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آموزشگاه پرسا

1  َاْکِمْل الفراغ: ( .................. معلمًا یدرسوَن فی هذا المدرسِۀ.)

احد عشر ثمانیۀ اثنان تسعۀ

حیح فی ترجمۀ العبارة الّتالیۀ:«من العجیِب أنَّ الدّالفین ُتنقُذ ِاإلنساَن حینما ُتشاهده فی أعماق البحاِر!» 2  َعیِّن الصَّ

عجیب است که دلّفین ها انسان ها را زمانی نجات می دهند که آن ها را در عمق دریا می بینند!

شگفت انگیز است که دلّفین ها فقط زمانی انسان را نجات می دهند که در عمق دریاها دیده شود!

عجیب است که دلّفین ها انسان را نجات می دهند آن گاه که او را در اعماق دریاها مشاهده نمایند!

از امور عجیب است که دلّفین ها وقتی آدمی را غرق در اعماق دریاها می بینند، به او یاري می رسانند!

3  َعّین الَخطأ:

 َمن ُیداِفع َعن وطنه ُیداِفع َعن ایمانه! : هر کس از وطنش دفاع کند، از ایمانش دفاع می کند!

 کاَن المسلموَن علی مرِّ العصوِر ُیؤّکدون علی اإلّتحاد! : مسلمانان در گذر زمان بر اّتحاد تأکید می کردند!

ار إن جالسته نََفَعک! : مثل مؤمن مانند عّطاري است که اگر با او هم نشینی کنی برایت مفید است!  مثُل المؤمِن کمثِل العطِّ

 علینا أن نَُقبَِّل أیدي والدینا کّل یوٍم! : بر ماست که هر روز دستان پدر و مادرمان را ببوسیم!

4  عیِّن الَصحیُح للفراغ َحَسَب المعَنی:

نِۀ .................. شهوٍر! : أربعۀ    .................. فاکهٌۀ لونُها أصفُر! الِمشِمش  عدُد ُشهوِر کلِّ فصٍل ِمن السَّ

  .................. إسُم إشارٍة للَبعیِد! هؤالء   .................. مجموعُۀ ِمن الُمُدن! الجامعۀ 

5  عیِّن ما فیه الجمع السالم:

یاطیَن کثیراً.   َتِصُل أصواُت األمواِج إلی آذاننا.  َعَلینا أن نَْجَتِنَب الشَّ

 َذَهْبُت إلی المساِجِد مع الُمؤمنیَن.  أْدُخُل هذه الَبساتین لُِمشاَهَدِة الَمناِظِر. 

6  ما هو الخطأ للفراغ؟ 
«... جّوال تفرغ بّطارّیته خالل نصف الیوم!»

 لديِّ  لی  عندي  عّنی 

7  َمّیز الخطأ فی العبارات التالیۀ:

 هنَّ َیْسَتِمْعَن صوت المعّلمۀ!  الِّرجالن َیسمعان صوَت األطفال! 

البات!  اِسَمعی َصوت أَمُکنَّ دائمًا و اتَِّبعیها!   المعلِّمتان سوف َتسمعاِن صوت الطِّ

8  عّین الّصحیح:

 «ُیؤَکد الُقرآُن علی اإلّتحاد و اإلعتصام بَحبل اِهللا»: قرآن، ما را به اتحاد و چنگ زدن به ریسمان الهی تأکید می کند!

 «َعلینا أن ال نَدُعو أحداً إلی التفرقۀ ألّن هذا الَعمل قبیٌح»: کسی نباید ما را به تفرقه فرا خواند، زیرا این کار زشت است!

 «ِعنَدما َیفِقُد اإلعصاُر ُسرعَته َفَتساَقط األسماُك علی األرِض»: وقتی گردباد سرعتش را از دست می دهد، ماهیان بر زمین می افتند!

 «قد َتْحدُث ظاهرة طبیعّیۀ و َیتحیُّر النُّاس منها»: گاهی پدیده اي طبیعی حادث می شود و مردم را از آن متحّیر می کند!
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9  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:
«ُقل سیروا فی األرض َفانُظروا کیَف کان عاقبُۀ الَّذین ِمن قبل»:

بگو در زمین حرکت کنید و نگاه کنید که سرانجام گذشتگان از قبل چگونه است.

گفته  شده است که در زمین گذر کنند و بنگرند که سرگذشت کسانی  که در گذشته اند، چطور بوده است.

بگو عاقبت گذشتگان چگونه بود، درحالی که در زمین گذر می کنید و می نگرید.

بگو در زمین بگردید و بنگرید سرانجام پیشینیان چگونه بوده است.

10  عیِّن ما لیَست فیه الّصفۀ أو المضاف إلیه:

 ذاَك ُهَو اهللا الذي أنُعُمُه ُمنَهِمَرة!  «قاَل َکم لَِبثَت قاَل لَِبثُت َیومًا أو بَعَض َیوٍم ...» 

 نَحُن نُساِعُدَك َحتَّی الَیسَتطیَع الَعدوُّ أن َیهُجَم َعَلیک!  َوَجَد ُقرَب هِذِه الُمسَتنَقعاِت َقومًا ِمنُهم فاِسدوَن و ِمنُهم صالِحوَن! 
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