
 است؟ درستهای زیر، کدام یک از مجهل

 

نا  (1 مَسع الکَم ُمَعل ِّمِّ   ای صدیقیت! ا 

َُّتها املُوظَفة! ُأشکري ربَّکِّ   (2  ای أ ی

ا املُسمل! ُأشکري َربََّک   (3  ای أ ّی 

صنَع ُمس َتقَبلََک   (4
ِ
 ای تلمیذة! ا



 تخاب کنید.ن ی حصیح را اترمجه

 

؛ قَلیهُلُ یَن  (1 واءِّ َفُع و کَثرُیُه قاتٌِّل: خسن مانند داروست؛ الالکُم اکدلَّ

 دهد و بس یارش کش نده است.اندکش شفا می

َُّه ََیَمُع عِّ   (2 : داانترین کیس است که عمل  ملَ أ عمَلُ أ ن هِّ یل عِّلمِّ الن اسِّ ا 

 مردم را اب عمل خود مجع می کند.

یل َمن قاَل: به أ ن چه گفته است،   (3 یل ما قال و ال تنُظر ا  أ نُظر ا 

 نگرم.گرم و به أ ن که گفته است منینمی

رساَن: هر کس دمشین باکرد، زاین َمن َزَرَع الُعدواَن َحَصَد الُ   (4

 کند.درو می



 کدام ترمجه درست است؟

ف ِّ و تَََکَّموا »  ن الصَّ  «ميف ساَحةِّ املَدرسةِّ حوَل واجباهتَخَرَج الَتالمیُذ مِّ

 

ر حیاط مدرسه أ موزان از الکس بریون رفتند و د دانش  (1

 ی تاکلیفشان خسن گفتند.درابره

ها خارج شدند و در حیاط مدرسه أ موزان از الکسدانش  (2

 پریامون مس ئولیتشان حبث کردند.

أ موزان از الکس خارج شدند و در راهروی مدرسه دانش  (3

 شان حصبت منودند.ی وظیفهدرابه

مدرسه  روند و در حیاطأ موزان از الکس بریون میدانش  (4

 گویند.پریامون تاکلیف خسن می



یَن أ َمنوا لَِّم تَقولوَن ما التَفَعلونَ » ی ی رشیفههمفهوم أ ی ا اّل  در کدام « ای أ ّی 

 گزینه أ مده است؟

 

 گندم از گندم بروید جو ز جو  (1

 دو صد گفته چون نمی کردار نیست  (2

 رطب خورده منع رطب یک کند؟  (3

 ن مباشچو طوطی خسنگوی اندا  (4



 ی هر سه لکمه درست است؟در کدام گزینه ترمجه

 

َس: درس خواند/ باُکء: گریه  (1  أ نَزَل: انزل شد/ َدرَّ

خَوة: برادران/ َجزیل: فراوان  (2  ُأخری: دیگر/ ا 

َز: انتوان شد   (3 : دانست/ ََعَ َ : أ موخت/ عمَلِّ َ  عمَلَّ

 اکتََب: نوشت/ ُمواَصََل: ادامه دادن/ ُمحاَوََل: تالش کردن  (4



ی دارنده ی حالت ای اجنام دهنده» ای أ مده است که در کدام گزینه لکمه

 ؟منی رساندرا « اکری

 

ََل   (1  فَُضالء: عامِّ

د  (2  صابِّران، شاهِّ

م،   (3 رُحاک   أ خِّ

َمة  (4  ُشَعراء، عاَل 



 به اکر رفته است؟ درست« امر وهنیی»در کدام گزینه فعل 

 

دي ال زهاَر!  (1 یل احلَدیقةِّ  و شاهِّ ذَهيب ا   ای َصدیقایت! ا 

2)   ! بُّکِّ ّن  ُأحِّ یل َصداقَةِّ َمن یَقول: ا   ُأنُظرَن ا 

ا الت ِّلمی  (3 ٍ أ ّیُّ ! ُذ! ال تَضَحکوا بِّصوٍت ُمرتََفع ِّ نَد املَُعمل ِّ  عِّ

ا الط ِّ   (4 جرةِّ الکبریةِّ ، أ ّیُّ جلِّسا ََتَت الشَّ
ِ
!ا  فالنِّ



 ؟نشده است عبارت، فعل مجهل ، درست ترمجهکدام  رد

 

عَتَذَر النَّجاُر: عذرخواهی کن  (1  ا 

: أ گاه ابش  (2 ربِّ عمَل أ نَّ النَّرَص َمَع الصَّ
ِ
 ا

یل فرعوَن: بروید  (3 ذهبا ا 
ِ
 ا

: دروغ منی  (4 ُب َأههَلُ نَّ الرائَد الیَکذِّ
ِ
 گویدا



 ؟تنیساکربرد فعل در کدام گزینه درست 

 

1  ) ! فََلُ  الترَُصيخ ای طِّ

زَرعَن َصداقَة  (  2 خَويت! ا 
ِ
 .ای ا

َّدٍ (  3 في عیوَب َصدیقاتکِّ ای أ خَت محم  !ال تَکشِّ

فِّ بِّرُسعٍَة!(  4 ن الصَّ  ای ُزَماليئ! ُأخُرجوا مِّ



عبارت  رها اب توجه به ترمجه، چند غلط ددر مورد به اکرگریی فعل

 وجود  دارد؟

ن ا»  َن ال رضِّ نََزَل هللُا مِّ امءِّ ماء  و َخَرَج به الثََّمراتِّ مِّ  «لسَّ

 

 غلط 1(  1

 غلط 2(  2

 غلط 3(  3

 غلط 4(  4


