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محتوای نوشتاری کتاب عربی زبان 

 ( 2قرآن )

 1399 - 1400سال تحصیلی 

 باسمه تعالی 

گروه آموزشی دورۀ دوم  

 متوسطه استان فارس 

 پایه: یازدهم  

  نیادبیات و علوم انسارشته: 

   پنجمدرس: 

 طراح: طیبه عباسی 

 

 انسانی  ادبیات و علومکتاب عربی پایۀ یازدهم رشته  پنجم: محتوای نوشتاری درس  موضوع

و ترجمه کند.    -1  اهداف یادگیری: بخواند  را درست   - 3  را بشناسد.   وصفیهجملۀ  -2متن درس 

بتواند فعل جملۀ وصفیه را با توجه   - 4  د. ترجمه کنبگیرد و درست  ترجمۀ اسم نکره و جملۀ وصفیه را یاد  

 به فعل عبارت اصلی درست ترجمه کند. 

 کوتاه به زبان ساده: های چکیده نکات مهم درس در قالب جمله

 ترجمۀ درست اسم نکره با جملۀ وصفیه   -3  جملۀ وصفیهشناخت    - 2روخوانی صحیح و ترجمه درس    -1 

 (راستگویی)

 

 

 

 

 .راستگویان باشید با و کنید پروا خدا از اید، آورده  ایمان کسانی که ای

 های فراوان بود، از کارهای بدش پشیمان شد شود که مردی با گناهان و عیب حکایت می 

 و درستکار رفت  شایستهنزد مردی  پسنتوانست.  ولیو تالش کرد که آنها را اصالح کند،  

 به پایبندی به راستگویی نصیحت کرد  از او پندی خواست که، او را از ارتکاب گناهان باز دارد، او را و 

 از او بر انجام آن قولی گرفت، هرگاه آن مرد خواست، که گناهی را مرتکب شود  و

  دروغ نگوید.  شایستهبه دلیل وفای به پیمانش از آن خودداری کرد، تا اینکه به مرد  

 .ها شداش به راستگویی ر و عیوبش به دلیل پایبندی  شبا گذشت روزها از شرّ گناهان 

 کرد، یکی از روزها در دریا شنا می در ، شود که جوانی، بسیار دروغگو بودحکایت می 

 او شتافتند  سویبه  دوستانش پس  ...را صدا زد: کمک، کمک دوستانشو  کرد، تظاهر به غرق شدن  

 اَلکِذب  اَلُحرّیَّۀ  اَلجَهل  اَلکُفر  اَلصِّدق  اَلُخلَّۀ 

 )دروغگویی(  دروغ آزادی  نادانی  کفر راستی  دوستی 
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 آنها خندید.   رب او را نجات دهند، و هنگامی به او رسیدند، تا  

 رفت، و نزدیک بود آن جوان غرق شود.  د، در مرتبۀ چهارم موج باالاین کار را سه بار تکرار کر 

 گوید. از نو( دروغ می  پس شروع به صدا زدن دوستانش کرد. امّا آنها گمان کردند که او دوباره )

جوان به دوستانش پس به او توجّه نکردند، تا اینکه یکی از مردم به سوی او شتافت، و او را نجات داد.  

 گفت: 

 از امروز هرگز دروغ نخواهم گفت.  را بکشد، ن رم را دیدم، دروغگویی ام نزدیک بود مۀ کانتیج 

 .نگشت این جوان بار دیگر به دروغ گفتن باز

 خداوند تعالی فرمود: 

 و با راستگویان باشید.   ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید، 

 برای او آشکار می شود؛  راستگویی با خداوند به وسیلۀ خالص کردن کارها 

 فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصراستگویی با مردم این است که به دیگران دروغ نگوییم. پیامبر  

تو به او    و ،  باور کننده )تایید کنندۀ( تو استاو   ، کهخیانت بزرگی است، که به برادرت سخنی را بگویی  

 گویی. دروغ می 

و همه جای چهره اش   شزبانهای  ر لغزش مگر اینکه د امام علی )ع( فرمود: کسی چیزی را پنهان نکرد، 

