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کتاب عربی پایه یازدهم رشته ادبیات وعلوم انسانی دومعنوان/موضوع:محتوای نوشتاری درس   

فرد . م3.کلمات مترادف ومتضاد را تشخیص دهد.2.متن درس عربی را درست بخواند وترجمه کند.1اهداف یادگیری:

ه وترجمرا در جمالت تشخیص دهد مفعول. اسم 4را بشناسد وترجمه کند. فاعل. اسم 4وجمع کلمات را تشخیص دهد

. تمارین درس را بتوان  حل کند..6 ..اسم مبالغه را تشخیص دهد وترجمه کند.5کند  

اربرد وترجمه وکفاعل . تشخیص اسم 2. ترجمه درس 1چکیده نکات مهم درس درقالب جمله های کوتاه وبه زبان ساده:

. حل تمارین5وترجمه وکاربرد آنمبالغه تشخیص اسم  .4  وترجمه وکاربرد آنمفعول . تشخیص اسم 3آن  

 

 ترجمه درس دوم:

 صنعت تلمیع درادبیات  فارسی

اتشان را آمیخته همانا زبان عربی ،زبان قرآن واحادیث ودعاهاست پس شاعران ایرانی ازآن استفاده کرده اندوبرخی از ابی

رازی وسعدی مع نامیده اند.بسیاری از شاعران ایرانی ملمعاتی دارند از جمله:حافظ شیبه عربی سروده اند وآن را مل

 شیرازی وجالل الدین رومی مشهور به مولوی.

 ملمع حافظ شیرازی لسان الغیب

زموده شده را بی گمانمن روزگار را ازدوری تو مانند قیامت دیدم/آیا این اشک های چشمم برای ما نشانه نیست؟/هرکس آ

دون بزماید پشیمان می شود./دردوری اش عذلب ورنج ودر نزدیکی اش آرامش وسالمتی است./به خدا قسم  عشقی بیا

 سرزنش ندیده ایم./تا جامی از کرامت عشق بچشد.

 ملمع سعدی شیرازی

ت./زمان وی اساز انبارهای آب درباره سوارانی که دربیابان ها تشنه وسرگردانند بپرس/واگر مرا ترک کنی روزوشبم مسا

لخ می کنی تگذشت ودلم می گوید که تو می آیی./گاهی چشمه ی زندگی در تاریکی ها جستجو می شود./چقدر زندگی ام را 

وی بانمکی را درحالی که تو دارای شهد وشیرینی هستی./اگر خاک قبرم را ببویی بوی عشق را از خاکم می یابی/هر زیبار

وبه تو  پسندی/از تو می ترسم وبه تو امید بسته ام واز توکمک می خواهمتوصیف کردم همانطور که دوست داری ومی 

برم در النه ها نزدیکی می جویم./دوستانم مرا ترک کردند همانطور که دشمنانم می خواهند./اگر به نزد پرندگان شکایت ب

 شیون می کنند.

 



 صحیح وخطا را براساس متن درس مشخص کنید.

شنایی جستجو می شود.)خطا(.چشمه ی زندگانی فقط در رو1  

. ملمعات شعرهای فارسی آمیخته به عربی است.)صحیح(2  

. سعدی شب وروزرا از دوری محبوبش یکسان می بیند.)صحیح(3  

.سعدی گفت زمان گذشت وقلبم می گوید که تو می آیی.)صحیح(4  

.حافظ دردوری محبوب آسایش ودر نزدیکی اش عذاب می بیند.)خطا(5  

 

1قواعد  

فاعل  به معنای )انجام دهنده یا دارنده ی حالت(است واسم مفعول به معناب )انجام شده ( است.اسم   

 اسم فاعل از ثالثی مجرد بروزن فاعل می آید.مانند:نََصَر=ناِصر

 اسم مفعول از ثالثی مجرد بروزن َمفعول می آید.مانند:نََصَر=َمنصور

حرکت  دارد با این تفاوت که دراسم فاعل حرف ماقبل آخرشان«مـ  »اسم فاعل ومفعول از ثالثی مزید: اول آن ها 

 کسره)ــــِـــ(ودر اسم مفعول حرکت فتحه)ــَــ(دارد.

 اسم فاعل)مـ ، ـــِـ (،اسم مفعول)مـ ، ـــَـ(

 اسم فاعل به صورت صفت فاعلی زبان فارسی واسم مفعول به صورت صفت مفعولی زبان فارسی ترجمه می شود.

