


 عربی دهم تجربی ریاضی فصل اول تستی

1- عیِّن الّترجمۀ الّصحیحۀ للعبارة الّتالیۀ:
«هل َینِظرون إلی تلک الشَّجرِة و ُیفّکرون عن الُغصون النَّضرة؟»

آیا به آن درخت نگاه می کنید و به شاخۀ تر و تازة آن می اندیشید؟

آیا به آن درختان نگاه می کنند و دربارة شاخه هاي سبز آن می اندیشند؟

آیا به آن درختان می نگرید و به شاخۀ سبز می اندیشید؟

آیا به آن درخت نگاه می کنند و دربارة شاخه هاي تر و تازه فکر می کنند؟

2- عیِّن ما لَیَس فیه الجمع الُمکّسر:

 فیها ضیاءٌ و لها حرارٌة ُمنَتِشرة.   اُنُظر ِلتلَک الشجرة ذاِت الغُصوِن النِّضرة.  

 و زانَُه بأنُجٍم کالدَُّرِر الُمنَتِشَرة.   ذاَك هَو اهللا الّذي أنعُمُه ُمنَهُمَرة.  

3-عّین األصّح و األدّق فی األجویۀ للّترجمۀ أو المفهوم:
 «اُنظروا إلی الشمس الّتی جذوُتها مستعرة!»

به خورشیدي که پارة آتشی فروزان بود، نگاه کردید!  به خورشیدي که پرتو آن فروزان است، نگاه کردند! 

به خورشیدي که اخگر آن فروزان است، نگاه کنید.  به آن خورشید که پرتوهاي آتشینی دارد، نگاه کنید! 

4- عّین الّصحیح لما تحته خّط:

 أنا اُحاِوُل أن أکتَب التّماریَن قبل ِبدایۀ الّصف!: جمع مذّکر سالم  ال اُحبُّ الُفستان الّذي لبسته فی حفلۀ الّزواج!: مثناي مذّکر 

 االستفادة من النَّعم االلهَیۀ فی سبیل الخیر هی الّشکر!: مفرد مذّکر  قرائۀ الُجَمل بالعربیّۀ ُتساعد اإلنسان فی تعلّم اللّغۀ!: جمع مکّسر 

 ُیساِفراِن  

6- عّین َیشَتمُل علی فعل النّهی و األمر بالّترتیب:

7- عیِّن الخطأ فی ترجمۀ العبارات الّتالیۀ:

 الَجوُّ حارِّ جّداً فمتی یأتی الخریف؟:   هوا خیلی گرم است، پس پاییز ِکی می آید؟

 أعمُل لدنیاي کأنّی أعیُش فیها أبداً!:   براي دنیایم کار می کنم، گویا همیشه در آن زندگی می کنم!

 سوف یأتی الّذي ننتظرُه!:   کسی که چشم به راهش هستیم خواهد آمد! 

 الجوُّ کان أمس بارداً جّداً َو لذا ما خرجُت ِمن البیِت!:   امروز هوا بسیار سرد است و براي همین از خانه بیرون نمی روم!

8- فی أّي عبارة ما جاء الجمع السالم للمؤنّث؟

 هذه الشجراُت ذاُت غُصون نضرة.   شاهْدنا فی تلک الغرفِۀ لوحاٍت جمیلٍۀ.  

 َیسَمُع اإلخواُن أصوات الطیور الجمیلَۀ.   أوصانا آبائنا بالّصالحات فی حیاتنا.  
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5- عیِّن الفعل المناسب للفراغ: «أنَا و واِلدي .................. إلی اصفهان غداً.»

 اُساِفُر  ساَفرنا   نُساِفُر  

 قال اهللا ِلآدَم و حّواءَ: «ال َتقَربا هذه الّشجَرة»   لماذا ال َیْدُرُس أولئَک الطلّاب؟ ألنّهم َتَرکوا الّدرَس و المدرسَۀ.  

 َتبَحث الطالباُت عن طریٍق سهٍل لهذا األمر َفاعملی بأْحَسن طریقٍۀ.   التنُظروا إلی کثرة صالِتِهم و لکن اُنُظروا إلی صدق الحدیث.  