 .آشکار شد

 چه زیباست:   ملسو هيلع هللا ىلص سخن پیامبر   .دروغش را پنهان کند، یا آن را انکار کند تواند، بنابر این دروغگو نمی 

 کار نیک و بانگ نیایششان در شب نگاه نکنیدبه بسیاریِ نماز و روزه و بسیاریِ حج و 

 .دشان بنگریبلکه به راستگویی و امانتداری  

 الدَّرسِ.  َنصِّ حَسَبَ الْخَطَأَ وَ الصَّحیحَ عَیِّنِ

1 -   .مرد بسیار گناهکار تالش کرد که خودش را اصالح کند ولی در آغاز نتوانست 

2 -   ها پایبند باشداز مرد بسیار گناهکارخواست که به تمام خوبی  درستکار مرد. 

 3-   ای به عهدش خودداری کردمرد بسیار گناهکار از گناهان به دلیل وف. 

4 -    گفت. نزدیک بود جوان دروغگو غرق شود هنگامی که برای بار سوّم دروغ 

5 -   شوددروغ در لغزش های زبان و همۀ جای چهره آشکار می. 

   خرید سیم کارت تلفن همراهگفتگو: 

 کارمند مخابرات  خانم زائر 
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 خواهی؟ میبفرما، آیا کارت شارژ هم  لطفا ًبه من سیم کارت بده. 

یک کارت شارژ به مبلغ بیست   به من  بله؛ لطفاً

 وپنج ریال بده. 

توانی موجودی تلفنت را ازطریق اینترنت  می

 شارژ کنی. 

 دهدخرد، سیم کارت را در تلفن همراهش قرار می زائر سیم کارت و کارت شارژ می 

 گوید: و می د و به اروخابرات مینزد کارمند مبعد  کند. کار نمی شارژ خواهد که تماس بگیرد ولی  و می 

 اشکال دارد.  شارژ ببخش، کارت

 

 لطفا کارت را به من بده. 

من را ببخش. حق با شماست. کارت را برایت  

 کنم. عوض می 
 

 اِعلَموا

 الجُملَةُ َبعدَ النَّکرَةِ 

 انواع صفت:  •

 جمله   -2مفرد  -1صفت دو نوع است: 

 وصفیه نام دارد.   و اگر صفت جمله باشد جملۀاسم باشد مفرد نام دارد  ، یکهرگاه صفت

وقتی بعد  کند(. ای است که اسم نکره را توصیف میجملۀ وصفیه: هی جملۀ تصف النکرۀ )جمله 

 ای بیاید که آن را توصیف کند جملۀ وصفیه است. از اسم نکره جمله 

 شود. جملۀ وصفیه فقط صفت برای اسم نکره واقع می 

 وصفیه: ترجمۀ اسم نکره با جملۀ 

  :شودآید و فعل پس از آن مطابق شرایط جمله ترجمه می پس از اسم نکره حرف »که« می 

اگر قبل از اسم نکره فعل ماضی و پس از آن ماضی بیاید ماضی دوم به ماضی بعید یا ساده ترجمه   •

 شود. مثال: می

 دیدم قبال آن را دیده بودم /  امروز کتابی را خریدم که=  اِشتریتُ الیومَ کتاباً قد رَأیتُه مِن قبلُ

به ماضی استمراری ترجمه   اگر قبل از اسم نکره فعل ماضی و پس از آن مضارع بیاید مضارع •

 شود. مثال:می

 رفت. پسری را دیدم که با سرعت راه می =  رَأَیتَ وَلداً یَمشی بِسُرعَۀٍ
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وم به مضارع التزامی یا  اگر قبل از اسم نکره فعل مضارع و پس از آن هم مضارع بیاید مضارع د •

دنبال فرهنگ لغتی  =  أُفَتِّشُ عَن مُعَجمٍ یُساعِدُنی فی فَهمِ النُّصوصِشود. مثال: اِخباری ترجمه می 

 کند/ می  گردم که مرا در فهم متون کمک کندمی

قرأتُ کتاباً فی  مثال: اندازند. های دیگری فاصله میصفیه کلمه گاهی میان اسم نکره و جملۀ و •