شاَهد: دیده شده(مانند:ی شا شاِهد=بیننده( / اسم مفعول)م  ِهد : اسم فاعل )م   

 

 اختبر نفسک:کلمات زیر ودعا را ترجمه کن سپس اسم فاعل واسم معول را مشخص کن.

نتِج:تولید کننده،اسم فاعل/ام جهَّز:اسم ب:نزدیک شده،اسم مفعول/العاِلم:دانا،اسم فاعل/الم  قر ِ مفعول،آماده  الم 

تکل ِم:سخن گوینده،اسم فاعلشده/الَمضرو ب،زده شده،اسم مفعول/الم   

ل ودارایی.ای سازنده ی هر ساخته شده ای آفریننده ی هر آفریده شده ای روی دهنده هر روزی داده شده ای صاحب هرم  

 صانِع،خاِلق،راِزق،ماِلک:اسم فاعل

 َمصنوع،مخلوق،مرزوق،مملوک:اسم مفعول

 

2قواعد  

ال(و)فَع الَة اسم مبالغه بربسیاری صفت (مانند: َغف ار=بسیار یا انجام کار داللت دارد ودو وزن مهم آن عبارتند از: )فَع ِ

َمة=بسیار دانا  آمرزنده/َعال 

 گاهی وزن )فع ال(برشغل داللت دارد.مانند:    َخب از:نانوا  /حد اد:آهنگر

وَسی ارة:خودرفَت اَحة:دربازکن/نَظ ارة:عینک/گاهی نیز وزن فع ال بر ابزار ،وسیله یا دستگاه دال لت دارد.مانند:   

 



 اختبر نفسک: ترکیب های زیر را ترجمه کن:

ه/سالم برتوای میثم .تلفن همرا5. دربازکن بطری/4.خلبان ایرانی/3. بسیار امرکننده به بدی/2بسیار دانای نهان ها / .1

 خرما فروش

 

کن.تمرین اول: جمله ی درست ونادرست را براساس حقیقت مشخص   

 کاروان گروهی از مسافران است که روی چارپایان مسافرت می کنند.)درست( .1

 شاخه های درختان در زمستان تازه وسبزاست.)نادرست( .2

 صبحگاه پایان روز وآغاز تاریکی شب است.)نادرست( .3

 جام ظرفی است که به وسیله ی آن آب یا چای نوشیده می شود.)درست( .4

 نان از خمیر درست می شود.)درست( .5

 

 تمرین دوم: در دایره عدد مناسب قرار دهید.)یک کلمه اضافه است(

.السوار:دستبند5زینتی از طال یا نقره در دست زن=  

 کسی که ظاهرش وسخن ورفتارش را می پسندی.= الملیح:بانمک

.الکرامة:بزرگواری2شرافت وبزرگی وعزت نفس=  

.الَهجر:دوری3ترک کردن دوست یا محبوب=  

کنة:النه1پرندگان=خانه ی  الو   

 

 تمرین سوم:این احادیث را ترجمه کن سپس آنچه از توخواسته شده،مشخص کن.

(.ازدوستی با نادان بپرهیز زیرا او می خواهد به سودسود برساند،یان می رساند.)فعل مضارع:یرید ،یَنف1 رُّ ،یَض   ع 

م،علی کی ونیکوکاری است.)جارومجرور:عن الظل.دوست کسی است که باز دارنده از ستم ودشمنی وکمک کننده بر نی2

)  البر ِ

ند.)اسم ک.از دوستی با دروغگو دوری کن زیرا او مانند سراب است که دوررا به تونزدیک ونزدیک را ازتو دور می 3

 مبالغه:َکذ اب(

. دوست راستگو کسی است که تورا درمورد عیبت نصیحت کند ودر نبودنت تورا حفظ کند تورا برخودش 4

 برگزیند.)مجرور به حرف جر:َعیب،َغیب،نفس(

 (.هرکس از دوستانت سه بار برتو خشمگین شود ودرمورد توبدی نگوید اورا دوس خودت بگیر.)فعل أمر:اتِخذ5

 .ای پسرکم،هزار دوست بگیر وهزار کم است،ویک دشمن نگیر ویکی زیاد است.)فعل نهی:ال تتِخذ(6

 

رادرجلوی آن بنویس. تمرین چهارم:مترادف ومتضاد هرکلمه  



عین ، ≠ْالغداة،بَعَّدَ ≠َصدوق،العشی ة≠الع داة،کذ اب≠األحب ة ساِعد=م  َب، الفالة=الصحراء، م  قَر 

