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 . که زیر آنها خط کشیده شده است ترجمه کنیدرا کلماتی 

 .................  .خائِباَ ما أاتُه أَحداً فَ َردَُّه ( ب  . .................    السَّالمَ يُْطِعُم املِْسكنَي و يَ ْنِشُر الف( 
 .................ِهم.  أْسرا بَ ْعَدما أَمَر النَّيبُّ بِ       إْطالقِ  (د      .................       .ِلسانِهِ  ف  ل تاتََِظَهَر ِكْذبُُه يف ج( 
َضر. ص فياَ ي( 

ُ
 ................  .اجلاِمعيَّةََِحَصَلْت َعَلى الَشهاداِت ه(       ....................       عاِلماً بَ نْيَ امل

 ................... -.................       .الُيْسرىبَِقَدِمِه  ط باشيَ أَخَذ ِقْطَعَة ز( 
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 :ترجمه کنید فعل هایی را که زیر آنها خط کشیده شده است 

ْدَرَسِة يف َحياتِِه.                          ََل َْي ْذه بََْ(ه                             الِكتاُب فيما بَ ْعد ِفْلماً. أ ْصب حَ ( أ
َ
 إََل امل

                         الن اَس. أْنَالَن ْكِذبَ الصِ ْدُق هو ( و                                   َأْصِدقائِِه إلَْيِه. َل َْي  ْلت ِفتواب( 
                         قاَدراً َعَلى السِ ْْيِ و الَكالِم. َل َْي ُكنَْ( ز                   ُمْلِكِه.يف ِعزِ     الَت زاُلَإذا يَكوُن َمِلكاً فَ       ( ج
عاصي. ُُيْكى (ي                  َمشاِكَل َكثْيًَة يف َحياِِتِم. كانواَيُواِجهونَ ( د

َ
                     أنَّ َرُجالً كاَن َكثَْي امل
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  : ترجمه کنیدکلمات زیر را بصورت مفرد ، مثنى یا جمع 

َعوَّق( د.......     ..:....َمعاصي( ج :..........     َصصقِ  ب(    ...  ..: ...ِخصال( أ
ُ
 2    .............: امل

4 

 :با توجه به عبارت عربی ، جاهای خالی را در ترجمه فارسی پر کنید

َأ(ََاَِ ذ لَّ واَع زيزاَ  ضاع َب  ْْي َُجّهاٍل.ْرَح  َوَعاِلماَ  ِافْ ت ق ر  َوَغ نّياَ 
 رحم کنيد به ............ که خوار شد و ............. که ندار شد و داانيی که ميان اندان ها تباه شد .

فب َِِبْلغ ر ِقَوَاندىَأْصحاب هَُ إليِهَلِيُْنِقذوُه.(َت ظاه ر  َََََََََََََََََأ ْسر ع َأْصحابُهَُ
 ................ . را به غرق شدن کرد و ............. را صدا زد. پس دوستانش به سوی او شتافتند ات اووامنود 

َت ْكُتُبَوَت  ْرُسُم.ج(َ َم هتابَن  ب ويَبِْنٌتَُوِلد ْتَِبدوِنَي د ْيِنَوَرُْغم َهذاَف هي 
 ......... و نقاشی می کند.مهتاب نبوی دخرتی است که بدون دو دست ............. و اب وجود اين ....
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 :ترجمه صحیح را انتخاب کنید 

َللم رَِّةَالثانيَِّة.کا(َالف َك ذَّب  َالك ّذاُبَي  ْغر ُقَِعْند ما َد َالّشابُّ
    . جوان دروغگو غرق شد زمانی که برای ابر دوم دروغ گفت -1
  دوم دروغ گفت.جوان بسيار دروغگو نزديک بود غرق شود هنگامی که برای ابر  -2

َكاِذٌب.(َب َل ُه َُمص دٌِّقَوَأْنت  َح ديثا ،َهوَل ك  َأخاك  َك ُُب ْتَخ يان ة َأْنَُُت دِّث 
    . خيانت بزرگی است که به برادرت سخنی بگويی که او تو را ابور کند ولی تو درغگو ابشی -1
  ابشد ولی تو درغگو ابشی.خيانت بزرگ آن است که تو به برادرت سخنی بگويی و او راستگو  -2

َاألسي َوَُي ِْفُظَاجلار َج(َ .إنََّأيبَكان َي  ُفكُّ َوَُي ْمي َاألْهل َوَالِعْرض 
َ پدرم کسی است که اسْيان را آزاد و مهسايه ها را نگهبانی می کند و از خانواده و آبرو محايت می کند.  -1

  پدرم اسْي را آزاد و مهسايه ها را نگهبانی می کرد و از خانواده و انموس محايت می کرد.  -2
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 :عبارت های زیر را ترجمه کنید 

َع ل ىَالرَُّجِلَالفاضََِ(أ ِلو فائِِهَِبلع ْهِدَح ّّتَالي ْكِذب  ِاْمت ن ع َع ْنهَُ َذ نْباَ  َ(5.1)َ.لَُِكلَّماَأراد َالرَُّجُلَأْنَي  ْرت ِكب 
َ

َوَامل ْعروِفَوَط ْنط ن ِتِهمَِبللَّْيلََِب( َ(5)َ.الَت  ْنظُرواَإىلَك ْثر ِةَص الِِتِمَوَص ْوِمِهمَوَك ْثر ِةَاحل جِّ
َ

.َكان َأيبَج(ََ َاألسي َوَُي ْف ُظَاجلار َوَُي ْميَاألْهل َوَالِعْرض  َ(5)ي  ُفكُّ
َ
َم كارِم ََد( َكان َُيُِبُّ َم كارِم َاألْخالِق.اُتْ رُكوهاَفإنََّأِبها َ(5)األْخالِق؛َوَاّلّلَُُيُِبُّ
َ
.(َو َاهِلجاِءَوَالتَّك لُّم َع ْنَط ريِقَاللَّْمِسَوَالشَّمِّ هيلْيَكيليَأْنَتُ ع لِّم هاَُحروف  َ(5)َِاْست طاع ْتَُمع لِّم ةَُ
َ
ان(َي تُ ْرِِج ْتَإىلََخ ْسأْلق ْتَِعدَّة َُُماض راٍتَوَأْصب ح ْتَُأْعجوب ة َع ْصرِهاَوَألَّف ْتََث  َِكتاِبَ  َ(5.1َ)َْي َلُغ ة .ي ة َع ش ر 
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