درس اول



9- عّین الُمناسب للَمفهوم: «ذاَك هو اُهللا الّذي / أنُعُمه ُمنَهِمَرة»

همه مجرمان را کرمش بخواند / چو به توبه آیند و دغا نباشد

اي منعم آخر بر خوان جودت / تا چند باشیم از بی نصیبان

اي دل خسته ز هجران و ز اسباب دگر / هم از او جوي دوا را که ولی نعمت توست

بر در شاهم گدایی نکته اي در کار کرد / گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رّزاق بود

10- عّین الخطأ فی الَترادف أو الّتضاّد:

 الّدوراُن إلی الیمین غیُر ممنوع!  َمسُموح   َضع فی هِذه الّدائرة العدد الُمناسب!  ِاجَعل  

 إّن للحسنۀ ضیاءً فی الوجه و فی القلب!  نور  بحثُت عن نّص َقصیر حول آداب الّضیافۀ !  َطویل 
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11- َعیِّن الضَّمیر المناسب للفعِل:

12- عیِّن فعل الّذي یختلف عن الباقی:

13- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ: 
«هذا الطفل الّصغیر بانتظار والده أمام باب المدرسۀ ألنَّ المدرسۀ قد فرغت من التالمیذ!»:

این کودك کوچک در مقابل مدرسه منتظر پدرش است؛ زیرا دانش آموزان مدرسه را ترك کرده اند!

این کودك کم سن و سال در مقابل در مدرسه منتظر پدرش است؛ چون مدرسه از دانش آموزان خالی شده است! 

این دانش آموز خردسال برابر در مدرسۀ خود انتظار پدر را می کشد؛ زیرا مدرسه از دانش آموز خالی شده است! 

این کودك خردسال مقابل در مدرسه منتظر پدرش است؛ زیرا دانش آموزان مدرسه را خالی کرده اند! 

14- عیِّن األصّح فی الّترجمۀ للعبارة الّتالیۀ:
«َیزیُن اهللا َسماءَ الدُّنیا بأنجِم کثیرِة و إنّها کالّدرر الُمنتشرِة.»

خداوند، آسمان دنیا را با ستارگان بسیاري زینت می دهد و آن ها همانند مرواریدهاي پراکنده هستند. 

خداوند، آسمان دنیاي ما را با ستارگانی فراوان زینت نموده است و آن ها همچون مرواریدي پراکنده می باشند.

خداي ما، آسمان دنیاي ما را با ستارگانی بسیار زینت داد و آن ها چون مروارید پراکنده هستند. 

خدا، آسمان دنیا را با ستاره هاي فراوان زیبا می کند و آن ها همچون مرواریدهاي پراکنده هستند. 

15- فی اي عبارة جاء الجمع الّسالم للمؤنّث؟

 نَْسَمُع اصواَت الطلّاٍب فی الّصفوف!   َوجْدنا فی الّسوق مالبس النّساء ذات األلوان المختلفۀ!  

 هؤالء التّالمیذ یقرؤوَن أبیاتاً کثیرًة من األشعار اإلیرانیّۀ!   ُتطاِلُع التلمیذتاِن فی المکتبۀ ساعاٍت طویلًۀ! 

16- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو التعریب أو المفهوم للعبارات الّتالیۀ:
«در اینترنت به دنبال متنی کوتاه پیرامون نعمت هاي الهی بگرد!»:

 ِابَحث فی اإلنِترنت َعن نصِّ قصیٍر حوَل النّعِم اإللهیّۀ!  ِابَحثی فی اإلنترِنت َعن نصِّ طویٍل حوَل نعِم اهللا! 

 أبَحُث فی اإلنترِنت َعن نصِّ قصیِر حوَل النّعم اإللهیّۀ!  ِابَحث فی اإلنترِنت نّصاً صغیراً حوَل نعمِۀ إلیّهٍۀ! 