 . کتبۀ یُفیدُنی جدّاًالم

 تواند هم فعلیه و هم اسمیه باشد.  جملۀ وصفیه می  •

وصفیه نیست بلکه باید ارتباط معنایی  ای که پس از اسم نکره آمد لزوماً دقت کنید هر جمله  •

هم داشته باشند. مثال: رأیتُ الطالبَ فی شارعٍ یشتری ما یحتاج إلیه. یشتری صفت برای شارع  

 ا ارتباطی وجود ندارد. نیست زیرا میان آنه

  مثال: جواب شرط را با جملۀ وصفیه اشتباه نگیرید.  •

 . س از اسم نکره آمده ولی وصفیه نیست بلکه جواب شرط استمَن یَرحم مظلوماً، یَرحمهُ اهللُ. یرحمه اهلل پ

خودآزمایی: این عبارت را بر اساس قواعد درس ترجمه کن، سپس نوع فعلها 

 را مشخص کن.

کند شود )نشود(، از قلبی که فروتنی نمی برم از نفسی که سیر نمی خداوندا، به راستی من به تو پناه می

نمی  از دانشی که سود  )نرساند(، رس)نکند(،  نمی  اند  برده  باال  نمازی که  از دعایی که از  و  شود )نشود( 

 شود )نشود(. شنیده نمی 

  :متعدی را مشخص کن فعلهای ب:

 الْمُتَعَدّی )خواندم(  اَلْفِعلُقَرَأْتُ:         کند(     الْمُتَعَدّی )هدایت می  اَلْفِعلُیَهْدی: 

 جَلَسْنا: اَلْفِعْلُ الالزِم )نشستیم(                  ورزیدند( فر)ک کَفَروا: اَلْفِعْلُ الالزِم

 

 یُسْمَعُ  ال تُرْفَعُ ال یَنْفَعُ  ال یَْخشَعُ ال تَشْبَعُ  ال أَعوذُ 

،  مضارع نفی مضارع نفی  مضارع نفی  مضارع نفی  مضارع 

 مجهول

،  مضارع نفی

 مجهول

 تمرینها:  
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 کلمات معجم درس با توضیحات زیر تناسب دارد؟تمرین اول: کدام کلمه از 

 دانست و فریاد زد: کمک، کمک = نزدیک بود غرق شود( شنا نمی  ) کادَ یَغْرُقُ - 1

 قرار داد(ها آن را دور از دیده )چیزی را پنهان کرد و أَضْمَرَ  - 2

 )آن را دروغ پنداشت و قبولش نکرد = انکار کرد( أَنْکَرَ  - 3

 )یک کار را چند بار انجام داد = تکرار کرد( کَرَّرَ  -4

 )بزرگ شد(   کَبُرَ -5

تمرین دوم: احادیث را ترجمه کن. سپس آنچه خواسته شده است را ترجمه  

 . کن

 -العلمُ  المُبتدأ: ــــــ   اندازد. می ر دلهای دوستانش ست که خداوند آن را ددانش نور و روشنایی ا  -1

 اهللُ الفاعل: 

 تغَتْرَوّا  الالنَّهیِ:  فِعل اِْخَتبِروا                    الْأَمرِ:  فِعل  - 2

 .بسنجید امّا آنها را هنگام راستگویی و امانتداری  ...  با نماز و روزه شان فریب نخورید

دروغگو را به مشورت نگیر زیرا او همانند سراب دور را برایت نزدیک ــــــ  الْکَذّابَسْم الْمُبالَغَۀِ: اِ -3

  .کندو نزدیک را برایت دور می 

چیزی می رسد که دروغگو با  راستگو با راستگویی اش به   ــــــ الْکاذِبُ – الصّادِقُاَلْفاعِل:   -3

  فریب کاریَش به آن نمی رسد. 

 هر چیزی را شنیدی به مردم نگو. ــــــ تَُحدِّثْ  الفِعل النَّهیِ:   -4

   تمرین سوم: کلمة ناآشنا را در هر مجموعه با بیان دلیل مشخص کن.