لم =الود ،اِنتََخَب=آثََر،الس ِ ب  الب عد ، ≠ن، قَیمة=ِسعر ، الق ربَسل،  المتجر=الدُّکا≠م صادقة،شاء=أرادَ، أِجب≠الحرب،َعداوة≠الح 

لَ  ختال=م عجب بنفسهرفََع ، دَ ≠نَزَّ َب، م  نا=قَر   

 

 خص کن.تمرین پنجم:آیات زیر را ترجمه کن سپس اسم فاعل واسم مفعول واسم مبالغه واسم مکان واسم تفضیل را مش

 .﴿همانا او یاری شده بود.﴾منصور:اسم مفعول1

م:اسم مبالغه2  .﴿همانا تو بسیار دانای نهان ها هستی﴾َعال 

 خداست﴾مشرق ومغرب: اسم مبالغه.﴿بگو مشرق ومغرب ازآن 3

 .﴿همانا خدا توکل کنندگان را دوست دارد.﴾المتوک لین:اسم فاعل4

 .﴿خداوند به آنچه انجام می دهید داناتر است.﴾أعلم:اسم تفضیل5

ند.﴾مرقد: اسم .﴿چه کسی مارا از اخوابگاهمان برانگیخت این چیزی است که خدای بخشنده وعده داد وپیامبران راست گفت6

 مکان/المرسلون:اسم مفعول

 

 تمرین ششم:افعال در جمالت زیر را ترجمه کن سپس باب هریک ازآن هارا مشخص کن.

ی شود:باب .باز م4.دفاع می کنند:باب مفاَعلَة/3.فارغ التحصیل می شویم:باب تفعُّل/2.سرود خواندیم:باب إفعال/1

 :باب افتعال.کار می کنم8.یاد بده:باب تفعیل/7استفعال/ .به کار می گیرد:باب6.معامله کردند:باب تفاع ل/5انفعال/

 

1399تاریخ امتحان:   /     /  

دقیقه 70مدت امتحان:   

 کالس: یازدهم

دومدرس:   

اسمه تعالیب  

 اداره آموزش وپرورش سمنان

 دبیرستان................

 نام ونام خانوادگی:

 نام پدر:

 نام دبیر:

انسانی(2 زبان قرآن) ماده درسی: عربی  

 (نمره  2) مهارت واژه شناسی . الف 

1 

  : تْرجم الکلماِت ال تي تحتها خط

بَ  َمن الف( ب َجرَّ َجرَّ  . االحمق م صادقة وَ  ایاکَ ب(    .النَّدَاَمه بِهِ  َحلت الم 
5/. 

2 

 :والمتضاد  ا ْکتْب في الفراغ اْلمترادفَ 

  الوکنة -لمالحِ - الع داة  -غَدَاةال – ِحبَّةااَل -الع ش                            

 .................  ≠ب( ...................     الف( ................ = ................... 

5/. 

3 
 مةَ الغریبة في المعنی: َعی ِن الکل

   Oالع دوان            Oالعمل الحسن            O االحسان           Oالبر  الف( 
5/. 



مة               O سی ارة          O فت احةب(   O نظ ارة                    O عال 

 ./ 5 الفلوات                        َمحَمدة      :  ِا کتْب مفرد أَو جمع الکلمتین 4

 نمره( 7ب( مهارت ترجمه به فارسی )