17- «معروُف الّرصافیُّ، شاعٌر عراقیٌّ من أٍب ُکردّي النََّسب و أُمَّ ترکمانّیۀ، له آثاُر کثیرُة فی النّثر و الّشعر!» عّین السؤال غیر المناسب:
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 هی َسأَشتغل بهذا األمر!   هی کان َیْرِجُع ِمن الّشرکۀ!   هو ما َظلََم حتّی اآلن!   نحن اُرید أذهب الی المکتبۀ!  

 اُکُتبوا واجباتکم.   اَکتُب رسالتی.   اُکُتبَن أبحاثکّن بدّقِۀ.   اُکُتبا تمارینکما بسرعۀ.  

 ِمن أیَن الّشاِعر؟  ما اسُم الّشاعر؟  کم عدُد آثار الّشاعر؟  متی کتَب الّشاعُر أشعاَرًة؟ 



18-عّین األصّح و األدَق فی الجواب للّترجمۀ أو للّتعریب أَو للمفهوم العبارات الّتالیۀ: 
«أنَشأ اُهللا السَّماواِت َو األرَض َو أنَزَل ِمن الُغیوم المیاه فأخَرَج بِه الثَّمراِت!»:

خداوند آسمان و زمین را آفرید پس از ابر آب ها را نازل نمود و به وسلیۀ آن میوه ها را بیرون آورد! 

خداوند زمین و آسمان ها را پدید آورد و از ابرهاي آن آب را نازل نمود و به وسیلۀ آن میوه را بیرون آورد! 

خداوند آسمان ها و زمین را ایجاد کرد و آب ها را از ابرها فرود آورد، پس با آن میوه ها را درآورد! 

خداوند آسمان ها و زمین را ایجاد کرد و آب هایش از ابرها فرود آمد، پس میوه ها با آن خارج شدند! 

 القمر / نَِدَم 

20- عّین ما لیس فیه جمٌع سالم للمؤنث:

 «إنَّ الَّذیَن َفَتُنوا الُمؤِمنیَن َو الُمؤِمناِت ُثمَّ لَْم َیُتوبوا َفلَُهْم َعَذاُب َجَهنََّم» 

 اشتري أبی ألَخواتی الجّواالت الجدیدة ِمن الّسوِق

 کنُت أنتظُر صدیقی فی ِقسم الجوازات فی المطاِر! 

 قرأُت أجمل أبیات الّشعر الحدیث لنزار قبّانی! 

21- عّین ما لیس فیه جمع مکّسر:

 َسِمعنا تلک األصوات العجیبۀ من الحدیقۀ!   هل َتنُظرون إلی آیات اهللا الجلیّۀ فی الطبیعۀ!  

 إنّهم ال یتّبعوَن القوانین و ال یحترمونَها!   ُیساعد المسلمون فی إیران المساکین کثیراً!  

22- ما هو الصحیح فی الجواب للسؤال التالی؟ «هل سافرتنَّ إلی إیران حّتی األن؟»

23- عیِّن الّصحیح للفراغ: «ذهبُت إلی الّسوِق فی الّساعۀ الّثامنۀ و النّصف و رجعت إلی البیِت بعَد ساعتیِن و الرُّبِع فاآلَن الّساعُۀ ..................
«

 حادیۀ عشرة إلّا ُربعاً  عاشرُة و الّربع 

 تاسعُۀ و النّصف  حادیۀ عشرة و خمس و أربعون دقیقًۀ 

 از دل و جانم بگویم  این ندا / هر زمان و هر مکان نام تو را

هر چه که بیند دیده، خدایش آفریده / خورشید و ماه تابان، ستارة درخشان

 به نام حق، خالق هر دو جهان / و آنچه باشد در زمین و آسمان 

25- عیِّن الخطأ لتکمیِل الفراغات:

 الَقمُر کوکٌب .................. حوَل األرِض : َیدوُر   الّرجُل .................. یعُبُد اَهللا َفقط! الَحنیُف  

 الّدرُر ِمن األحجاِر .................. ! الّرخیصِۀ   الُمسَتوصُف مکاُن ِلَفحِص .................. ! الّمرَضی  

26- عند ما یسألک أحد: « إلی أیَن سافرَت فی الّصیف؟» تقوُل: ..................