  اَلْفُنون« به معنای »هنرها« است. کلمات این مجموعه بر »اعضای صورت« داللت دارد ولی »: اَلْفُنون -1

  غاز « به معنای »گاز« است. د ولی »اجزای درخت« داللت دارکلمات این مجموعه بر »: غاز -2

   اَلْمَرَح « به معنای »شادمانی« است. کلمات این مجموعه بر »حیوانات« داللت دارد ولی »  :اَلْمَرَح -3

اَلطَّنّان « به معنای »طنین انداز«  کلمات این مجموعه بر »جهات چند گانه« داللت دارد ولی »  :اَلطَّنّان  -4

   ت. اس
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اَلصَّالۀ « به معنای »نماز«    کلمات این مجموعه بر »تلفن همراه و متعلّقات آن« داللت دارد ولی » :  اَلصَّالۀ   -5

   است. 

« به معنای »از دست دادن«   اَلْإضاعَۀاست  ولی » کلمات این مجموعه به معنای »دوستان«    :اَلْإضاعَۀ  -6

 باشد. می

کن، سپس آنچه از تو خواسته شده است  های زیر را ترجمه  تمرین چهارم: جمله

 ا ترجمه کن.ر

 کردم.به روستایی که تصویرش را در دوران کودکی ام دیده بودم )دیدم( مسافرت  -1

   صورََۀاَلْمَفعول:       قَریَۀٍ          جَرٍّ: بَِحرفِ اَلْمَجرور 

  شاطِئِ إلَیهِ:   الْمُضاف  - بَیتاًل:  فعوالم   -  ای را کنار ساحل دریا خراب کرد. بادهای شدیدی وزید که خانه  -2

 الْبَحرِ   -

 الْعَرَبیَّۀِ  إلَیهِ:  لْمُضاف -بَرنامَجاً  اَلْمَفعول: -. کردای یافتم که مرا در یادگیری عربی کمک میبرنامه -3

 صَدیقٌ  : الَْخبَر -اَلْکِتابُ اَلْمُبتَدَأ:  - . کتاب دوستی است که تو را از مصیبت نادانی نجات می دهد -4

 (. شوندشوند )خوشحال که در آن نیازمندان خوشحال می آوردمی من را به شگفتی عیدی  -5

 ـینـــیُعِْجبُــالْوِقایَۀِ:  نون الْفُقَراءُ                           الْمُکَسَّرَ:  اَلَْجمع

های پیشین آمده است مشخص فعل متعدی را از این افعال که در جمله -ب

 کن.

  -سفر کردم )الزم( سافَرْتُ:  - الْمُتَعَدّی )خراب کرد( الْفِعلَخَرَّبَتْ:  -الْمُتَعَدّی )دیدم(  الْفِعلتُ: دْشاهَ

        وزید )الزم(عَصَفَتْ: 
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 علوم انسانی ادبیات و  5زمون تشریحی درس آ

 نام و نام خانوادگی: ..................       نا 

  ام پدر: .................. ن            

   شهرام رضایی نام دبیر:            

 انسانی   2دۀ درسی: عربی ما           

 اسمه تعالی ب

 ادارۀ آموزش و پرورش .........

 دبیرستان .........

 تاریخ امتحان .........  

 دقیقه  ... مدت امتحان : 

 کالس .........  

 درس .........

 مبار مهارت واژه شناسی -الف 

 :خَطٌّتَها ح ت الَّتی ماتِلِتَرجِمِ  الکَ 1

 .« وَجهِهِلِسانِهِ وَ صَفَحاتِ  فَلَتاتِما أضمَرَ أحٌَد َشيئاً إالّ ظَهَرَ في   -الف

 .األنظارِ عَنِ  بَعيداً جَعَلَهُ وَ  َشيئاً يأخفَ-ب

1 

 

  رادفَ والمُضادَّ فی اَلعِباراتِ: المُالکَلِمۀَ   عَیّن  2 2

 نادی اصحابَه لِنَجَدة فأسرعوا اليه لِلمُساعَدةِ .کاذِبٌ لَهُ أنتَ وَ  مُصَدِّقٌ  لَکَ  هُوَ
  ...............= ........................      .....................#   .......... ...... . 

