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1-ترجمه به عربی کدام جمله صحیح است؟ 

- این پزشکان، موفق هستند. 

الف) هوالِء اَالطبُّاء، ناِجحوَن                    ب) هوالِء اطبٌّاء ناِجحوَن                               

- آن دختران، شایسته هستند. 

الف) اولئک الَبناُت ممتاَزٌة                ب) اولئک البناُت ممتازاٌت                            
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□□

2

□□

2-کلمه  ي پرسشی مناسب در جاي خالی بنویسید. 

- ..................  هذه الَشَجرة؟  - ال، هذا الَبْیِت.   

 -.................. ؟                       - هو بائُِع الَحقائب.    

- ................ هذه الصورة؟      - هی مدیرة الَمدرسِۀ.    

- .................. فی تلک الحدیقۀ؟ - اشجاٌر کثیرٌة.  
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3-با توجه به کلمات داده شده، جاي خالی را پر کنید. (یک کلمه اضافه است.)   (ُکُتب - ُمجاِهدات - الِعبوَن - الَولَداِن)

مثّنی:  ..................

جمع مذکر سالم:  ..................

جمع مکّسر:  ..................

1



4-در جاهاي خالی کلمه ي پرسشی مناسب قرار دهید. 

جال؟  - الّضیوف.  - .................. اولئک الرُّ

- .................. فی هذِه السفیَنۀ؟  - َحقائُِب الُمسافریَن. 

وراُن اِلی الیَساِر ممنوٌع.  - .................. معنی هذه الَعالَمِۀ؟  - الدَّ

َدُة صالحّی. یِّ - .................. هی الُمدیرُة اْلَمدرَسِۀ؟  - السَّ
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5-با توجه به دانشتان از درس، عبارت  ها را به کلمه  ي مرتبط وصل کنید. 

ؤال                              نِْصُف الِعْلِم    حسن السُّ

َطَلُب الِعْلم                                  َاْوَسُطها   

الَجْهُل                                         َفریَضۀ   

َخْیُر االمور                                 َمْوُت األحیاء 

□□

□□

□□

□□

6-موارد خواسته شده در جدول را از عبارات زیر تشخیص دهید و جدول را کامل کنید. 
 اولئک الُمجاِهدات.                                                             المؤمنون فی الَجنَّۀ    
یوف فِی الُغْرَفِۀ.    رأیان َخْیٌر ِمْن َرأٍي واحٍد                                                     الضُّ

جمع مکّسر جمع مونث سالم جمع مذکر سالم اسم مثنی اسم اشاره 

7-غلط هاي مشخص شده را اصالح کنید. 

-  ذلک اْلمجاِهَدُة صابَِرٌة.  " ..................  

- اولئک األوالد جالَِسْیِن. "  ..................   

البان ناِجَحتاِن. "  ..................    - هذان الطِّ

- هذان المؤمنون، صالِحوَن " .................. 
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8-موارد خواسته شده را بنویسید. 

- مفرد(ُجنود)  ..................   - جمع(وقت) . ..................     

- مفرد(ُمُدن)  ..................   3- جمع(َحقیَبۀ)  ..................        

- مفرد(أطفال)  .................. - جمع(ُاّم)  ..................         
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9-در جاي خالی، گزینۀ مناسب قرار دهید. 

- «َسعیٌد» اِسُم َولٍَد َو «َسعیَدُة» اِْسُم .................. .     بِْنٍت        َرُجٍل     

ْحَمِۀ َو النِّور.     نِْسیاِن    َجَبِل    - اْلعالُِم اْلمؤِمُن َکـ.............. الرَّ

َجَرُة ............. َثَمٍر.     بِال       فی      - تِْلَک الشَّ

- َطَلُب اْلِعْلِم ................ .   َفریَضٌۀ    ُمجالََسٌۀ 

1□□

2□□

3□□

4□□

10-ترجمه  هاي ناقص را کامل کنید. 

- اِّن ُحْسَن الَعْهِد ِمَن االیماِن.   قطعا . ..................  از ایمان است.  

- الَوْحَدُة خیٌر من َجلیِس الّسوء.    ..................  از ..................  بهتر است.  

ماواِت و األْرِض.       ..................  .................. آسمان  ها و  ..................  است. - َمْن َربُّ السَّ
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