5 

مَل التالیة إلی الفارسیة    :تَْرِجم اْلج 

ر  عیشي و انَت حامل شهد   -  .کم ت مر 

 .دموع  عیني هذي لنا العالمة لیستْ  -

لمع ات أشعاٌر   -   .  فارسیة ممزوجة بالعربیةالم 

ب اً بالمالمة. -  وهللاِ ما رأینا ح 

 أخاف  منک و أرجو و أستغیث  و أدنو. -

 . السراب  ی قرب  علیک البعیدَ و ی بع د  علیک القریبَ  -

م  الغیوبِ  -  .إن ک أنَت عال 

 .َمن بَعثنا ِمن مرقدنا هذا ما َوعدَ الرحمن   -

 .     جنود نا ی دافعوَن عن الوطن -

 .جمال  المرء فصاحة لسانه -

5 

6 

 ة:ِخب الترجمة الصحیحاِنت

                                                                                      .   غصون  االشجاِر في الربیع بدیعة وَخِضرة -الف

 . شاخه های درخت در فصل بهار تازه و زیباست -1  

 .شاخه های درختان در بهار تازه و سرسبز است -2  

 لماِت .الحیاةِ في الظ ش  عین  قد ت فَت  -ب   

 و جو کنی.  ه زندگی را باید در تاریکی ها جسگاهی چشم -1 ا

 گاهی چشمه زندگی در تاریکی ها جست و جو می شود. -2  

 .مضی الزمان  و قلبي یقول ان ک آتي: ج  

 .می گوید که تو می آییزمان گذشت و قلبم  -1  

75/0 



 .مانه گذشته است و قلبم می گوید که تو خواهی آمدز -2  

7 

ل الفراغات في الترج   :ة اْلفارسی ةمکم ِ

رَسلونَ ف( ال    .  وصدََق الم 

 راست گفتند............. و         

ج بعد سنة   .أنشدْ  ب(  نا في االصطفاف الصباحي  و نتخر 

 در .............. سرود خواندیم و بعد از یک سال ............ .      

 ج( الصدیق  الصدوق  َمن ینصحک في عیبک .

 . دوست ...... کسی است که تو را در عیبت .........    

25/1 

 نمره( 5/7ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد )

8 

  : تَْرِجم الَکِلماِت ال تي تحتها خط

توکل ینَ ب  ان  هللا ی ح -ب                                        .منصوراً ( ان ه کان الف      .الم 

م  َت ان -د                          قلیٌل . االلفالف صدیق و  إت خذْ  -ج      الغیوِب. عال 

وهسَ بالعربیة و  مزوجةٌ مَ االبیات بعض   -ه  ع.    م   .خبز  من العجینال ی صنَع   -وا بالملم 

 .بما تعملونَ  هللا  أعلم   -ح                                    .الزراعةَ ني َعل مْ  رجاء -ز 

5/2 

9 

ناسَب ِلْلفَراغِ:   َعی ِن اْلِفْعَل اْلم 

     نتفت ح  (  ج           تفت حَ ب (        تتفت ح  الف(     .           االزهار  . سوَف ...............   1

    تستخدمونج (    یستخدمونب(     تستخدمانِ الف( .                       ع ماالٌ . أنتم .............. 2

     إذهبنَ ( ج        إذهباب(      إذهبواالف(        .     مدرسةال الی، .........طالبات  . یا 3  

75/. 

10 

 َعی ِن ماط ِلَب منَک؟

 ....(.........لمکان..........( )اسَم ا الف(اشتریت  سرواالً أبیَض أرخَص من ذلك المـَتجر.) اسَم الت فضیلِ 

 ........( اسَم المفعوِل......).  بالعربی ة مزوجةراء اإلیرانیی َن أبیاتاً مَ أنشدَ بعض  الش ع ب(

جینَ ج(  تفر ِ  ...............( . )اسَم الفاعلِ یمتلئ  الملعب  من الم 

امة     ) اسَم المبالغِه ............( )ترجمتها ................(   .د( هي إمرأة فه 

5/1 

11 
  : ل تي یَْختَِلف  نَوع ه  ا اْلَکِلَمة ْ  َعی ِن

ساِعد. 1 توِکل       م  کتَشف          م    ِلسجام        م 

25/. 



12 

                                                                                                         : عداداکتب العملیات الحسابیة باال  

   ثمانینو سبعةیساوی  عشرینو واحد زائدوستون ستة . 1 

                                  احدعشر يیساو اربعة ناقصعشر خمسة.2  

5/. 

13 

 : لما اشیر الیه بخط يالمحل االعراب ْ  نی  عَ 

 . لکن ه الیستمع   و الکذ ابَ ننصح   -ب             . في حیاتهم صدیق  الَف  الطالب  یت خذ   -الف

عیناً  -ج   سانِه.ل فصاحة   المرء جمال    -و التقوی.                          د علی البر  ک ن م 

5/1 

14 
 : فعل االمر واسم الفاعل  عی ِن

زاِرع ، َرجاًء َعل مْ                                          . ني الزراعةیا م 
5/. 

 نمره( 2د. مهارت درک و فهم )

15 

  :بَ ْع في الدائرِۀ العددَ المناسضَ 

 .ترک الصدیق و الم حب         O                  کرامة. ال1

 ی جبک شکله و سلوکه.َمن              O             الِسوار. 2

 شرف و عظمة النفس.     Oَملیح                      . ال3

                 زینة من الذهب و الفضة.                          O رالَهجْ  -4

1 

16 

 : المطلوَب منک ا کتبْ 

 یَعلم  = اسم الفاعل ........            ی شاِهد  = اسم المفعول ........