 

1 

 ها: مُفرَدَ الکَلِماتِ أُوَجَمعَ  تُب کأ 3

 : نّموذَجال  -ب                                                 :              فاضِلاال -الف

1 

 

4 

 عَیّن اَلکَلِمَۀَ اَلغَریبَۀَ فِی اَلمَعنی: 

 مهاراتال             حميرال          فنُون    اَل             علُوم لاَ-الف

 عيوباَل          سيّئاتلاَ       عاصيمُال            أَلنُصوص-ب

1 

 

    یفارس به ترجمه مهارت) -ب 

 :  ۀِیبِالفارسِّ والعِباراتِ اتِ، ی،وَاآل ثَیاأَلحاد   رجِمت 5

 /.( 5)  تُدرَکُ  ال غايَةٌ النّاِس إرضاءُ  -1

 ( /.5. )لِيُنقِذوهُ  إلَيهِ أصحابُهُ فَأسرَعَ -2

 /.( 5) . يُسمَعُ ال دُعاءٍ  مِن   بِکَ  أعوذُ إنِّي  اللُهُمَّ   -3

 /.(75) الحَجِّ کَثرَةِ وَ  صَومِهِم  وَ  صاَلتِهِم کَثرَةِ ي إلَ وار تَنظ  ال -4

  ( 1) يَبلُغُ الصّادِقُ بِصِدقِهِ ما ال يَبلُغُهُ الکاذِبُ بِاحتِيالِهِ.– 5

 ( نمره/5. ).الفُقَراءُ فيهِ  يَفرَحُ  عيٌد يُعجِبُني-6

 نمره /.5. ).إشکالٌ الشَّحنِ بِطاقَةِ  في !عَفواً -7

 /.(75. ) .الثّانِيَةِ لِلمَرَّةِ کََذبَ عِنَدما يَغرَقُ  الکَذّابُ الشّابُّ کادَ -8

5 

 إنتَِخبِ اَلتّرجَمَۀَ اَلصّحیَحۀَ:  ا 6

 . .َشجَرَةٍ ي إلَ َشجَرَةٍ مِن يَقفِزُ  ِسنجاباً نشاهُد  

5/1 
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 .  م که از درختي به درختي مي پريد سنجابي را ديدي-الف

 سنجابي را مي بينيم که از درختي به درختي مي پرد  -ب

 

 :نَبحثُ عَن مُدرٍِّس يُساعُِدنا في تعليم الدروِس

 . از مدرسي جستجو مي کنيم که در ياد دادن درسها به ما کمک کند  -الف

  . کرد.کمک مي   که در آموختن درسها به مام از مدرسي جستجو کردي-ب

 سرَعَ إلَيهِ أحَُد النّاِس يُيَلتَفِتوا إلَيهِ حَتَّي  لن

  هرگز به توجه نخواهند کرد تا مردم به سويش بشتابند. -الف

 به سويش توجهي نکردن تا اين که مردم به سويش شتافتند  -ب
 

 

 

 

7 

 :اَلفارسیّۀِ ل أَلفَراغاتِ فِی اَلتَرجَمَۀِ کَمِّ

 . البِطاقَةَ لَکِ أُبَدِّلُ.  الحَقِّ يعَلَ أنتِ  سامِحيني؛-1

 ......  .را برای تو ............. تو برحق هستي ..... ........... 

 .  تَشبَعُ ال نَفسٍ مِن  بِکَ أعوذُ إنِّي  اللُهُمَّ-2

 از نفسي که ................. به تو  قطعًا من ................................
 

5/1 

  شناخت کاربرد قواعد  مهارت -ج 

 مطابقاً لقواعد ترجمۀ االفعالِ أألَفعال   تَرجِم 8

                                  ......................../  ......................... ؟ .قَبلُ مِن  يتَهرَأ  قَد  کتاباً اليَومَ  تَشتَرَياِأ -الف

 ........................./...................... اَخيه يُساعَِدإن ولکن ّ طَلَبَ السِّباحَةَ يَعرِفُ کانَ  ام -ب

                             ................/...................                              اليَومِ  بَعَد أکِذبَ  لَنفَ يَقتُلُني  کادَ  - ج 

 ................................/................................. .صِغَری أيّامَ ورَتَهاص نُشاهُِدقَريَةٍ  يإلَ ناسافَرقد -د
 

