
 

 ترجمه و مفهوم:*

ِ(6-1)ج مة ِأ وِل لم فُهومِ ِرل لتِ ِاألد ّقِف يِاألجو ب ةِ ِحَِّوِ األصِ ِعیِّنِ 

ِالج مِ یران ِم ن ِالدِّوِ نَِّإإِ » .1 ِ«.ال مِ ة ِفيِالعِ یلِ ل 
ِکشورهایِزیبا.2ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.وریِزیباِدرِجهانِاستکشِ،ایرانِ.1 ِ.میانِدانشمندانِاستِدرِ،ایرانِاز
ِکشورهایِزیباِاستِ،هماناِایرانِ.3 ِکشورهایِزیباِدرِجهانِاستِ،ایرانِقظعاِ .4ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.از ِ.از

ِم نِن  ف ع ِالنَّ» .2 ِ«.اسِ خ یُرِالّناس 
ِ.ازِنفعِدادنِبهِمردمِاستِ،بهترینِمردمِ.2ِِِِِِِِِِِِِِِ.ردمِاستازِنفعِرساندنِبهِمِ،خوبیِمردمِ.1
ِ.رساندکسیِاستِکهِبهِمردمِسودِمیِِ،نِخوبانساِ.4ِِِِِ.رساندکسیِاستِکهِبهِمردمِسودِمی،مردمِِبهترینِ.3

ِقِ حزِ ون ِاألنُِومِ یِالمُِل ّماِرأِوِ » .3 ناِالّلُهِوِرسولهُِاِمِ واِهذِ الُِاب  ِ(22)األحزاب/«.اِو ع د 
ِکهِخداِوِرسولشِوعدهِدادهِاستگفت:اینِاستِآِِِوقتیِحزبِراِدیدِ،مؤمنِ.1ِ ِ.نچه
اشِبهِماِوعدهِدادندِوِخداِوِِهاىِدشمنِراِدیدندِگفتندِاینِهمانِاستِكهِخداِوِفرستادهوِچونِمؤمنانِدستهِِ.2ِ

ِاشِراستِگفتندِوِجزِبرِایمانِوِفرمانبردارىِآنانِنیفزودِفرستاده
ِ.نچهِخداِوِرسولشِمارابهِانِوعدهِدادهِبودندگویند:اینِاستِآراِببینندِمیِهاحزبِ،منانمِؤِزمانیِکهِ.3ِ
ِ.گفتند:اینِهمانِاستِکهِخداِوِپیامبرِآنِراِوعدهِدادند،راِدیدندِِهاییحزبِ،منانهرِزمانیِمِؤِوِ.4

ِم ناط ُقهِ ح ل ویّاتُ هِ ِوِی زدُِ» .4 ِ.«اِالصَّحراویَّةُِاِو 
ِاشهایِکویریجاتِوِمنطقهیزدِوِشیرینی.2ِِِِِِِِِاشِِوِمنطققهِصحراییِجاترینییزدِوِشیِ.1ِ
ِاشوِشیرینیِجاتشِوِمنطقهِهایِکویرییزدِ.4ِاشِِِِِِِِِِتشِوِمنطقهِیِکویرییزدِوِشیرینیِجا.3ِ

ِکوشاِقصیده» .5 ِ«یِجالبیِراِخواند.دانشِآموز
ِصیدة ِرائعةِ قِ ِالُبِالمجدِ الطَِّأُِقرِ ی ِِ.2ِِِِِِصیدة ِرائعة ِِِِِِِِِِِِِِِالمجدُةِقِ الُبِتِالطِّأِرقِ .1

 به نام خدا

 یای درس ششم عربی دهم انسانگزینهچهار  هایپرسش

 استان کرمانشاه گروه آموزشی عربی  

 
 
 



ِصیدة ِرائعةِ الُبِالمجُدِقِ الطِِّأِرقِ ِ.3صیدة ِرائعة ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِقِ ِدِ جِ الُبِالمُِالطِ ِأِرقِ .2
ِس».6ِِِِِ ِ«فيِالعال مِوٍقِمسقَّف ةٍِوُرِأکبُرِسشهُِوُقهاِالمِ تبریزِو 
ینِبازارِدارایِسقفِدرِدنیاست.ِِِِِِبزرگترینِوِمشهورتِرِ،بازارِتبریز.1ِ  
دارِبزرگِتبریزِدرِجهانِمشهورترینِاست.بازارِسقف.2ِ  
ِدارِدرِدنیاست.ِِِِِِِِِِِِبزرگترینِبازارِسقفِ،تبریزِوِبازارِمشهورشِ.3
ِدارِتبریزِمشهورِاستِبهِاینکهِبزرگترینِبازارِدنیاست.بازارِسقفِ.4
 

