرحَّ
اُکتُب مترادف أو متضادَّ ُکّل کلمٍة أماَمها. )=/≠( )کلمتان زائدتان(- 5

]إغالق- ذاَب- َخیََّر- نََهَب- ُصنع- َذَهَب[

د( بِناء ………ج( ساَر ………ب( اِختاَر ………الف( فَتح ………

1

ترجم الکلمات الّتی تحتها خّط.- 6
الف( َوَصلنا إلی مناطَق فیها ُمستَنَقعاٌت میاُهها ذاُت رائحٍة کریهٍة. ……… ، ………

ب( کاَن طعاُمنا ُرّزاً َمَع َمَرِق باذنجان و َدجاٍج. ……… ، ………

1
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اُکتُب َمعنَی األفعال التّالیة.- 7

ب( فُِحَص: ………الف( یُعَرُف: ………
0/75

عد
قوا

رد 
ارب

 ک
ت و

اخ
شن

َعیِّن األفعاَل المجهولََة.- 8

الف( یُحَکُم الَقوُم بالعدالِة و یُصلُِح القائُِد الفاِسدیَن ِمنُهم.

بوَن بُیوتَنا و تُنَهُب أموالُنا َو تُشَعُل الّناُر. ب( الُمفِسدوَن یَُخرِّ

0/75

عیّن الجواب الّصحیح.- 9

ُک«: َکالف( الماضی ِمن »یَتََحرَّ َک تََحرَّ ُک َحرَّ  یَُحرِّ

 تَغییر ُمغایََرة تََغیُّرب( المصدر ِمن »َغیََّر«:

 یُرِسُل یُکتََسُب یَُعلُِّمج( الفعُل الَمجهوُل:

0/75

َفَة.- 10 عیّن الموصوَف و الصَّ

الف( ُکّنا نَرِجُع ِمن َمصنَِع أصدقاءنا الکبیِر.

ب( أدَخلَتنی الُمعلِّمُة ُغرفََة المدیِر الَجمیلََة.

1

هم
و ف

ک 
در

11 -) /( .عیّن الجملة الّصحیحة و غیر الّصحیحة َحَسب الحقیقة

)   ( الف( الَجیُش مجموعٌة کبیرٌة ِمَن الحیوانات فی الغابة.  

)   ( یِف و إظهار الَفَرِح بِِه.   هاب نَحَو الضَّ ب( االِستِقباُل بَِمعنَی الذَّ

0/5

عیّن الّصحیح.- 12

ّزالف( نأُکُل الَعَسَل َمَع ……… فی الَفطور بَدة الرُّ  الَقمح الزُّ

بوا َغِضبوا َسّبواب( الّناُس ……… بِذی الَقرنَیِن بَِسبَِب َعدالَتِِه.  َرحَّ

0/5

مه
کال

م

أجب عن األسئلة التّالیة.- 13

الف( أیَن تَعیُش األسماُک؟ ………………………………………………………………

ب( َکیَف یَلَعُب البَرازیلّیین ُکَرَة الَقَدِم؟ ………………………………………………………

1
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