2 

9 

9 

 عَیِن اَلفِعل َ اَلمُناسِبَ لِلفَراغِ:

 تَعادُلُ           يَتَعادَالن         تَعادَلَ            قَبلَ َسنَةٍ    .........الفَريقانِ مَرَّةً ثانيَّةً  -الف

              أَسلَموا                إستَلَمتُ                      َسلَّمتُ             مِن أَخي بَعَد َسنَتينِ.............رِسالَةً   -ب

 يُدافِع                      فَعَ دَ                  يُدافِعون                         عَنِ الوَطَنِ.. اَلجُنوُد ........ -ج

75/ 

 

10 

 لِلکَلِماتِ المُعَیّنَۀِ: عرابیَّعَیّنِ المَحلَّ اإل

 المَوجُ  ارتَفَعَ الرّابِعَةِ المَرَّةِ  فِي  ( 2            البَحرِ  الشّاطِئِ جَنبَ بَيتاً خَرَّبَت  َشديَدةٌ  رِياحٌ عَصَفَت (1
 

1 

  مهارت درک وفهم 

 الصّحیَحۀَ حَسبَ التَّوضیحاتِ؟)کلمتان زائدتان( إنتَِخب الکَلِمَۀَ  - الف  11
 التَزمَ - کَرّرَ–  التخلّص   –  لشّابا   -السِّوار  -  -الغرق  

 

2 
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 ..........ُسقوطُ االنسانِ في نهرٍ او بحرٍ-1

 ..............:نجاةُ االنسانِ مِن عيوبه و سيّئته-2

 ..........االنسان في بدايةِ عمره– 3

 رّات:...................عَمِلَ عَمالً عّدةَ م-4
 

 عَیّنِ الصَّحیحَ و الخَطأَ حسبَ الحَقیقَۀِ وَ الواقِعِ.–  ب

  .عندما يکِذبَ شخصٌ عّدةَ مرّاتٍ اليعتمُد اآلخرينَ عليه  -الف

 .                   .االنسان الخاطيء دائماًالموعظةُ يُؤثِّر علي  -ب

 

 

 ئلۀ؟ إقرَأ النصَّ التالی وأَجِب عَنِ االس -ج

 فَمَا يُصلِحَها أن حاوَلَ  وَ  السَّيِّئةِ أعمالِهِ ي عَلَ فَنَِدمَ  العُيوبِ وَ المَعاصي کَثيرَ  کانَ  رَجُالً  أنَّ ييُحکَ

  بِالتِزامِ  فَنَصَحَهُ  المَعاصي ارتِکابِ عَنِ تَمنَعُهُ  مَوعِظَةً مِنهُ  طَلَبَ وَ  صالِحٍ فاضِلٍ  رَجُلٍ ي إلَ فَذَهَبَ استَطاعَ

  ال يحَتَّ بِالعَهِد لِوَفائِهِ  عَنهُ امتَنَعَ ذَنباً يَرتَکِبَ  أن الرَّجُلُ أرادَ فَکُلَّما  ذلِکَ  يعَلَ عَهداً مِنهُ  أخََذ وَ  الصِّدقِ

   .بِالصِّدقِ لِالتِزامِهِ عُيوبِهِ  وَ  ذُنوبِهِ َشرِّ  مِن تَخَلَّصَ   األيّامِ بِمُرورِ وَ  الفاضِلِ الرَّجُلِ يعَلَ يَکِذبَ

بِأِّیِّ شيءٍ نَصَحَهُ   - 2؟                       ا ذَهبَ رجلُ الکثيرُ المعاصي إلي الرجلِ الفاضِلِلماذ  – 1

 الرجلُ؟

 
 حَسَبِ النَّصِّ؟عَیّن الصَّحیحَ و ألخَطَأ عَلی   - د

 

        . متَنَعَه َعن إرتکابِ المعاصييَإالتزامُ الشخصُ المُذنب بالصدِقِ   -الف

 .                           ن يُصلِحَ اعماله السيّئهَ نَفسَهالمُذنبُ استطاعَ أ-ب

 

 

 مکالمهمهارت 

 لسُّؤال: أَجِب عَنِ اَ

 ؟ -رَصيد  -جوّال  - کيف  -عبرَ -انترنِت -تَشحَنُ -الف

 