ِ:ةِ مِ الخطأِف يِالّترجِ ِع یِّنِ.7ِ
ِ.قِهستندتیِموفِّتِجهانِملِّملِِّال ُمِش عٌبِناجُح:عُبِالعِ الشَِِّ.1ِ
ِ.ا :زندگیِدرِروستاِدرِحقیقتِزیباستجدَِِّمیلٌِجِ ِفيِالّریفِ ِیشُِالعِ ِ.2
ِااّلِالحساُن:شلِج زاُءِاالحسهِ ِ.3ِ ِ.آیاِپاداشِنیکیِجزِنیکیِاستِان 
ِج میلٌِ ا ْلع یشُِ.4ِ .ِزندگیِدرِروست ف يِالّریف  ّداِ   اِبسیارِزیباستِ.ج 

ِسِ سِ ومِ.)ُِسکوُتِاللِّفهُِفيِالمِ ِحیحِ عّینِالصَِّ.8ِ (.ُةِاالنسِ المِ ان  ِانِ 
ِزمانیِازِحقیقتِهایِماِافسانهِمیِسازدِِِِِِِِهمینِعقلیِکهِباِسنگِحقیقتِخانهِمیِسازدِ.1ِ
ِدهدِبرِبادزبانِسرخِسرِسبزِمیِ.2ِِِ
ِانِشهِبیِنشانهِراِجلوهِدهیِنشانِکنیِِِِِِِِِهمگانِبیانِکنیِایِکهِرازِمنِبرآمده.3
ِکهِنکوبادِحالِگلِِِِِروزِشادیِاستِوِامسالِسالِگلِ،امروزِ.4ِ ِنیکوستِحالِما

 واژگان:** 

ِ؟الفعِ فيِترجمةِاألِحیحِ الصَِِّع یِّن .9

ع ل یِاآلثار ِالتاریخیَّة :ِالِت کُتب.1ِ ِنمیِنویسیِِِِِِِِِِشیئاِ 
ِشکستِغیر:ولد ِالصَِّالطبیُبِاسنان ِالِح صِ فِ ِ.2ِِ
ِاّلذيِیِ ِالُیص ّدقُِِ.3 ِکثیرا :العاقُلِق ول  ِباورمیِکندِِِِِکذ ُب
ِالعالمهاُِمن ظَّم ُةِالیون سکوِالد ولیَّدِس جَّل تقِ .4ِ ِي:ثبتِکردهِاستُةِفيِقائمة ِالت راث 

ِ)انَِّایران ِ:طِ الّتيِتحتهاِخِ ِالکلماتِ ِف يِترجمةِ ِحیحِ نِالصَِّعیِّ.11ِِِِِِِ ِ(الثقافیَّةِ ِالتاریخیَّة ِوِالمعال مِوِالخاّلب ةِ م ن ِالمناط ق 
ِفرهنگیِِِِِِ-ساختمانِ-آثارِ.1ِ
ِآثارِ-فرهنگیِ-جذاب.2ِ



ِابِِِِِِِِِِِِِِِِِجذِِّ-فرهنگیِ-آثار.3ِ
ِفرهنگیِ-آثارِ-ابجذِِّ.4ِ

ِاسِاليِّوضیحِالتَّالتَِّعیِّنِکلمة ِتناسبُِ .11 ِو  ِالرَّسائل  ِت الم ها(..)ِادارُةِل تسلیم 
ُِفسُتق.4ِریفِِِِِِِِِِِِِِِ.3ِبریدِِِِِِِِِِِِِِِِ.2ِعمارةِِِِِِِِِِِِ .1

ِالب اق ي؟ .12 ِ.أ ي ِج و اٍبِی خت ل ُفِع ن 
ِتُراثِ.4ِح ط بِِِِِِِِِِ.ِ.3نارِِِِِِِِِِِ.2ن فطِِِِِِِِِِِِ .1