 نَعم، سافرَت إلی مدینۀ إصَفهاَن!   اُسافُر إلی مدینۀ إصفهاَن!  

 سافرُت إلی مدینۀ إصفهاَن!   ال، أنا أحبُّ أن أُسافَر فی الّشتاء!  
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19- عّین الّصحیح فی الکلمۀ المناسبۀ للّتوضیح: «َنجم أصفر اللّون / متضاّد لکلمِۀ نام»

 الشَّمس / َرَقد  القمر / َرَقد  الشَّمس / نَهَض 

 ال، َمَع األسِف؛ لکنّنا نُِحبَّ أن نُساِفِر!   نََعم، أنتنَّ ُتحبیَن السفر إلی إیراَن!  

 ال، َمَع األسِف؛ ِلکنُّکنَّ تساِفرَن إلی إیراَن!   نََعم، نحُن ال نحبُّ المسافرة إلی إیراَن!  

24- «ِهللا ُملُک السَّماواِت و اَالرِض» عیِّن غیَرالمناسب فی المفهوِم:

به جهان خّرم از آنم که جهان خّرم از اوست / عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست



27- عّین العبارة ال یوجد فیها جمٌع سالٌم:

28- عّین األصّح و األدّق فی األجویۀ للّترجمۀ أو المفهوم:
  «َو َیَتفکَّرون فی َخلِق السَّماوات و األرض ربَّنا ما َخَلقَت هذا باِطًال» عّین األقرب إلی مفهوم اآلیۀ الکریمۀ:

 هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است  افتادگی آموز اگر طالب فیضی 

 گویند که نیست از سر هیچ و هوس  آن ها که به آسمان همی فکر کنند 

 به کرم یک سخن بنده تأمل فرماي  که مرا بیهده بی جرمی در پاي ممال 

 گر تو را مشکات دل روشن شد از مصابیح نور  هرچه جز نور سماوات از خدا عزل کن 

29- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ:
«دوستم را زیر درخت نشاندم و زخم پایش را پاك کردم و از گیاهان دارویی براي درمانش استفاده نمودم!»: عّین الّصحیح:

 أجلَْسُت َصدیقی تحَت الّشجرة و َطهَّرُت ُجرَح ِرجله و استفدُت لِعالِجه ِمن األعشاِب الّطبیِّۀ! 

 جلسُت صدیقی تحَت الّشجرة و نَظَّفُت جراَحۀ ِرجله و استفدُت ِلُمعالََجِتِه ِمن أعشاٍب طبیٍّۀ! 

 أجلَْسُت َصدیقتی تحَت الّشجر و َطهرَُّت ُجرَح أرُجِلها و استفدُت لِعالِجها ِمن األعشاِب الّطبیِّۀ! 

 جلسُت صدیقتی تحَت الّشجر و نَظَّفُت جراَحۀ ِرجلها و استفدُت ِلُمعالََجِتِه ِمن أعشاٍب طبیٍّۀ! 

30- عّین الخطاء فی استخدام أسماء اإلشارة:

 هذه األقالم ُتعلّم األطفال دروساً ُمختلفۀ!  شاهدت هاتان القبیلتان َعظمَۀ جیشه و أعماله! 

 قال الّسائح العراقّی: لی  صورٌة جمیلٌۀ من هذان المیدان!  الّشاعر الّشاّب قد استفاد ِمن أشعار أولئک الّشعراء اإلیرانیّیَن! 

31- عّین ما لیس فیه الجمع الّسالم للمذّکر:

 ُطلّابنا یجتهدوَن طوِل السََّنِۀ و هم َفِرحوَن فی نهایۀ السََّنۀ!  رأیُت الّرجاَل فی المزرعِۀ عاملیَن فی َمزارعهم کثیراً! 

 ُیطالُع التّالمیُذ قوانیَن المرور بدّقۀ وافرٍة فی صفوفهًم!  هؤالء الُمسلموَن َیشُکروَن ربّهم ألجِل النّعم الکثیرة! 