 ی نتِج  = اسم الفاعل..........          یرزق  = اسم المبالغة..........

1 

 نمره(5/1. مهارت مکالمه )ه

17 

 أِجب عن األسئلة:  -الف 

 ؟      ................ماهو اسم إناِء ی شَرب به .1

کْ . ماهو 2  .....................................       ؟     بمعنی الرَّ

ملَة الصحیَحة وَغْیَر الصب(    : ِحیحِة َحَسَب اْلَحقیقَِة َو اْلواقِعَعی ِِن اْلج 

 . یری سعدي قد ت فت ش عین  الحیاة في الظلمات.1

 .یری حافظ الراحة في البعد عن الحبیب. 2

1 
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 ./5  : َرت ِِب الکِلماتِ 



 منها -الشعراء  –الیرانیون ا –االحادیث  -استفاد -و –اللغة  –لغة  –القرآن  –العربیة 

 پاسخنامه سواالت تشریحی:

.الف:بیازماید/ب.دوستی1  

األحب ة≠.الف:العش=الوکنة/ب:العداة2  

.الف:العدوان/ب:سی ارة3  

.محاِمد/فالة4  

ملمعات .چقدر زندگی ام را تلخ می کنی درحالیکه شهدوشیرینی داری/آیااین اشک های چشمم برایمان نشانه نیست/5

وازتو کمک  شعرهای فارسی آمیخته به عربی است./به خدا قسم عشقی بدون سرزنش ندیدم/ازتو می ترسم وبه توامید دارم

ای نهان ها می خواهم وبه تونزدیکی می جویم/سراب دوررابه تونزدیک ونزدیک راازتو دور می کند./هماناتو بسیار دان

فاع می داست که پروردگارمان وعده داد./سربازانمان از وطن  هستی/چه کسی ماراازخوابگاهمان برانگیخت این چیزی

 کنند./زیبایی انسان شیوایی زبانش است.

/1ج:/2ب:/2.الف:6  

.الف:پیامبران/ب:صف صبحگاهی،فارغ التحصیل می شویم/ج:راستگو،نصیحت  می کند7  

:به من یاد دند/و:ساخته می شود/ز.یاری شده/ب:توکل کنندگان/ج:بگیر،هزار/د:بسیاردانا/هـ:آمیخته شده،آن را نامی8

 بده/ح:آنچه انجام می دهید

. ج3. ج/2.الف/1.  9  

.الف:أرخص،متجر/ب:ممزوجة/ج:المتفرجین/د:فهامة=بسیارفهمیده10  

.م کتشف11  

12   .87=21+66   /11=4-15  

.الف:فاعل،مضاف الیه/ب:مفعول/ج:جارومجرور/د:مبتدا،خبر13  

اسم فاعل:مزارع-.فعل امر:علمنی14  

الهجر/الملیح/الکرامة/السوار.  به ترتیب:15  

نتِج/َمرزوق16 شاِهد/م  .عالم/م   

.خطا2.صحیح/1.کاروان              ب:2الف: .  الکأ س/1.   17  

.اللغَة العربیة لغة القرآن واالحادیث واستفاد الشعراءاالیرانیون منها18  

 

 سواالت تستی

 «:اسم الفاعل».عی ِن  1

 ظ لماِت!الو قَد ت فتَّش عین الحیاة في  .1



 .و إن هَجرَت َسواء  َعشیَّتی و َغداتی!2 

مان و قَلبی یقول إنَّک آتي!3   .َمَضی الز 

 .وصفت  کل  ملیح کما ت حبُّ و تَرضی!4 

ا بیَن القوسیِن:اللفراغِ حسَب  الخطأ عی ِن .2  لمعنی مم 

بز من .................. )العَجین(ی   .1  صنَع الخ 

 2. ) روال  ِة فی یَِد المرأة. )الس ِ  .................. زینةٌ ِمَن الذََّهِب أو الِفصَّ

(................... إناءٌ 3   . )الکأس    ی شَرب  بِِه الماء  و الشَّای 

الحة. )اِستهالِک(  ..................  قتصاد  فی.االِ 4   الماِء و الکهرباء ِمَن األعماِل الص 