ِعیِّنِالخطأ: .13
ِتُراثِ:میراثِ.4ِجالبُِِِِِِِِِفسُتق:ِِ.3واقعِاستِِِِِِِِِِِِت  ق ُع:ِ.2ِتسجیل:ثبتِکردنِِِِِِِِِِِِِ .1

ِالکلمات.ِعیِّنِالخطأِعنِجمع .14
ِعمارة:ِعماراتِِِِِِِ.4ِدویةِِِِِِِِأد واء:.3ِکهف:کهوفِِِِِِِِِِِِ.2ِشاطئاتِِِِِِِِِِِِشاطئ: .1

ِِ:الُمل ّون ةِ ِالكلماتِ ِفيِِترجمةِ ِأالخطِع یِّن .15
ِزریبارِفيِمریوانِ:ِِدریاُِِِبح یر ةُِِ.1ِ
ِگنبدُِةِقُ بَّ.2ِ ِسلطانّیةِفيِزنجان:ِ
3ِ.ِ ِرشت:ِروستاییِالّریفيُِِّمتح ُفِالت راث  ِقُرب 
ِغارِعليِصدرِفيِهمدان:ِهفُِکِ .4ِ

 *** درک مطلب:

ِ(17-15.)التَّاليِصِّالنَِّبُِیناسِ ماِب ِِةِ سئلاألِ نِِ بِعِ جِ أهِثمِلیِبدقَّالتاِصِِّالنَِّأقِرإ
ِالجمیلا ِالخاّلبِ نِ بالکثیرِم ن ِالمِ ِةٌِمِوِهیِمشهوِرفیِالعالِ ِةِ نَِّایران ِم ن ِالّدول  ِالّتاریخیَّه ِوِوِةِ اط ق  فیهاِِیَّّهِوالثقافِالمعالم 

ِم نِک لِِّالعال مِم نِاآلثارِوِالمعالمِالتاریخیَّه ِفیِایران :ِاُتِی د ویَّهُِاعِ نِ صِ  وسّیِم رق ُدِاالمامِالّرضاِوِم رق ُدِالفردِتجذ ُبِالّسائحین 
ِکتیبفیِمشهدِوِطاقِ ِک رمانشاهِوِمرق ُدِابنِسیناِالعال مِالمشهورِفیِالعال مِفیِهمدان.ة ِِفیِمحافظِبیستونِ ِةبستانِو

ِفیهاُِیشِ  ِاالمنیِّ ِالیِالّسف ر ِف  ت  ن  و ُعِمعالمِایرانِوِاستقراُرِالو ضع  ِآثار هاِوِط بیع ت هاإجُِّعِالّسائ حین  ِالخ اّلب ه .ِلیهاِل روی ه ِج مال 

ِلِ ِِيتالَِّعنِدالیلِ أِطِ لخِ اِع یِّنِ ِ .16 ِیِایران؟ل ِإِسفرِ لُتُشجًُّعِالّسائ حین 
1ِ.ِِِِِِِِِِِ ِاالمنیِّ ِت  ن  و ُعِمعالمِایرانِ.2ِاست قراُرِالوضع 



ِاجمالِآثارهِ ِةُِرویِ.4ِایرانِِِِِِِِِِيفِاُءِالآلثارِ حصِ إِ.3ِ

ِ:صِِّبِالنَّسِ علیِحِ ِحیحِ عیِّنِالصَِّ .17
ِ.الیِایران ِم نُِکلِِّالعال مِائ حونِ ُیجذ ُبِالسَِِّالِ.1ِ
ِ.ت جذ ُبِالّسائ حین ِم نِایرانِفقطِاُتِی د ویَّهُِاعِ نِ اِصِ یهِ فِ ِ.2ِ
ِالجمیله ِفیِالعال مِفقطِ.3ِ ِ.انَِّایران ِم ن ِالّدول 
ِالخاّلبه .اّنِایران ِم ن ِالدِ ِ.4ِ ِالمشهوره ِبالکثیرِم نِالمناط ق  ِول 

