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اماه
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الف) االثار القدیمة التی إکتشفها االنسان التی عرفها من خالل المکتوبات و  .....................الرسوم و التماثیل
القرابین 

النقوش 

الخرافات 

1/5

البطاقات 

ب) االنسان فی القرن االخیر أَصبح وحیداً َفمِن مظاهرة هی أَ ّنه  ...........التعایش مع الحیوانات ولم یخلقه هللا هکذا
ُی َعود 
3
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..............................................................................
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..............................................................................
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.......................................................................................................................
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7

2

عین االسم و الخبر حروف مشبه بالفعل
الف) ما تنفقوا من خیر فإن هللاَ به علیم
ک
ب)الیحزنك قولهم إِن العز َة ال یدر ُ
ج) فهذا یوم البعث و لک ّنکم ال تعلمون
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ترجمه (..............)4 )................

ترجمه ( ..............)6 )................ترجمه ()................

صفحه  1از 3

9

در عبارات زیر نوع ال را با ذکر دلیل مشخص کنید.

1

ک اعمالی الیومیة
)1ال یتر ُ
نوع ال ( -).............دلیل().........................................................................
نفح فی التفرقه بین الناس
)2ال َ
نوع ال ( -).............دلیل()....................................................................
)3ال تعلم أنّ هللا علی کل شی محیط
نوع ال ( -).............دلیل()..............................................................
)4ال
یبأس االنسان عن رحمة هللاِ
ِ
نوع ال ( -).............دلیل().................................................................
11

1

فعل ها و عبارات زیر را ترجمه کنید .
الف) ال یذهب ..............
ب) ال تحزنوا ..............
یذهب ..............
ج) ال
ُ
د) ال تحزنون ..............
النور فی القلب المذنب ...............
و)
َ
صفحه  3از 3

جمع بارم  11 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
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اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران
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کليد
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سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 81-89

ساعت امتحان 9 :صبح /عصر
مدت امتحان 11 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

إک َمل الفراغ:
ترجمه (تلویزیون) أَقم وجهک

تلفاز

ترجمه (ای مادرم)

اماه
القمة

الحنیف

ترجمه (قلة)

التهنوا

ترجمه (روی بیاور)
ترجمه (یکتا پرست)

الکتف

متضاد (سست نشوید)

جمع (االکتاف)

الفؤوس

بنیی

متضاد (بنیتی)

الهاوی

جمع (هواة)

االصنام

مفرد (الفأس)

مفرد (صنم)

القمة

جمع (القیوم)

عین الصحیح للفراغ
2

الف) االثار القدیمة التی إکتشفها االنسان التی عرفها من خالل المکتوبات و  .....................الرسوم و التماثیل
القرابین 

النقوش 

الخرافات☒

البطاقات 

ب) االنسان فی القرن االخیر أَصبح وحیداً َفمِن مظاهرة هی أَ ّنه  ...........التعایش مع الحیوانات ولم یخلقه هللا هکذا
ُی َعود ☒
3

فحص 
َی َ

َیلجا (لجأ الی) 

َیعصِ ف 

عین المتضاد فی العبارة التالیة
ُ
رایت جماعة یتهون للصعود .نزول≠صعود
الف) عند نزولی من جبل
ب) جاء الحق و زهق الباطل

4

جاء≠ذهب

مفهوم کلی عبارت زیر را به فارسی بنویسید.
تمش فی االرض مرحا ً
صغر خ ّدک للناس و ال
ال ُت َ
ِ
.....تواضع........................................................................................................

5

للترجمه

س اعضاء االسرة امام التفاز مشتاقین،یشاهدون الحجاج فی المطار
الف)جلَ َ
َ
اعضای خانواده مشتاقانه رو به روی تلویزیون نشستند ،حجاج را در فرودگاه مشاهده می کنند.
ب)أَان ِ
ت مشتاقة ایضا ً یا اماه
ای مادرم آیا تو همچنین مشتاق هستی؟ (ای مدرم ،آیا تو هم مشتاق هستی؟)
ج) أنا اتذکر جبل النور الذی کان النبی یتع ُد فی غار حراء الواقع فی قِ ّم َته

من بیاد می آورم کوه نور را که پیامبر در غار حرا واقع در قله ی آن کوه عبادت می کرد.
د) أقم وجهک للدین حنیفا و ال تکوننّ من المشرکین
با یکتا پرستی به دین روی بیاورید و هرگز از مشرکان نباش
سدی
أیحسب االنسان أن یترک
ه)
ّ
ُ
آیا انسان گمان می کند بیهوده رها می شود؟
و) َقد َحدّثنا القران الکریم عن سیرة االنبیاء و صراعهم مع اقوامهم الکافرین
و آن به ما از شیوه ی پیامبران و مبارزه ی انها با کافران قومشان گفته است.
6

عین الحال فی العبارت التالیة

الف)رجع المقاتلون من الجبهة ُمن َتصِ رینَ
حال (به معنای پیروزمندانه)
ً
راضیة
ب)تجتهد الطالیة فی اداء واجباتها
حال (به معنای با خشنودی)
ج) التنهوا وال تحزنوا و انتم االعلون
حال (به معنای در حالیکه شما برترید)
د)کان طالب یشاهدون درجاتهم و هم فرحون جداً
جمله ی حالیه
7

عین االسم و الخبر حروف مشبه بالفعل
منظور ازحرف ،حرف مشبهه ومنظور از اسم همان اسم حروف مشبهه و منظور از خبر همان خبر حروف مشبهه می باشد.

الف) ما تنفقوا من خیر فإن هللاَ به علیم
خبر

حرف اسم

ک
ب)الیحزنك قولهم إِن العز َة ال یدر ُ
حرف اسم

خبر

ج) فهذا یوم البعث و لک ّنکم ال تعلمون
حرف،اسم

خبر

د)اِن الجو بارد
حرف اسم
8

حرف مشبهه را نام ببرید و ترجمه كنید.
 )1اِن

 )2اَن

9

خبر

ترجمه (همانا  ،قطعا )

ترجمه (که

َ )3کا َن

)  )4لکن

ترجمه (گویی )

)

ترجمه (ولی

در عبارات زیر نوع ال را با ذکر دلیل مشخص کنید.
ک اعمالی الیومیة
)1ال یتر ُ
نوع ال (نفی

) -دلیل( پس از ال فعل بدون تغییر آمده

)

)5لَ َعل

ترجمه (شاید

 )6لیتَ

ترجمه (ای کاش

)

)

نفح فی التفرقه بین الناس
)2ال َ
نوع ال ( نفی

) -دلیل( پس از ال فعل بدون تغییر آمده

)

)3ال تعلم أنّ هللا علی کل شی محیط
نوع ال ( نفی

) -دلیل( پس از ال فعل مضارع بدون تغییر آمده و از ترجمه هم می توان فهمید )

)4ال
یبأس االنسان عن رحمة هللاِ
ِ
نوع ال ( نهی
11

) -دلیل( پس از ال فعل مضارع مکسور آمده یعنی فعل ساکن بر کسره ی عارضی هست )

فعل ها و عبارات زیر را ترجمه کنید .
الف) ال یذهب

نباید برود

ب) ال تحزنوا

غمگین نشوید

یذهب
ج) ال
ُ
د) ال تحزنون

نمی رود

.

.

غمگین نمی شوند

النور فی القلب المذنب
و)
َ

جمع بارم 11:نمره

.

.

هیچ نوری از قلب گناهکار نیست

نام و نام خانوادگی مصحح :

.

امضاء:

