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 عربی دهم  تجربی ریاضی فصل دوم تستی

1- ماهو الخطأ فی الّساعۀ؟

 ( )  الساعۀ العاشرُة و عشرون دقیقًۀ اآلن! (  الساعۀ الحادیۀ َعشَرة إلّا عشر َدقائق اآلن! (

 ( )  الساعۀ السابعۀ إلّا ربعاً اآلن! (  الساعۀ الثانیُۀ َعشَرة و َعشَر َدقیقۀ اآلن! (
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2- ّعین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:

3- فی أُي عبارة جاء عدد اصلّی و ترتیبّی معاً:

 َجَعَل اُهللا الرَّحَمَۀ ِمئَۀ ُجزٍء و أنَزَل واِحداَ فی َخلِقِه! 

 سألتنی اُّمی أحد عشر سؤاًال کانت کلّها من ثالثۀ الدروس اُالولی من کتابی! 

 الیوم الخامس من اُالسبوع هو یوم األربعاء! 

 َرأیُت ِفی الضیافۀ ِثالثیَن َرجًال و ما رأیُت إمرأَة واحدَة ُهناك! 

4- عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ 

هر کس کار نیک بیاورد، ده برابر آن پاداش دارد!

کسی که به سوي نیکی آمد، پاداشش ده برابر است! براي انجام دادن ده ها کار خیر، نمونه هایی هست!

5- عّین األصٌح َعِن الِْحواراِت:

 ِاْفَتحیها ِمْن َفْضِلِک! - أنا ِبحاَجٍۀ إلَیها ِجّداً!  أ هِذه ُحُبوٌب ُمَهدَّئٌۀ؟ - نَعم، هِذِه َغیُر َمسُموَحٍۀ! 

 ِلَمن هِذه اْلَحقیَبُۀ؟ - هِذِه اْلَحقیبُۀ َثقیلٌۀ حّقاَ!  ماذا ِفی اْلَحقیَبۀ؟ - لَْیَس َشیءٌ ُمِهٌم فیها! 

6-َعّین األنسب للمفهوم للبیت الّتالّی: «چو افتد به دست اراذل امور/ شود عدل و انصاف منکوب زور»

7- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ: 

یکی از دانش آموزان به همشاگردي هایش دو (چیز) را پیشنهاد کرد؛ اول این که آن حدیث را از بَر کنند و دوم این که آن را با خطی خوش و زیبا در
ابتداي دفاترشان بنویسند. 

پیشنهاد یکی از دانش آموزان به دیگران این بود که اوًال حدیثی را حفظ کنند و دوم این که آن را با خطی قشنگ و خوب در آغاز همۀ دفاترشان
بنویسند. 

شاگردي به بقیّۀ همشاگردي ها این پیشنهاد را داد که دو کار انجام دهند؛ اول نوشتن آن حدیث در ابتداي دفترشان و دوم حفظ  کردن آن. 
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 « کاَنت تلمیذاُت هذا الّصفِّ َقَرأَن َحّتی الَیوم الّتاسِع ِمْن هذا الشَّْهِر َثالثاً و َسْبعیَن َصفَحًۀ ِمن الّدرِس!»

دانش آموزان این کالس تا روز هفتم از این ماه هفتاد و سه صفحه از این درس را خوانده بودند! 

تا روز نهم از این ماه دانش آموزان این کالس سی و هفت صفحه از درس را خواندند! 

دانش آموزان این کالس تا هفت روز از این ماه، سی و هفت صفحه از درس را خوانده بودند! 

تا روز نهم از این ماه، دانش آموزان این کالس هفتاد و سه صفحه از درس را خوانده بودند! 

«َمن جاءَ ِبالحسنِۀ َفَلُه عشُر اَمثاِلها»:

براي انجام دادن نیکوکاري، ده ها نمونه وجود دارد!

َمن َزَرع الُعدوان َحَصد الُخسران.   إذا َملَک األراذل َهلَک األفاضل. 

عداَوة العاقل خیٌر من َصداقۀ الجاهل    رأیان خیٌّر من رأِي واحٍد.  

«ِاقتَرح أحد الّتالمیذ علی زمالئه إثنیِن؛ أّوًال أن یحفظوا ذلک الحدیث و ثانیاً أن یکتبوه بخطٍّ جّید و جمیل فی بدایۀ دفاترهم.»:

یک دانش آموز به همشاگردي ها دو پیشنهاد کرد؛ اول این که حدیث را حفظ کنند و دوم این که آن را با خطی خوش در آغاز دفترشان بنویسند. 

درس دوم
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8- عیِّن الصَّحیح فی مفهوم البیت الّتالی: «چیزي که یک به صد عوضش را دهد خداي / در حیرتم از مردم سائل  جواب  کن»

9- عیِّن الجملۀ الّتی یختلف فیها نوع العدد عن اُالخري:

 إّن إیراَن بالٌد جمیلٌۀ جّداً و قد َوَقع مرقد اإلمام الثّامن فیها! 

 فی الیوِم العاشر من شهر المحّرم اُسُتشِهد اإلمام الحسیُن (ع) مع أصحابه! 

 اَُخذنا نتائج اِالمتحانات من المدرسۀ و مع األسف، َرِسَب طالٌب واحٌد. 

 کان الموّظفون یذهبون فی الّساعۀ الّسابعۀ إلی اإلدارة و هم َفِرحون! 

10- َعّین ما لیَس فیه العدد األصلی:

11- عیِّن الخطأ فی مفهوم اآلیۀ الّشریفۀ الّتالیۀ: «َمن جاءَ بالَحَسنۀ َفَله َعشُر أمثالها»

که ایزد در بیابانت دهد باز    تو نیکی می کن و در دجله انداز

از هر دست بدهی از همان دست پس می گیري!

 «َهل جزاء اإلحسان إلّا االإحسان» 

 «ربّنا آِتنا فی الدُّنیا حسنًۀ و فی اآلخرة َحَسنًۀ» 

12- عیِّن الّصحیح:

 «هل تعلم من َخلََق العالَم و جعل الظالم و الضیاء؟»: «آیا می دانی که خالق جهان و بر نهنده تاریکی و نور کیست؟» 

 «هللا تعالی النعم الکثیرة و القدرة المقتدرة.»: «نعمت فراوان و نیروي توانمند از آن خداوند است.» 

 «أدعو اهللا أن یجعلک فی أمانۀ و حفاظته یا حبیبتی العزیزة!»: «خدا تو را در امان و حفاظتش قرار دهد دوست عزیزم!» 

 «اََحُد موّظفی إدارتنا سیکون زائر مرقد اإلمام علّی (ع).»: «یکی از کارمندان ادارة ما زائر آرامگاه امام علی (ع) خواهد بود.» 

13- ما هو الخطأ َعن معانی المفردات المعّینۀ:

14- عّین األصّح َو األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو المفهوم: 
«تمتلُک الّدولُۀ المرافق العاّمَۀ الّتی ینتفُع بها النّاُس!»

دولت مالک تأسیسات عمومی است که به مردم سود می رساند!

دولت با در اختیار داشتن تأسیسات عمومی به مردم سود می رساند!

اماکن عمومی در ملکیت دولت قرار دارد و مردم از آن ها استفاده می کنند! 

دولت مالک تأسیسات عمومی است که مردم از آن ها سود می برند! 
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 «أ تأمرون النّاس بالبّر و تنسون أنفسکم»  «َمن جاءَ بالَحسَنۀ َفلَه عشُر أمثالها» 

 َمن ال یشُکر المخلوق الیشُکر الخالق.  أعجُز النّاس َمن َعجز عن اکتساب اإلخوان 

 هناَك صفتاِن إثنتاِن تجتمعاِن فی حاکمنا: العلم و العدالَۀ!  ساَفرنا إلی إحدي الُمدن اإلستوائیۀ لمّدة عشرة أیّام! 

 لعلَّ أحد اللّاِعبیَن ُیسجَُّل الهدف فی الّدقیقۀ التِّسعیَن!  ستعرض خمسۀ عشر ِتمثاًال فی المتَحف الوطنی! 

 ُیسّمی النّاُس هذه الظاهرة الطبیعیّۀ مطر الّسمک: پدیده  ُتصبُح األرُض َمفروشۀ باألسماك: پوشیده  شده  

 المدارس و الهواتف العاّمۀ من المرافق العاّمۀ: شیرهاي آب  طلبت المعلّمۀ من سمیّۀ إطفاء المصابیح و المکیّف: خاموش  کردن  

15-«دوستم در کوچۀ نهم این خیابان زندگی می کرد و بیست و سه سال آنجا اقامت داشت!»:

یعیش َصدیقی ِفی الزقاق التّاِسع ِمن هذا الّشارع و لَِبَث ُهناَك ثالثاً و عشرَین َسَنًۀ! 

کانَت َصدیقتی َتعیُش ِفی الّزقاق الّساِبع ِمن هذا الّشاِرع و لَِبَثْت ُهناَك عشریَن و ثالثۀ عاماً! 

کاَن صدیقی َیعیُش ِفی الّزقاق التّاِسع ِمن هذا الّشاِرع و لَِبَث ُهناَك ثالثاً و عشرین َسَنٌۀ! 

َصدیقتی َتعیُش ِفی الّزقاق الّساِبع ِمن هذا الّشاِرع و لَِبَثت ُهناَك َثالثۀ و ِعشریَن عاماً! 
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16- عّین األصّح و األدّق فی  التَّرجمِۀ:
«َمن علََّم علماً أو أجري ینبوعاً أو َورََّث کتاباً، یجري أجُرُه بعد موته أیضاً!»:

هرکس دانشی را یاد بگیرد یا چشمه اي را جاري کند یا کتابی به ارث ببرد، پاداشش پس از مرگش نیز جاري است! 

کسی که علمی را یاد دهد یا جوي پر  آبی را روان سازد یا کتابی به ارث بگذارد، پس از مرگش نیز پاداشش جاري می شود!

هرکس علمی را آموخت یا نهري را جاري کرد یا کتابی را به ارث بُرد، پس از مرگش نیز پاداشش جاري می شود!

کسی که علمی را یاد بگیرد یا چشمه اي را بسازد یا کتابی را به ارث بگذارد، پاداشش پس از مرگ نیز جاري می شود!

17-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب أو المفهوم:
 «قال المدّرس: إنَّ الحفاَظ علی المرافق العاّم مسئوولّیۀ مشترکۀ بین الّدولۀ و المواطنین!»  معلّم گفت: ...

محافظت از اموال عمومی، مسئولیت مشترك دولت و مردم است!

هم دولت و هم شهروندان، مسئول حفظ تأسیسات عمومی هستند!

مسئولیت مشترِك دولت و هم میهنان، حفظ تأسیسات عمومی است!

■

:

 فی العام الخامس و تسعیَن ذهْبُت مع أسرتی ثالث َمراٍّت لزیارة اإلمام الثّامن إلی مشهد!  

 فی عام تسعین َ و الخمس ذهْبت للمّرة الثّالثۀ مع اُسرتی لزیارة اإلمام الثّامن إلی مشهد!  

 فی السَّنۀ الخامسۀ و التَّسعین ذهبُت مع اُسرتی للمّره الثّالثۀ لزیارة اإلمام الثّامن إلی مشهد!  

 فی السََّنۀ الخامسۀ و ستّین ذهبُت للمّرة الثالثۀ مع اُالسرة لزیارة اإلمام الثّامن إلی مشهد!  

19-عیِّن الجواب الّصحیح للّسؤال التالی:«َمتی ُتساِفروَن إلی َبَلد عّمکم؟»

 ما ساَفرنا إلی بَلَد عمِّنا، مع األسف!  ساَفرنا إلی بلد َعّمنا فی اللّیلۀ الماضیۀ.  

 ُتساِفروَن إلی بَلَد عّمُکم فی اُالسبوع القادم.   نُساِفُر إلی بَلَد عّمنا فی الساعۀ الثّامنۀ مساءً.  

20- عّین الخطأ فی المفهوم:

ِإْجَعْل ِلی ِلَساَن ِصْدٍق ِفی اْلآِخریَن"»   سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز/ مرده آن است که نامش به نکویی نبرند  

 ِإْرَحْم َمْن فی األْرِض َیْرَحْمَک َمْن فی السَّماء!   تو نیکی می  کن و در دجله انداز/ که ایزد در بیابانت دهد باز 

 ِإْعَمْل ِلُدْنَیاَك َکأنَّک َتِعیُش أبَداً َو اْعَمْل ِلآِخَرِتَک َکأَنَّک َتُموُت َغداً   َعلَْینا أْن نَْهَتمَّ ِباآلخرِة أْکَثَر! 

َیا أیَُّها الِّذیَن آَمُنو ِلَم َتقولُوَن َما لَا َتْفَعلُوَن»   دو صد گفته چون نیم کردار نیست! 

←

←

←

←

21- عیِّن ما لیس فیه العدد األصلّی و الّترتیبّی معاً:

 کنّا فی الحّصۀ الثانیۀ فی صّف العلوم اإلجتماعیّۀ و ما کتب أربعۀ عشر طالباً واجبهم! 

 وصلُت إلی المطار فی الّساعۀ الخامسۀ، مع األسف الّطائرة طاَرت عشر دقائق قبلها! 

 إّن الیوم الثّالث من أیّام اُالسبوع فی کّل شهٍر نَذَهُب إلی الَملعب. 

 فی صّفنا ستّۀ طلّاٍب و کان المعلّم یسألهم عن الّدرس العاشر بدّقٍۀ! 

22- عّین العدد یختلِف نوعه عن البقّیۀ:

 الیوم قرأت مقالۀ واحدة من المقاالت الطبیّۀ الجدیدة! 

 فی هذا العام الّدراسّی َیحصل أربعۀ طلّاب من صّفنا علی الجائزة! 

أنا مع أقربائی سافرنا ثمانی مّراٍت لزیارة اإلمام إلی مدینۀ «مشهد»!

سُیشارك أصدقائی فی حفلۀ میالدي فی الیوم الخامس من شهر «إسفند»!
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نگهداري از تأسیسات عمومی، مسئولیتی مشترك بین دولت و شهروندان است!

«در سال نود و پنج به همراه خانوادهام براي سومین بار براي زیارت امام هشتم به مشهد رفتم!»   عّین الّصحیح إلی العربیَّۀ  -18

23-«هؤالِء الّتالمیُذ َقَرؤوا خمساً و أربعیَن صفحۀ من الکتاب الّذي له ِاثنتاِن و تسعوَن صفحۀ!» کم صفحۀ ما قرؤوا؟

ثالثاً و ثالثیَن!   ثالثاً و أربعیَن!   سبعاً و أربعیَن!   سبعاً و ثالثیَن!  
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24- عّین الخطا فی العملیات الحسابیۀ:

25- عّین الخطأ فی استعمال العدِد:

 َسَیحُضر الّطاِلُب فی الّصفِّ بعَد خامِس دقائَق!   قد شاهدت نتائج امتحانات الصَِّف الّرابع!  

 رأیُت فی هذه البیت سبعیَن رجًال!   خلق اُهللا السَّماواِت و األرَض فی َستِّۀ أیاٍم!  

26- عّین الخطأ فی المفهوم َعَلی حسب الحدیث: 

 َیکفی القلیُل من الّطعام الکثیَر، فیکفی طعاُم الواحِد اِالثنیِن!   إّن الجمع کلّما کثروا یجلبون البرکۀ للنّاِس!  

27-عیِّن غیر المناسب عن مفهوم العبارة: «إثناِن خیٌر ِمن واحٍد و ثالثٌۀ خیٌر ِمن إثنیِن!»:

«و ال تکونوا َکالَّذیَن َتَفرَُّقوا و اخَتلَفوا...»   مورچگان را چو بود اتفاق / شیر ژیان را بدرانند پوست 

«َو اعَتِصموا ِبَحبِل اِهللا جمیعاً و ال تفرَّقواً»   «ُعصفوٌر فی الَید خیٌر من َعَشَرٍة علی الشََّجرِة»  

28- عّین الّصحیح علی حسب العدد:

 فی اللّیلۀ الماضیۀ رأیت عشرین و أربعۀ عصفوراً جنب ینبوع!  َسَنرِجُع من الُمخَتبر فی الّساعۀ الثّمانیۀ مساءً بسیّارتی!  

 طالبی العزیز، لکّل سنٍۀ ثانی عشر شهراً و لشهور الخریف ثالثون یوماً!   هل َتَعلَم أّن مرقد اإلمام العاشر فی الّسامراء؟!  

29- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو التعریب أو المفهوم للعبارات الّتالیۀ: 
«َمَع األسِف، بّطاریُّۀ سّیارتی ال َتعَمل جّیداً فَعَلیَّ أْن اَُبدِّلَها ببّطاریٍّۀ اُخَري سریعاً!»: متأسفانه ..................

باتري ماشینم خوب کار نمی کند، پس من، سریع آن را با باتري دیگري عوض می کنم!

باتري اتومبیل خوب کار نمی کند و من باید آن را فوري با باتري دیگري تعویض نمایم! 

باتري خودروي من خوب کار نمی کند، پس من باید که سریع آن را با باتري دیگري تعویض کنم! 

باتري خودروي من، به خوبی کار نمی کند، پس من باید در تعویض آن با باتري دیگر عجله کنم! 

30- عیِّن الّصحیح فی استعمال األعداِد فی الجملٍۀ:

 واِحَدٌة اُنبوبٌَۀ ِفی الَحدیَقِۀ ُمغلََقٌۀ.   فی االصِطفاِف الصَّباحیِّ َوَقفنا فی ُصفوِف العاشرِة.  

 ِللفاِئز الثّانی فی الُمسابقۀ جائزٌة ِفّضیٌَّۀ.   َیلَعُب الِعباً أَحَد َعَشَر فی فریِق ُکَرِة الَقَدِم.  

31- عّین الّصحیح فی ُمعادل العملیاِت الحسابّیۀ:

 خمسۀ َعشَر فی أربعۀ یساوي مئۀ:   سبعون ناقص عشرة یساوي ثمانیَن:   

  

25 × 4 = 10090 − 10 = 80

43 + 57 = 100

32- عیِّن الصَّحیح:

 «اُذُکرَن للّطالباِت أمثلۀ لُطُرق التَّحفُّظ باألرض.»: مثال هایی را براي دانش آموزان ما براي راه هاي نگهداري از زمین ذکر کنید. 

 «تیّار الکهرباء فی َخمس ُحُجراٍت َمقطوٌع»: جریان برق در پنج اتاق قطع نخواهد شد. 

 «الجاهلوَن َیزرعوَن الُعدواَن َفیحُصدوَن الُخسران.»: نادان دشمنی می کارد و زیان درو می کند.

 «حذَّر صوُت الغراب بقیّۀ الحیواناِت من الَخَطر العظیم.»: صداي کالغ دیگر حیوانات را از خطر بزرگ برحذر داشت.

33- عیِّن الّصحیح َعن الَعملّیاِت الحسابّیۀ:
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 اربعۀ عشر زائد اربعۀ و خمسین ُیساوي ثمانیۀ و ستّین.   سبعون تقسیم َعلی ِاثنین ُیساوي خمسۀ و ثالثین.  

 ثمانون ناقص اَربعۀ و عشرین ُیساوي ستّۀ و خمسین.   خمسۀ و عشرون فی خمسۀ یساوي مئۀ.  

«إنَّ طعاَم الَواِحد َیکفی االثَنْیِن، و طعاَم األثَنْیِن َیْکفی الّثالثۀ و األرْبعِۀ، ُکلوا َجمیعاً و ال َتَفرَّقوا، َفإنَّ الَْبرَکۀ َمَع الجماَعۀ!»

 فی اإلجتماِع برکۀ عظیمۀ َتجعُل ِمن القلیِل کثیراً!   هذا الحدیُث ُیدّرسنا االجِتماع علی الطَّعاِم فقط!  

یساوي مئۀ:   88   سبع و خمسوَن زاِئد ثالثۀ و أربعیَن ÷ 4 = 11  ثمانیۀ و ثمانوَن تقسیم علی ثمانیۀ یساوي أحد َعَشَر: 

 أربَعٌۀ َو أربَعوَن ناِقُص ستٍَّۀ ُیساوي َسبَعًۀ و ثالثیَن!   َثالَثَۀ َعَشَر فی َخمَسٍۀ ُیساوي َخمَسًۀ و ستّیَن!  

 أربَعٌۀ و َثمانوَن تقسیٌم علَی أربَعٍۀ ُیساوي اثَنیِن و ِعشریَن!   ِاثنان و ثمانوَن زائُد ِتسَعٍۀ ُیساوي ثالَثًۀ و ِتسعیَن!  



/

34- َعّین الَخطأ حسب الحقیقۀ و الواقع:

 الیوُم الثّالث من األسبوع یأتی بعد األحد!   أربعۀ و ثالثین تقسیٌم علی ِاثنین ُیساوي سبعۀ عشر!   

 إنَّ ظاهرَة مطر السَّمک لیس فِلماً خیالیاً!    حسب قول قائدنا، الّداعی إلی التّفرقِۀ لیس عمیُل العدوِّ!  

35- عّین الّصحیح فی المفهوم: «َمْن جاء ِبالَحَسَنِۀ َفَلُه َعَشُر أمثاِلها»

از آن روزي تفّکر کن که ایزد / به حق باشد میان خلق داور   «و إلهکم إلٌه واِحٌد» 

تو نیکی می کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز  «إنَّ الَحَسناِت ُیذِهبَن السَّیئاِت» 

36- عین الخطأ فی المفهوم:

 اُْنُظر إلی ما قاَل و ال َتْنُظْر إلی َمْن قاَل! أهمیُِّۀ الکالم المفید من جاِنِب ُکّل َمن َیْقوُل!  

 إَذا َقَدْرَت َعلَی َعُدّوَك، َفاْجَعِل الَعْفَو َعْنُه ُشْکراً ِلْلُقْدَرِة َعلَْیِه! َیْمَنُعَنا َعِن االنتقاِم!  

 َتَفُکُر ساَعۀ َخْیٌر ِمن ِعباَدِة َسبعیَن ُسَنًۀ!  عبادت به جز خدمت خلق نیست! 

 َمن َزَرَع الُعدواَن َحَصَد الُخسراَن!  هر که باد بکارد، طوفان درو می کند!

←

←

←

←

37- عّین األّصح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:

پنجمین صفحه از چهارمین کتاب را دو بار مطالعه کردم! 

صفحۀ پنجم از کتاب چهارم را دو بار خواندم! 

38- َعّین الصَّحیح:

40-عّین ما لیس فیه عدد من العقود:

سبعۀ و سبعون تقسیم علی سبعۀ یساوي أحدعشر!  صابران إثنان خیر من أربعین جندیّاً حربیّاً! 

إشترك فی هذا اإلمتحان ستّون دکتوراً من األساتذة!  ثمانون فی المئۀ من الکتب فی هذه المکتبۀ نافعۀ! 

41- عّین الَْخطأ:

 أسَتغِفُراَهللا ِلما َفَعْلُت ِمن اْلَمعاصی طوَل َحیاتی!: براي آنچه از گناهان در طول زندگی ام انجام دادم، از خدا آمرزش می خواهم!

 ِمن َرحمِۀ اهللا َیتراَحُم النّاُس و َترَحُم الواِلدُة َولََدها!: از رحمت خدا به مردم رحم می شود و مادر با فرزند خویش مهربانی می کند!

 ِاشَتَري أبی قطعَۀ أرٍض واِسعٍۀ و بََنْینا فیها َمنزًال جمیًال!: پدرم قطعه زمین وسیعی را خرید و در آن خانۀ زیبایی ساختیم! 

 ِاجَتَمَع عنَد القائِد أربعمئۀ و ثالثوَن ألفاً ِمن اْلِمجاِهدیَن!: چهارصد و سی هزار (نفر) از رزمندگان نزد رهبر جمع شدند! 

42-«در کتابخانه چهار کتاب را در شش روز خواندم.»:

 قرأُت أربعۀ ُکُتٍب فی ستّۀ أیّاِم فی المکتبۀ.   فی المکتبۀ قرأُت خمسۀ ُکُتٍب فی ستّۀ أیّاٍم.  

 قرأُت أربع کتاباً فی ِتسع یوماً فی َمکتبٍۀ.   قرأُت الکتاب الّرابع فی الیوم الّسادس فی المکتبِۀ.  

43- ما هو المعدود غیرالمناسب للفراغ؟ «لهذه المحافظۀ الّصغیرة تسع عشرة  ..................  خضرة.»

 حدیقۀ  
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  «قرأُت مرَّتیِن خمَس صفحاٍت من الکتاِب الّرابِع!»:

پنج صفحه از کتاب چهارم را دو بار خواندم! 

پنج صفحه از چهارمین کتاب را بار دوم خواندم! 

 اِّنَتَهِت اإلمتحاناُت بنجاٍح َفَفرَح الحاضروَن!:   امتحانات با موفقیت به پایان رسید در حالی که حّضار خوشحال هستند! 

 َتَعجَّبُت ِمن رائحۀ وردة جمیلۀ فی حدیقۀ بیتنا!:  از بوي گل هاي زیباي باغچۀ منزلمان تعجب کردم! 