32- عیِّن اسَم اإلشارة ُیترَجُم جمعاً:

 إولَئک الفائزاُت أَهدیَن َجوائزهّن إلی ُمتحِف اإلماِم الرِّضا (ع)!   شارَکت هؤالء الّطالباُت فی مباراة الکأِس العالمیِّ للّریاضِۀ!  

 هذِه ُکتٌب قیّمٌۀ قرأُتها و أهدیُت إلی المکتبۀ العاّمۀ!   ترجمُت هذا النّصَّ ُمستعیناً بمعجٍم إنجلیزيٍّ - فارسیٍّ!  

33- مّیز الخطأ حول أسماء اإلشارة:

 هؤالء اللّاعباُت فائزاٌت.  هذه اإلخَوة فی البیت. 

 أولئَک المؤمنوَن جالسوَن فی المسجد.  هؤالء األعداء فاِشلون. 

34-  عیِّن الصَّحیح فی نقل العبارة التالیۀ إلی العربّیَۀ: «در درس فیزیک یکی از دانش آموزان از استاد درخواست کرد: لطفاً قانون نسبّیت

 أحُد من الُطلّاب َطلَب من اُالستاذ فی درس الفیزیاء: رجاءً َوضِّح لنا قانون النسبیّۀ ألنشتین!  

 فی الدرس الفیزیاء َطلَب من األستاذ تلمیذ: أوِضح لزمالئک قانون نسبیّۀ أنشتین!  

 سأل اُستاٌذ أحداً من التالمیذ فی درس الفیزیاء: َوضَّح رجاءً قانون النسبیَّۀ ألنشتین لنا!  

35- عیِّن الَخطأ فی الّساعۀ:

 ( )   السَّاعُۀ الخامسُۀ و ِعشروَن دقیقًۀ! (  الّساعُۀ األولَی و النّصف! (

 ( ) السَّاعُۀ السَّادسُۀ و الرُّبع! (

01 : 3005 : 20

06 : 15
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 نحن نسأل سؤاالتنا الدراسیّۀ فی المدرسۀ من أستاذنا!   الدلفین من اللَّبونات الّتی ُترضع صغار ها!  

 نََزل الّطیّارون من الطائرات الحربیّۀ لیلَۀ أمس!   قال أبونا لنا: ال ترفعوا أصواتکم فوق صوت المعلّم!  

انیشتین را براي ما توضیح بده!»

 فی درس علم الفیزیاء قال أحد التّالمیذ: أیّها المدّرس من فضلک أوِضحی لنا قانون النسبیّۀ!  

 06 : 45  السَّاعُۀ السِّابعُۀ إلّا ُربعاً! (

أجب عن األسئلۀ  بما یناسب النّص:  ِاقرأ النّص التالی ثّم



  «کان إدیسوُن فی الّسابعۀ ِمن ُعمره عندما َعَجَزْت أْسَرُتُه َعْن دْفِع َنَفقاِت دراَسِتِه، َفَطَرَدُه مدیُر مدرسِتِه و قال َعْنُه: «إنَُّه تلمیٌذ أحَمٌق.» فصاَر
بائَع الفواِکِه و لکنُّه ما َتَرَك الدراسۀ بَل درَس بمساعدِة أّمِه. کاَن إدیسوُن مشغوًال فی مختبره لیًال و نهاراً و ِاخترَع أکَثَر ِمن ألِف إختراٍع بسبب

جهِدِه و َتداُوِم َعَمِلِه.»

36- ما هی نتیجۀ النّص؟

 َیُنجَح األحمُق فی األعمال دائماً.   ال یتَقَدمَّ الّطالب الّذي ال َیقِدُر أن َیدَفَع نفقات دراسِتِه.  

 النّبوُغ فی األفراد سبُب النّجاح   اإلجتهاُد و اِالستمرار فی األعمال سبب النّجاح.  

37-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو المفهوم للعبارات الّتالیۀ:
  «جّهَزنا اللُّه ُبقّوة العقل الّتی ال نجدها فی أّي مخلوق آخر فنجعُل اإلستفادة منها شکراً له!»:

خدا ما را با نیروي عقل مسلح کرده که آن را در هر مخلوق دیگري به وجود نیاورده، پس با استفاده از آن شکرگزار او هستیم! 

خدا ما را به قدرت خرد مجهز ساخته که در هیچ آفریدة دیگري وجود ندارد، پس استفاده از او را شکرانه اش قرار می دهیم!

خداوند به ما قدرت عقل را عطا کرده است که آن در هر مخلوق دیگري وجود ندارد، پس از آن استفاده می کنیم تا شکرگزار او باشیم! 

خداوند ما را به نیروي خرد تجهیز کرده که در هیچ آفریدة دیگري آن را نمی یابیم، پس استفاده از آن را شکرگزاري براي او قرار می دهیم!

■■

38- عّین الخطأ فی الّتعریب:

مشکالتی داریم که باید خودمان حلشان کنیم!: ِعنَدنا مشاکُل علینا حلّها بنفِسنا! 

سخن مانند داروست؛ کم آن سود می رساند و زیاد آن می ُکشد!: الکالم کالّدواء؛ قلیلُه ینفُع و کثیرُه یقتُل! 

پروردگار من همان کسی است که هر انسانی را به نیروي اندیشه مجّهز کرده است!: ربُّنا هو الّذي قد جّهز اإلنسان ِبقّوِة التّفّکر! 

به آن چه گفته است نگاه کن و به کسی که گفته است نگاه نکن! اُنظْر إلی ما قال و ال َتْنُظْر إلی َمن قال! 

39- عیِّن الخطا فی المفهوم:

 «من زرع العدوان َحصد الُخسران»:  درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد / نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد!

 «ِلَم تقولون ما ال تفعلون»:  به عمل کار برآید، به سخندانی نیست!

 «و اجعل لی لساَن صدق فی اآلِخریَن»: الصداقۀ الحقیقۀ هی الّتی تجعل اإلنسان بین اآلَخرین محبوباً!  

 «الکالم کالدواء، قلیله ینفع و کثیره قاتٌل»: خیُر الکالم ما قلَّ و َدلَّ!  

40- عیَّن ما لیس فیه المترادف:

 جذوُة الشَّمس ُمستعرٌة فی الجوَّ مثل الَشَررِة!   َخلَق اُهللا السَّماء و أوَجَد فیها الکواِکب!  

 هل نظرَت إلی خلق اهللا؟ أ فّکرت فیه؟   زان اُهللا السَّماء بأنُجِم مثل الدََُّرِر الُمنَتِشَرة!  

41- فی أّي عبارة ما جاء فعل ماٍض و فعل مضارع معاً؟

42-عّین المناسب فی المفهوم للحدیث النوّي الّتالی:
  «ال تنُظروا إلی کثرة صالتهم و صومهم و کثرة الحّج .................. ولکن انُظروا إلی صدق الحدیث و أداء األمانۀ»

 صدق پیش آر که اخالص به پیشانی نیست  طاعت آن نیست که بر خاك نهی پیشانی 

 ازیرا گنه درد و طاعت شفا به طاعت شود پاك زنگ گناه  

 به جز از طاعتی که طاعت اوست طاعت هیچ کس ندارم دوست 

 ره مپیما و برو، فرصت پیمایش نیست طاعت حق کن و بگذر ز شمار طاعت  

43-عیِّن ما فیه جمع الّتکسیر أکثر:

الُفستان ِمن اْلَمالِبِس النِّسائیَِّۀ ذاِت األلواِن اْلُمخَتِلَفۀ!   اْنُظُر ِإلَی اللّیالی الَّتی األنُجم و القمر فیها ضوء!  

