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الدرجة

أسئلة
عِّيِّنِ الصَّحيح في التَّرجمةالعِباراتِ التّاليّةِ ؟
-1عَلَيْکُم بِمُواصَلَةِ أَبْحاثِ .

بايد پژوهش را انجام دهيد

 -2رَأَيْنا دُخاناً مِنْ بَعيدٍ.

دودی را از دوردست ديديم.

 -5يا صديقاتي  :اِذهَبنَ إلَي بيُوتِکُنَّ .

بايد به پژوهشهايتان ادامه دهيد
دودی را از دور مي بينيم.

ای دوستان به خانه هايتان برويد.

ای دوستان من به خانه هايتان برويد.

-4يا طالبانِ  :إِلبَسا مالبِسَ مُناسِبةً  .ای دانش آموزان لباسهای مناسب بپوشيد.
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دانش آموزان لباسهای مناسب پوشيدند.

عيِّنِ الخطأ في التّرجمة الکلماتِ التّاليّةِ؟
 -1الصِّعابِ  :سخت
 -2مياه  :آبها

أخشاب  :چوب ها
رَجاءً  :لطفاَ

 -5مَضَي  :گذشت
 -4إذ  :آن گاه
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الفَرَج  :گشايش

رَجاء  :فرمود

بَغتَةً  :ناگهان
أحتَرَقَ  :آتش گرفت

نباتات  :گياهان

فَريق  :گروه

أداء  :دستگاه

حَربيّة  :جنگ کرد

أمطار باران ها

1

عيِّنِ عِبارةً تَرجَمَتُها خَطأٌ ؟
الف :ظَهَرَ سَحابٌ فِي السَّماءِ  .ابری در آسمان آشکارشد.

ب :ابرها در آسمان آشکار شدند .

الف  :فَأَصابَتْ سَفينَتُهُم صَخْرَةً .کشتي به صخره ای برخورد کرد .
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1

1

ب  :کشتيشان به صخره ای برخورد کرد.

الف  :ذَهَبَ الطُّلّابُ إلَي سفرةٍ علميَّةٍ  .دانشجويان به گردش علمي رفتند.

ب  :دانشجو يان به سفر مي روند.

الف :أنتُم تَعبُرونَ مِن مُمرُّ المُشاةِ  .شما از گذرگاه عابر پياده عبور کرديد.

شما از گذرگاه عابر پياده عبور مي کنيد .

کَمِّل التّرجمتينِ  .الف. :يا طالِباتُ ،اُطْبُخْنَ لَنا طَعاماً  .ای ( دختران ) دانشجو برايمان غذايي . ......................................
ب :يا طُلّابُ ،اِبْحَثوا عَنْ صَيْدٍ وَ اجْمَعوا الْحَطَبَ  .ای دانشجويان دنبال صيدی .............................وهيزم جمع کنيد .
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إملَأِ الفراغ بِالکلمةِ المُناسِبةَ .
 -1أيُّها الصّديقانِ ....................................الکتُبَ  ( .أِحمِلي  -أحمِال )
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 -2قالَ الشُّرطيُّ لِلرِّجالِ .......................................مِن هذا الطّريقِ  ( .أُعبُروا  -أُعبُر )
-5الزُّمالئي ..........................................إلَي الصُّفوفِ غَداً  ( .يَرجِعونَ – سَيَرجِعونَ )
-4يا أميرُ ...................................وَجهَکَ .

( إغسِل –إشرَبي )

الف :فَرِحوا کَثيراً وَ شَکَروا رَبَّهُم وَ نزََلوا فيها( .
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ترجِمِ الکلماتِ الّتي تحتَها خطٌ.
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عَيِّنِ الْجُملَةَ الصَّحيحَةَ وَ غَيرَ الصَّحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ   .

ب. :يا طالِبانِ ،اِجْلِبا بَعْضَ الْأشَياءِ الضَّروريَّةِ مِنَ السَّفينَةِ ( .

-1الرّياضيّ  ,هُوَالّذی يَعمَلُ فِي المَصنَع( .

)
)

)

 -2الصَّحيفةُ أوراقٌ فيها أخبارٌ وَمعلوماتٌ أخرَی ( .
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تَرجِم اآليَتَينِ .
الف :رَبّي إنّي ظَلَمتُ نَفسي فَاغفِرلي )1/23(........................................................................................................................................ .
ب :أُسجُدوا لّآدَمَ فَسَجَدوا إلّا إبليسَ )/73(.................................................................................................................................. .

2

ادامه سؤاالت درصفحه 2
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ترجِمِ العبارات التّاليّةِ .
الف :لَيْسَ الْعاقِلُ مَن يَعْرِفُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ وَلکِنَّ الْعاقِلَ مَن يَعْرِفُ خَيْرَ الشَّرَّينِ .
)1/3(..................................................................................................................................................................................................
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ب :کَيفَ وَجَدْتُم مَکانَنا ؟ )/73(......................................................................................................
ج :أَصابَتْ صاعِقَةٌ لِلسَّيّارَتِهِم فَاحْتَرَقَت )1(.......................................................................................................................... .
د :ماذا تَطْلُبُ مِنّي ؟)/73(......................................................................
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أجِب عَنِ األسئلةِ التّاليّةِحَسبَ الصُّوَرِ.

1
أينَ جَلَسَ هؤالءِ الطُّلّابُ ؟.......................................
11

مامَعنَي هذِهِ العالمَةِ ؟ الدَّورانُ عَلَي ................................

ضَعْ في الدائرَةِ العَدد مُناسَبَ(.کلمة زائدة)
( الف)

(ب )

 -1الطّبيب

مَکانٌ لِلتَّعْليمِ الْعالي بَعْدَالْمَدرَسَةِ.

 -2الجامِعة

أرْضٌ واسِعَةٌ فيها حَيَواناتٌ وَ أشْجارٌکَثيرَةٌ.

-5الشّارِع

مِهنَتُهُ فَحصُ المَرضَي .

/73

 -4الغابة
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عَيِّنِ الْکَلِمَةَ الصَّحيحَةَ حَسَبَ الْفِعلِ األمرِ؟
/23
الف :أُشکُرینَ

ب :تَخرُجو

ج :أُنصُری
أرجو لکم النّجاح

د :اِنصُرنَ
جمع بارم 13

