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 تهیه و تنظیم: مجید رستمی                                                     التّعایشُ السّلمیُّ:  رابعالدّرسُ ال     مشترک        01درسنامه و تست عربی

 چهارمفنون ترجمه ی درس 

 :در ترجمه ی کلمه )کُلّ( چند وجه وجود دارد 

 حز   مثال: *)به معنای )هر( می باشد. :کلّ + اسمِ مفردِ تنوین دار ُّ  فَرِحوَن(* هر گروهی به آ چنه دارند خوحشالند.دلُِّیم ا مب ُکه

 ِالناِس . بر . به معنای )همه( می باشد دارای )الـ(: کُلّ + اسمِ جمع ِّ  مهه مردم الزم است)واجب است(مثال: عَََل ُکه

 :)ِمنهم ِبـعقائِدِه. اب نگاه داشُِت عقاید می باشد. )هرکدام(به معنای هریک کُلّ + مِن + ضمیر)اسم جمع دارای الـ  ّ مثال: مَع ِاحتفاِظ ُکه

 .هریک از آ هنا

 هریک از شام مثال: ُکُّ واحد  ِمنمکه (: به معنای هریک)هرکدام(: کلّ + واحد + مِن + ضمیر)اسم . 

 ِمستقل بیایند، مفهوم )داشتن( را می رسانند: ی یک جمله ترکیب های زیر به شرطی که در آغاز 

 :)علّمي س یّارةٌ: مثال:  لـ + اسم)ضمیر  // لَنا مزرعٌَة مجیةٌل. مزرعه ی زیبایی دارمی.معلّمم ماشیین دارد.ِلمه

 :حز   مبا دلُِّیم  لَدَی + ضمیر ُّ  فَرِحوَن(* هر گروهی به آ چنه دارند خوحشالند.مثال: *)ُکه

 :)رسدرد دارممثال: عندی صداعٌ    عندَ + ضمیر)اسم : 

 

ف عَل آأرسار تَساقهطِ  هذِه ااَلسامک الیّت اکنت ِمن نوع  واحد  ( »78  «ُکُّ واحد  ِمنّا حاَوَل التهَعرُّ

 بودند، آ ش نا شومی.مهه ی ما تالش کردمی که اب راز افتادن ماهی هایی که از یک نوع  (1

 .آ ش نا شود بودنداب رازهای افتادن این ماهی هایی که مهگی از یک نوع هرکدام از ما تالش کرد ات  (2

 یک به یک ما ابید برای آ ش نا شدن اب رازهای افتادن این ماهی هایی که مهگی از یک نوع هستند تالش کند. (3

 که مهگی از یک نوع بودند، آ ش نا شود. هریک از ما تالش می کند ات اب رازهای افتادن ماهی هایی (4

 

ُّ الناس یتعایشوَن مَع بعِضهِم تَعایهشا  ِسلمیّا  حیّت ال یهفَّرِقهههم جاهلٌ ( »76  «.ُکه

 هرکیس اب دیگران به صورت مساملت آ مزی زندگی می کند ات جاهَل آ هنا را جدا نکند. (1

 مهه ی مردم اب بعیض ازآ هنا مساملت آ مزی زندگی می کنند ات جاهالین آ هنا را جدا نکنند.  (2

 مردم اب مهدیگر زندگی مساملت آ مزی دارند ات انداین نتواند آ هنا را پراکنده سازد.  هرکدام از (3

 مهه ی مردم اب یکدیگر مهزیس یت مساملت آ مزی دارند ات یک اندان آ هنا را پراکنده نسازد. (4

 

 : اخلََطأأ ( عَّّیِ الرتمجة 81

عوِ  فضٌل عَل ال خرین ِبسِب التّقویِلب (1  بعیض ازملت ها به دلیل تقوی بر دیگران برتری دارند. :عِض الشُّ