 ُهم یحبّوَن اهللا؛ ِلأنَّ ُحَِب اهللا أمٌر فطرّي للعباد!:  آن ها خداوند را دوست دارند؛ زیرا دوست داشتن خدا، امري فطري است! 

 کانِت البالد المتقّدمۀ، تصنع معّدات جدیدة!:  کشورهاي پیشرفته، تجهیزات جدیدي می ساختند!

39- «الیوَم َقرأنا الدْرس .................. و الّصفحَۀ .................. !» َعّین الخطأ للفراغین:

 الثّانی- الخامسۀ   الواحد- الثّالثَۀ   الّسابع- الّرابعَۀ   الخامس- العاشرة  

 مدینۀ   قریۀ   مدن  



/

44- َعّین المناسب لمفهوم الحدیث الّشریف: «تفّکُر ساعٍۀ خیٌر من عبادِة سبعیَن َسنۀ!»

  « »

 الّسکوُت ذهٌب و الکالُم فّضٌۀ!   قوُل «ال أعلُم» نصُف العلِم!  

45-فی أيِّ عبارٍة معدود العدد خطأ؟

46- عّین الّصحیح َعن الَعملّیاِت الحسابّیۀ:

47- عّین ما یختلف مفهومه:

 «وإعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال تفرَُّقوا...»   «إنَّ هذ ه أّمتکم اُّمۀ واحدة و أنا ربُّکم فاعبدوِن»  

 «کّل حزٍب بما لدیهم فرحوَن»   ید اهللا مع الجماعۀ!  

48- عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ 

49- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ من أو إلی العربّیۀ: 
«ِلَیعَلم کّل الّطالب أّن اإلستهزاء لیس باألمر الجّید و َمن َیفَعل ذلک َینَدم!»: 
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من جاءَ بالحسنِۀ فله َعْشَر أمثالها  عباُد الرَّحمن یتفکَّرون لیًال و نهاراً!   

الغراُب یعیُش ِعشریَن َسَنًۀ.  أربعُۀ ُجنديٍّ واقفوَن أماَم الباِب.  وقفنا فی َعَشَرِة صفوٍف.  «إنّی رأیُت أَحَد َعَشَر کوکباً» 

 خمسُۀ َو َخمسوَن ناِقُص ستٍَّۀ ُیساوي َسبَعًۀ َو ثالثیَن.  خمسَۀ َعَشَر فی ثالثٍۀ ُیساوي َخمَسًۀ َو أربعیَن.

 أربَعٌۀ َو ستّوَن تقسیٌم علَی أربَعٍۀ ُیساوي ثمانیَۀ عشَر.  ثالثُۀ َو سبعوَن زائُد ثمانیۀ عشر ُیساوي ثالَثًۀ َو ِتسعیَن. 

«لّما دخَل الّتالمیُذ إلی المدرسۀ الجدیدِة جاؤوهم بالوردِة!»:

هنگامی که دانش آموزان به مدرسۀ جدید وارد شدند، براي آن ها گل آوردند!

زمانی که دانش آموزان به مدرسۀ جدید داخل شدند، با گل آمدند!

هنگام داخل شدن دانش آموزان به مدرسۀ جدید، آن ها گل آوردند!

زمانی که دانش آموزان به مدرسۀ جدید وارد شدند، به آن ها گل دادند!

همۀ دانش آموزان باید بدانند که ریشخند کردن کار خوبی نیست، هر که چنین کند پشیمان می شود!

هریک از دانش آموزان باید بدانند که مسخره کردن کاري پسندیده نیست، و هر که آن را انجام دهد پشیمان می گردد!

باید همۀ دانش آموزان آگاه باشند که ریشخند امر نیکویی نیست، در حالی که آن را انجام می دهد و پشیمان می شود!

باید همۀ دانش آموزان بدانند که مسخره کردن کار خوبی نیست و هر که ریشخند کند از آن کار پشیمان می گردد!

50- عّین «َمن» یکون فاعًال:

 َطلبنا ِمن المدّرس إخراج من کان ُیشاغب أثناء التّدریس!  َسحب تیّار الماِء إلی األعماق َمن کان علَی سطح الماء! 

 سُیؤّدي دوره الُمهّم فی هذا الخالف َمن یفهم الحقائق ُکلّها!  یستطیع الّدلفین أن ُینقذ َمن ُیمکن َغرقه! 