 

 

 

5 / 

 

 

 

 

 

1 
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 20 اهللُوَفقَکُمُ    
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 یازده انسانی 5رس کلید سواالت تشریحی د

 

 : گونه اش وَجهِهِ: لغزشه  ل  فَلَتاتِ -الف -1

 چشمها -: دیدگاناألنظارِ            /  : مخفی کرد یأخفَ-ب 

      کاذب نادی= المُساعَدۀ  # مُصَدِّقٌ -2

 النّموذَج:النماذج   -االفاضِل:  افضل                                ب -الف -3 

           أَلنُصوص-ب                    حمیرال  -الف  -4

 /(25/( هدفی است که به دست نمی آید/)25راضی کردن مردم)  -1 -5

 /.(25/.( تا اورا نجات دهند)25یارانش به سویش شتافتند ) -2

 /.( 25لعزشهای زبانش آشکار شد.) /.( جز آن که در 25کسی چیزی را پنهان نکرد)  -3

 /.( 25/.( نگاه نکنید) 25( وروزه وحجشان) / 25به زیادی نمازشان ) -4

اش  –  5 گویی  راست  با  که)    راستگو  رسد  می  چیزی  نمی  5به  آن  به  اش  کاری  فریب  با  دروغگو   )./

  /.( 5رسد.)

 /.( 25/.( عیدی که در آن تهیدتان شاد می شوند) 25) خوشم می آید /مرا به شگفتی وامی دارد)  -6

 /.(25/.( عیبی هست)25ژ ) لطفاً/معذرت میخواهم کارت شار -7

 /.(25/.(  برای بار دوم غرق شود ) 25/.( چیزی نمانده بود / نزدیک بود ) 25جوان درو غگو)  -8

 هر جمله نیم نمره دارد( -6

 سنجابی را می بینیم که از درختی به درختی می پرد - 

  .از مدرسی جستجو می کنیم که در یاد دادن درسها به ما کمک کند 

  هرگز به توجه نخواهند کرد تا مردم به سویش بشتابند.      

 خدایا /  پناه می برم / سیر نمی شود        -2. -مرا ببخشش/ شارژ/عوض می کنم//  -1 -7

 نمی شناخت/ کمک بکند  -بخریدی/ دیده ای                -الف -8
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 سفر کرده ایم/ مشاهده می کردیم -د   نزدیک بود مرا بکشد/دروغ نخواهم گفت                         -ج 

                یُدافِعون- ج   -إستَلَمتُ  -ب    یَتَعاداَلن  -الف -9

 (ومجرور جار)  المَرَِّۀ فِی( 2     (         مفعول) بَیتاً(         ٌصفت)  شَدیدٌَۀ(   ٌفاعل) 0  رِیاحٌ( 1 -10

 التَزمَ -کَرّرَ– خلّصالت  – الشّاب  -السِّوار   - -الغرق -الف -11

 - کَرّرَ -4      الشّاب– 3     التخلّص  -2    الغرق-1

 خطأ -ب          صحیٌح -الف – ب

 بالصدقِ  االلتزام -2                  السّیئه اعماله الصالح   – 1 -ج

 خطا-ب    صحیح  -الف  -د

 اإلنترنت  عبرَ -12

 

   سواالت تستی درس پنجم

 یی()تهیه کننده: شهرام رضا

 الترجمۀ الصحیَح لما تحته خطّا: ن عَیّ -1

 . یَسوقُهاحینما کنتُ قَدتصادمنا السّیارۀ ، والدی  

 رانندگی کرده بود  (4  هدایت کرد  (3  می راند  (2  رانندگی می کند.  (1

 .... راستگو     :ماالیبلُغُه الکاذِبُ بِإحتیالهعَیّن  الصحیح :یَبلُغُ الصادِقُ بّصدقه  - 2

 داقت خویش آنچه را بدست می آورد که دروغگو با فریب کاری بدست نمیآورد. با ص (1

 با راستگویی اش به چیزی می رسد که دروغگو با فریب کاریش به آن نمی رسد.  (2

 نیرنگش بدان نمی رسد.  به وسیله راستی خویش خود را به چیزی می رساند  که دروغگو با (3

 دروغگو با فریب کاری بدان نمی رسد. به صداقت خویش به چیزی می رسد و ( 4

 :  لَن تَنالوا البرَّ حتّی تُنفِقوا مما تُِحبّون -3
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 به خوبی نمی رسید تا این که انفاق بکنید چیزی را که دوست داشته اید.  ( 1

 می داشتید ، انفاق کنید. به نیکی دست نخواهید یافت تا آنچه دوست  (2

 ن که هرآنچه دوست می دارید انفاق کنید. به خوبی ها دست نخواهید یافت جز ای  (3

 نیکی را بدست نخواهید آوردتا این که انفاق بکنید از آنچه دوست دارید.  (4

 :عن الباقی فی المعنییختلِفُ  ایُّ مضارعٍ  -4

 لُغاتِها و ألوانِها البالدُ االسالمیّۀ تَختَلِفُ فی  (1

 کثیرٍۀیَتجلّی اتّحادُ االمّۀِ االسالمیّۀِ فی صُوَرٍ  (2

 للغُرابِ صوتٌ یُحَذّرُ بقیّۀَ الحیواناتِ حتی تبتَعِدَ   (3

 هذه االضوائَ تَنبَعِثُ من البکتریا التی تعیشُ تحتَها (4

 :عَیّن ما یَختَلِف عَنِ البقیّۀِ مِن حیث المعنی -5

 حتی  (4   کَی (3  لـِ (2  لن  (1

 : فی الترادف و التّضادالخطأ عَیّن  -6

 حاضر #مِن فضلِکَ= رجاءً/جاهز (2  إساءَۀ  #إحسان  / استطاعَ= قدرَ (1

 ضیاء#بنی= صنع/ ظالم (4   حرب#نُفایۀ= زبالۀ/ سِلم (3

 :عِیّن الجملۀ التی فیها االسماء المترادفۀ والمضادّۀ معاً-7

 .التالمیذ سوفَ یُواجهونَ مشاکلً و صعوباتٍ کثیرًۀ» نقلیلٌ مِ (1

 . نیا  واآلخرۀ بعضُ الُخلُقِ تجمعُ لی خیر الد (2

 . عسی ان تکرهوا شیئاً و هوخیرٌ لکم  وعسی ان یحبّوا شیئاً و هو شرٌّ لکم (3

 کُن صادقاً معَ نفسِکَ ومع االخرین فی حیاتک.  (4

 :عیّن الفعلَ معناه مضارعاً-8

 معلِّماً یُدرِّس اللغات المختلِفۀ فی الصفِ شاهدتُ  (1
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 فَهِمتُ انَّ صدیق سَیذهبُ مِن هنا  (2

 لَن نقدِرَ علی التقدُّم فی العلومِ المختلفۀ ( 3

 یَغیبوا  عَنِ اآلخرینَ.   قرَّرَ الطالب ُ حتی (4

 حَدَّث بِکُلِّ ما سَمعتَ به« ما هوَ الصحیح َ فی المفهوم» التَ -9

 التَقُل کلَ ما تعلَمُ ولو کان صِدقاً  (2   س إلنّهم سیعلمونَ ال تکذِب النا  (1

  التَقُل عیبَ الناسِ حتی الیحزنوا  (4              کذِب بعضَ االحیان ال تَصدِق دائماً بَل إ (3

 : مما تحته خطٌّ عَیّن الصحیَح-10

   : تا هدایت شوند.  لِیَهدوهم   أرسَلَ اهللُ االنبیاءَ (1

 کنید شفی أداء وظائفِکم :تا تال  أن تُحاوِلواأسألُکم  (2

 - االنسانِ : برای این که بفهمد لِتَنَبُّهِ آیاتُ اهللِ فی الطبیعۀ کثیرٌۀ (3

 عَن موضوعِ مُهِمِّ: تابرگرد کَی أُفَتِّشُ أُسافِرُ   (4

 

 

 

 

 خنامه آزمون تستیپاس

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سوال 

 2 2 4 3 2 1 3 4 2 2 جواب 

 

 

 

 