أنُعُم اِهللا َکالدَُّرِر اْلُمنَتِشَرِة فی األرض و أْنُجم!   أنُظُر ِلِتْلَک األشجار ذاِت اْلُغصوِن النَِّضَرة!  
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 هل سافرَت إلی ایران حتّی اآلن؟ ال؛ لکنّی اُحبُّ المساَفرة إلی ایراَن!   إن شاءَ اهللا تسافُر إلی ایران! إلی اللّقاء؛ مع الّسالمۀ!  

 َو عند المطِر أنُظُر إلی الَغیم و السماء و أسَمُع صوَت الَمَطِر!   و أنُظر إلی اللّیل و أساُل نفسی فمن أوجد فیه قمره؟!  



44- عّین الخطأ لمفهوم هذه العبارة: (من زرع الُعدوان حصد الُخسران)!

از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید جو ز جو! هر کس باد بکارد طوفان درو می کند!

دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشان  حالی و درماندگی! هر چه کنی به خود کنی / گر همه نیک و بد کنی!

45-َعیِّن الصَّحیح عن األفعال:

46- عّین الخطأ حَسَب الحوارات:

 کیف حالَک  أنا بخیر یا أخی!  َهل سافرَت إلی إیران حتّی اآلن؟  ال، إن شاء اهللا تسافر إلی إیران! 

 ِمن أیَن أنِت؟  أنا ِمن العراق!  ما اسمَک الکریم؟  اسمی عبد العزیز! 

←←

←←

47- عّین األصَّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:
 عّیین الَخطأ فی الترجمۀ:

 ِلَم َتسألَنهنَّ، ِإسألَن األصناَم!: از آن ها سؤال نکنید، از بت ها سؤال کنید! 

 «إّن اللَّه ال ُیضیُع أجَر الُمحِسنیَن»: بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند! 

 لیَت صدیقی َینجُح فی الُمسابََقِۀ!: اي کاش دوستم در مسابقه پیروز شود! 

 «َفاذُکرونی، أذُکرُکم!»: پس مرا یاد کنید! تا شما را یاد کنم! 

48- عّین الکلمَۀ الّتی الُتناسُب الکلماِت اُالخري:

 رقد - الممّرضۀ - ...... - المستوَصف: الّصداع   الَجذوة - الّشمس - ..... - الحرارة: الّشَرَرة  

 الّسبت - اإلثنین - ...... - الَخمیس: الّرابعۀ   الَمتاِحف - دوراُت المیاه - ..... - الَمکتبات: المستشفیاُت  

49- عّین الخطأ حول األفعال فی الجمالت الّتالیۀ:

50- عّین االصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
 «أخَبَرنا موّظٌف بما َوقَع فی قاَعِۀ الَمطاِر فأسَرْعنا نحَو الَمطاِر َجمیعاً!»:

به کارمندي از آن چه در سالن فرودگاه رخ داد، خبر دادیم، پس همه به سوي فرودگاه شتافتیم!

کارمندي ما را از آن چه در سالن فرودگاه اتفاق افتاد، باخبر ساخت، پس همگی به سوي فرودگاه شتافتیم!

به کارمند از آن چه در فرودگاه رخ  داد، خبر دادیم و همگی به سوي سالن فرودگاه شتابان رفتیم!

یکی از کارمندان ما را از آن چه در سالن فرودگاه اتفاق افتاد، باخبر کرد، پس همه به سمت فرودگاه شتافتیم!
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هؤالء التِّلمیذات ال َیْکُتْبَن ِبُسرعٍۀ!   أَحُد اْلُمَوظَّفین فی قاعِۀ اْلَمطاِر یذهبون إلی المسافریَن!  

یا صدیقی! اُنُظري إلی اللّیل!   جمیُع صدیقاتی َتخُرجَن من قاعۀ االمتحاِن!  

 یا إخَوتی، ِاجلَْسَن علی تلک الَکراسّی فی قاَعِۀ المدرسۀ!   کان اولئک اإلخوان ُیدُرسون فی جامعٍۀ کبیرٍة!  

 سوف تطبخ النّساء أْطِعمۀ لذیذة للمسافرین فی القافلۀ!   ِلَم ال َتذهبان بالّسیارة الی تلک القریۀ أیُّها اَألَخواِن؟!  
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