: هر دانش آ موزی کیفی دارد. (2 ِّ طالب  حقائبه  للکه

ُّ حز   ِبـام دلُِّیم فَرِحون: هر حزیب به آ چنه دارند خوحشالند. (3  ُکه

 یهؤکِّده عََل حّریّة العقیدة: قرآ ن بر آ زادی عقیده تأأکید می کند.اکَن القرآ نه  (4
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 ستمی              تهیه و تنظیم: مجید ر  التّعایشُ السّلمیُّ        :  رابعالدّرسُ ال  مشترک      01سنامه و تست عربیدر
س تحیال ، ( »81 ن یبدو یف البدایِة آأمرا  مه ُّ معل  عظمی  و ا  نَِجدهه یف الّنایة سهال  جّدا  ُکه  انساین( 66عّّی الرتمجة الصحیحة: )کنکور« ولکنّنا ا ن صرَبان علیِه فَس َ

 آ ن اکر بزرگ، هرچند در ابتدا، امر حمال به نظر می رسد، ویل اگر بر آ ن صرب کنمی آ ن را آ سان می ایبمی (1

 بر آ ن صرب کنمی در هنایت آ ن را آ سان خواهمی ایفت. حمال به نظر برسد، ویل اگرهر اکر بزرگی، هرچند در ابتدا، امری  (2

 بر آ ن صرب کنمی در هنایت آ ن را آ سان می ایبمی.اجنام مهه ی اکرهای بزرگ،هرچند در ابتدا، امر غری ممکن به نظر می آ یدف ویل اگر به خویب  (3

 آ ن کنمی رساجنام آ ن را آ سان خواهمی ایفت.اجنام دادن اکِر بزرگ، هرچند در ابتدا، امری غری ممکن به نظر می آ ید، ویل اگر بر  (4

 

ِّ فرصة  ِلیهشّجعوا النّاَس عَل آأن ُّیتَّموا ِبمتّکرِم ااَلخالقِ »( 82 نه املعلّمَّی اکلأنبیاء یس تفیدوَن ِمن ُکه  (62عّّی الرتمجة الصحیحة:)کنکور راییض«ا 

 کنند به مّکرم اخالق اهامتم ورزند.معلاّمن چون پیامربان از هر فرصیت اس تفاده می کنندات مردم را تشویق  (1

 آ موزگاران و انبیاء از هر فرصیت اس تفاده می کنند که مردم تشویق شوند به مّکرم اخالق توجه بیشرتی کنند. (2

 آ موزگاران و پیامربان از مهه ی فرصت ها اس تفاده می کنند ات مردم را تشویق کنند به مّکرم اخالق توجه بیشرتی کنند. (3

 غامربان هستند که از مهه ی فرصت ها برای تشویق مردم و جلب آ َّنا به مّکرم اخالق اس تفاده می کنند.معلاّمن چون پی (4

 تست های واژگان، متن درس و درک مطلب
 (عَّّی الصحیَح یف معین املفردات:83

یل التّفرقة، فَههَو  (1 سه ( املهسِلموَن 2مزدور                                العدّو:  معیله َمن َرآأی ِمنمک آأحدا  یدعو ا  ّّکِن العامل: پنج مخه  سه

نَة و ال 3 قوا: راه للِا مجیعا   حبلِ ( واعتَِصموا بـِ 4...(*: س مت                                                      الَسیّئَة(*)التَس تَوي احلس َ  و التََفره

  

 ِللفراغِ: اخلََطأأ ( عَّّی 84

غط                 (1 نا ِلـلتفتیش: ِاجِلـیب ( ....... حقیبتِک 2              الّشعبه الایراینُّ ما قَِبَل.......... قبَل الثورة الاسالمیّة: الضه یل هه  ا 

اّل بعَد یومِّی: التفرغه 3 : ِاجِلس4                                                       (بّطاریة جّواِِل ....... ا   (....... طفلَک جنَبَک حیّت حتفَظهه

اِوله آأن............ بَّی صفوِف املسلمّی.85  ( .......... هو اّّلی َیه

قه  –( احلام 4یهَفّرقه               –( العمیل 3جیمتعه                    –( القائد 2جیمعه                  –العدّو  (1  یََتَفره

هَعیهنَة: اخلطأأ ( عَّّیِ 86  یف مجع الةلامَت امل

َالء عاِملٌ ( آأان 2ثورتنا قهدوٌة ِلـجمیعِ املهسلمَّی:  قاَدة                                          قائده (1  یف هذِه املَصنَعِ الصغرِی: معه

