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آموزشگاه پرسا

1  َعیِّن الصحیح:
من َاْخَلَص ِهللاّ أربعین صباحًا ظهرت ینابیع الحکمۀ من قلبه علی لسانه.

هر که خودش را چهل صبح براي خدا خالص کند، چشمه هاي حکمت از قلب و زبانش ظاهر می شود.

هر که براي خدا چهل صبح خالص شود، خداوند حکمت را بر قلب و زبانش ظاهر می کند.

هر کس خودش را براي خداوند خالص می کند، چشمه ي حکمت از قلب به زبان آشکار می شود.

هر که چهل صبح براي خداوند خالص شود، چشمه هاي حکمت از قلبش بر زبانش ظاهر می شود.

2  عیِّن الَخطا فی ترجمۀ العبارات الّتالیۀ:

 یا أُیها اإلخوة! الَتسّبوا اآلخرین عنَدالغضِب!: اي برادران! هنگام عصبانیت به دیگران دشنام ندهید!

 َقلب لَیَس فیِه شیء ِمن الحکمۀ َکَبیت َخِرٍب!: قلبی که در آن چیزي از حکمت ها نباشد، خانه اي خرابه است!

 لیَس من أخالِق المؤمِن الحسدإال فی طلِب العلِم!: حسادت جزء اخالق مومن نیست، مگر در طلب دانش!

لماِت إلی النِّور!: پیامبر قومش را از تاریکی ها به سوي روشنایی درمی آورد!  ُیخرُج الَنبّی قومه ِمن الَظُ

3  َعّین ما یختلف عن الباقی:

الحمامه الغراب الحرباء البُط

4  َعیَّن الَصحیح فی الترجمۀ: 
هذه األضواء فی أعماق المحیطات َتْنَبعْث ِمن نوع من البکتیریا المضیئۀ:

این ها نورهایی است در اعماق محیط که از نوعی از باکتري هاي نورانی منتشر می شود.

این نورها در اعماق اقیانوس ها از نوعی باکتري نورانی فرستاده می شود.

این پرتوها را اعماق اقیانوس از نوعی باکتري نورانی منتشر می کند.

این نورها در اعماق دریاها از نوعی باکتري نورانی فرستاده شده است.

5  فی أّي جملٍۀ تأکیُد؟

د فرحًا صباح الیوم َکَأنَُّه قد نجح فی اإلمتحان!  ال نقول کلمۀ ألننا ال نعرف شیئًا َعن الموضوع!  کان محم 

 فی مدرِستنا أحد عشر صفًا و لکّل صّف مفتاح واحد!  قاَل أبی بِهدوٍء: إّن اهللا عالٌم بِأحواِل المؤمنیَن! 

َسِۀ؟ 6  ما ِهَی الِْعباَرَةُ الُمناِسَبُۀ الّتی َیقوُل لَنا َشخٌص ِعنَدما نَرِجُع ِمَن الَْعَتباِت الُْمَقدَّ

 ماشاَءاهللا.  زیاَرٌة َمقبولٌَۀ.  معلوماتک کثیَرة.  َأنا فی ِخدَمِتُکم. 

7  َعیِّن الّصحیح َحسَب معنی الفعَلیِن:

َیَتشابُّه: همانند می شود/ إستغَفروا: آمرزش بخواهید کاَتَبت: نامه نگاري کرد/ أجَلس: بنشان

أخَرْجَن: بیرون آورید/ أرَسَل: فرستاد حوا: شاد کنید تعاَمَل: داد و ستد کرد/ َفرِّ

8  عّین اَألَصّحْ لِْلفراغات:«! َتسَتطیُع  ..................  أن ُتدیَر  ..................  فی اتٍّجاهات مختلفٍۀ دوَن أن  .................. رأَسها »

َك  َك  الُبومُۀ- َذنَبها- َتَتحرِّ ك  الِحرباُء- َعیَنْیها- ُتَحرِّ َك   الَقّطۀ- َعیَنْیها- ُتَحرِّ  الِحرباُء- َیَدْیها- ُیَحرِّ

9  عیِّن جملَۀ فعلیۀ:

ائحین من کّل العالَم؟   أَحبُّ عباِد اِهللا إلی اِهللا أنَفُعُهم لِعباِدِه.  أّي صناعٍۀ إیرانّیۀ َتجِذب السَّ

.  «و اسَتغِفروا اهللا إّن اهللا غفوٌر رحیٌم»   أکبر الُحمِق اإلغراُق فی الَمدِح و الّذمِّ
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عّین األصحَّ و األدقَّ فی الجواب للّترجمۀ ِمن أو إلی العربیَّۀ أو المفهوم:   10
«الحسُد یأکل الحسنات َکما تأکل الّنار الحطَب!»:

حسادت نیکی را می خورد، همان طور که آتش هیزم را می خورد!

حسادت نیکی ها را از بین می برد، همان گونه که آتش هیزم ها را از بین می برد!

نیکی ها را حسادت می خورد، همان طور که هیزم ها را آتش می خورد!
نیکی ها را حسادت می خورد، همان گونه که آتش هیزم را می خورد!
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