ِالَّتيِت حت هاِخ ط ؟ِصِِّیِحسبِالنَّحیحِعلعیِّنِالصَِّ.18ِِِِِِِِِِِ ِل لکل م ات 
ِجهانِهمدان:ِيفِورِ شهُِالمِ ِالعال ماِمرقُدِابنِسیناِهِ ارِ نِآثِ مِ .1ِ

ِالتَّاریخیَّةِ ِفيِایرانِم رق ُدِاالمامِالرضاِ:نشانه عالمِ  ِالمِ   2.ِِم نِ 
ِفِم رق دُِ.3ِ ِآرامگاهِمشهد:ِيالف ردوسیِّ
ِهادولتِ:ةِ لجمیلاِالّدولِ ایران ِم نِِنُِإ ِِ.4ِ

 قواعد: ****

«ةبئر ِالقریِِّاستخر ج ِالفالحون ِماء ِم نِْ»ِ:الُصحیح ِعنِالمحلَِّاإلعرابّيِلکلماتِهذهِالعبارةِعیِّنِْ.19ِ  
القریّة؛ِمفعولِِِ–ماء ؛ِصفتِ.2ِِِِِِِِماء ؛ِمفعولِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ–الفالحون ؛ِفاعلِ.1ِ  
 القریّة؛ِمضاٌفِإلیهِ–ماء ؛ِصفتِِ.4ِِِِِِِالفالحون ؛ِخبرِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ–وِمجرورِِم نِبئر ؛ِجارِِّ.3ِ

 

ِکلمٍةِتختلُفِاآلخ رین ِم نِْ.21ِِِِِِِِِِِِِ ؟ِأي  ِاإلعراب  حیث   
ِقُِالُفستُِِ.4ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.ِِِِِِِالُفستانِِ.3ِِِِِِِِِِِِِِِِِالفالحون .ِِِِِِِ.2ِِِِِِِِِِِِِسعیٌد.ِِِِِِِِ.1

ِالعالم(.ِائ حین ِمنُِکلِِّت جذ ُبِالسَُِّةِفیهاِصناعاُتِی د ویِ ِوِ.)ةالعباِرِنِهذهِ عِ ِحِ حیعیِّنِالصَِِّ.12            

ِمضاٌفِإلیهمبنیِوِِ:ُکلِِّ.2معربِوِفاعلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِائ حین:السَِّ.1ِ
ِمعربِوِمبتداِالعال م:ِ.4ِِِِمفعولِِِِِِِِِِِِِِِِومعربِِالّسائ حین :ِ.3ِ

ِف یه اِالکلمُةِالُمعر ب ُةِم نِناحیةِالقواعد ؟22ِِِِِِِِِِِِ ِ.ِع یِّنِماِل یس 
2ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.ِه ي1ِِِِِِِِ 3ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.ِأنت  ِک یف  ِ.ِو رد ة4ٌِِِِِِِِِِِ.

ما.23ِِِِِِِِِِِِ ِلیه.إجاءِفیهِمضافِِعیِّنِجواباِ 



ُِمه دُِّئِاالعصابِ ِاللَّونُِِ.1 ِ.الب  ن فس جیَِّل ُغرف ه ِالنَّوم 
ِالصَّباحیِِِّالم در سه ِواقفُُِمدیُرِِ.2 ِ.امام ِاالصط فاف 
لِ ِ.3 ِالّساح  ِ.ر س م ِاالوالُدِصوره ِجمیله ِع ل یِر م ل 
ِ.ُبِناجحٌُِمِش علِ الشَّعُبِالعاِ ِ.4

ِنِبئر .........(.للفراغ ین )است خر ج .........ماء ِمِ ِحیحُِعیِّنِالصَِّ.24
ِةِ الق ریِ -الف الحینِ ِ.2الق ری ه ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ-الف الح ینِ .1
ِةِ الق ریِ -الف الحونِ ِِ.4ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِةِ الق ریِ -الف الحونِ ِ.3

ِِِِِِِِِ25ِ.ِ ِف يِالعبار ةع یِّنِم اِل یس  ِ«اد م تِب السَّیَّار ة.س اع د تِ.......ِِالم رأة ِالَّتيِت صِ »ِل لف ر اغ 

1ِ.ِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِالُمم رِّض.2ِالُمم رِّض اتان  ِ.الُمم رِّض ُة.4ِِِِِ.ِالُمم رُِّضون 3ِِِِِِِِِِِت ین 
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