 :خطال.عی ن ا3

جهَّز: اسم مفعول.1  م 

 أعلی: اسم تفضیل.2

 َصب ار: اسم فاعل.3

 مطبخ: اسم مکان.4

 :الخطأ .می ِز4

لون: اسم فاعل ِمن باب تفعُّل1 نتَِظَرة: اسم فاعل من باب افتعال، المتوک ِ  .م 

ستَخَرٌج: اسم مفعول: صالحوَن: اسم فاعل2  .م 

د ثالثی، 3  عتَِمداٌت: اسم فاعل من مجر  د ثالثیخاِلقوَن: اس.م   م فاعل من مجر 

غتَصبه: اسم مفعول ِمن باب افتعال4 نِصفیَن: اسم فاعل من باب إفعال، م   .الم 

 :عی ِن األصح  و األدق  فی الجواب للت رجمة .5

 ..................  ای «:بالن فس!یا ب نیَّ العزیز! أقِم الصَّالة و ال تَمِش فی األرض مرحاً و اجتَنِب عن اإلعجاب »

 ورزی!روی و از خودپسندی اجتناب میداری و بر روی زمین با تکبر راه نمی..پسر عزیز، نمازت را برپا می1

 ..پسرک عزیزم! نماز را برپای دار و با ناز و خودپسندی در زمین راه نرو و از خودپسندی دوری کن!2

 با ناز و خودپسندی راه بروی و از خودپسندی خودداری کن! .پسرکم، نمازت را بخوان و نباید3

 .پسرم، نماز را اقامه کن و باید روی زمین با خودپسندی راه نروی و خودپسندی را از خود دور کنی!4

 «أزَرق -أخَضر  -أشَجع  -أبیَض »فی المجموعة الت الیة:    الغَریبة عی ن الکلمة .6

 أبیَض .1

.أشَجع2  

.أخضر3  

.أزرق4  



 «اجباتهم بدق ة.و .................. یذهب  العاِملوَن إلی بیوتهم بعدما»ماهو األصح  للفراغ؟     .7

 َضلَوا . 1

 أهدَوا .2

 اِبتَدؤوا  .3

موا .4  تَمَّ

عاِت و هی األبیات  اْلَممزوَجة  »8 لَمَّ ی باْلم   :«العربی ة و الفارسی ةبالل غتَیِن  لَکثیر  ِمَن الشُّعراِء اإلیرانی یَن قصائد تَسم 

عات وجود دارد و آنها بیتبرای بسیاری از شاعران ایران قصیده .1 هایی هستند که با دو زبان عربی و هایی به نام ملم 

 اند!فارسی مخلوط شده

عات نامیده می .2 و فارسی  اند که دو زبان عربیهاییشوند و آنها بیتشعرای ایرانی زیادی قصایدی مشهور دارند که ملم 

 شوند!با یکدیگر در هم آمیخته می

عات نامیده میبسیاری از شاعران ایرانی قصیده .3 شده به دو زبان عربی و های آمیختهشوند و آنها بیتهایی دارند که ملم 

 فارسی هستند!

عات دارند و آنها بیت .4 بان عربی و فارسی هایی هستند که به دو زبسیاری از شعرای ایرانی قصایدی موسوم به ملم 

 اند!آمیخته شده

9.   ً  :عی ِن ما فیه اسم التفضیل و اسم المفعول معا

 ادَقَةً الَکذ اِب فَإِنَّه  أَضرُّ الن اِس فی القوِل و العََمِل.إی اَک َو م ص  .1

ارِ   .2 تََکل ِم  إلَی الحض    و األفاِضل فی الَمسجد.ذََهَب الم 

.ِمن أشَهر الشُّعَراء فی   .3 عات حافظ و َسعدیُّ لَم   الم 

توک لین فَأنفََع الن اَس کثیراً.قاَل إنَّه  کاَن مَ   .4  نصوراً و ی ِحبُّ الم 

 فی الت رادف أو الت ضادَّ؟     خطأ کم .10

کنة≠≠  )دَنا ب / اِمتأل = فَرغ / و   ( هتَدَیاِ ≠≠   أقبَح / َضلَّ ≠≠   مت / أنَکرع ش  / سکوت = صَ ≠≠  قَر 

 . أربعة4.ثالثة                3. اثنان                2                     .واحد 1

 پاسخ سواالت تستی

1.  3/    2  .2   /3  .3   /4  .3   /5  .2   /6  .2    /7 .4  /8  .3  /9  .3  /10   .4 
 

 