َوِل العامِل: مقاِبر                                مقربةه ( 3 یّاحا ِمن ده َمالء يـزمیل( یف َمتَجِر 4کوروش جَتذ ه س ه  مَسعته َاخبارا  همّمة:  زه

 

 متضاداّتَن: ( عَّّی عبارة  فهیا87

نه ااِلنساَن خیتاره اال ساءَة آأو اال حساَن ِبـال خرین َ َحَسَب خشصّیِتِه. 2البالده ااِلسالمیّة مجموعٌة ِمن الّشعوِ  الکثریة.                               (1  ( ا 

ّاال . (3  سه قادٌر عََل النّوِم واقفا  عََل آأقداِمهِ ( الَفرَ 4                                             تعلهموا و تََفقههوا و التَموتوا ُجه

 

 حَسَب التّوضیحات:أأ اخلَطَ ( عَّّیِ 88

سه عدِد آأربعَّی یهساوي مثانیّة.                                               (1 نه القائَد هَو اّّلی ینَصحه املَسؤولَّی ِلـأأداِء واجباتـِهِم. 2مخه  ( ا 

کَرایته يِهَ جزٌء 3  املهسافرین. رکه مّکٌن تهَفتِّشه فیِه بَضائعه ( اجلاَم4ِمن واجباِتنا ادّلراس یة.                                       (اّّلِ

 یف املفهوِم: غری مناِسب(  *)َوِعباده الّرمحِن اّّلیَن میشوَن عََل الأرِض هوان ...(* . عَّّی 86

جعا ه املَرِء ِبـنفِسِه دلیٌل عَََل ضعِف  (1 .ا   عقُِلِ

همِثَرة تَمیله حنَو الارِض آأکَث. (2  آأغصانه ااَلجشاِر امل

 افتادگی آ موز اگر طالب فییض      هرگز وخورد آ   زمیین که بلند است. (3

 رهرو آ ن نیست که گه تند و گهیی خس ته رود         رهرو آ ن است که آ هس ته و پیوس ته رود. (4
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 ستمی              تهیه و تنظیم: مجید ر  التّعایشُ السّلمیُّ        :  رابعالدّرسُ ال  مشترک      01سنامه و تست عربیدر

 .اکنون پیرامون افعال مزید و کاربرد آنها در جمله قواعد مربوط به افعال مزید در درس سوم مورد بررسی قرار گرفت

 ها چند نمونه تست دیگر ارائه می شود.
 

 «.ِبِه ِمن الثهمراِت ِرزقا  لمکه ( عَّّی املناسَب ِلـتمکیِل ال یِة الِّشیفِة:*)........... ِمن الّسامء ماء  فَـ. ....... 61

جه                    –( یَِِزله 2َخَرَج                      –نََزَل  (1 َ  –( یهِِزله 4آأخَرَج                            –( آأنَزَل 3خَیره جه ی  تََخره

 

 ( عَّّیِ فعال  مزیدا  خیتِلفه یف البا :61

1)  َ طةِل الصیفیّة.2    اّّلیَن یعلموَن و اّّلیَن الیعلموَن(*.                                     یَ وِ س تَ *)هل ی  ( ِاس تَلَمته ِمن صدیقيت رساةل   یف العه

یِل الوراِء و ُّیمسه مع ال خرین.                         (3  ( ِاسرتِجع نقودا  َدفَعَت ِلـِشاِء هذِه احلقیبة القدمیة.4                هذا التلمیذه یلتِفته ا 

 

 یف ِاس تخداِم ااَلفعال:اخلََطأ  ( عَّّی 62

، البهخل و الکذ .                          خصلتاِن ال جیمتعانِ  (1 ؤمن  ِت النّاَس س نَوات  طویةل .2یف مه َ  ( هذِه الّظاهرة َحریه

.4(ای بنايت، نَّزِلَن البضائَع ِمن احلافةل.                                           3 ناسب  ، آأجِلسوا ااَلوالد یف مّکن  مه  ( رجاء 

 

 فعٌل مزیٌد:( عَّّی عبارة  فیها 63

ده آألَف  (1 ا لهغٌَة عاملیٌّة.2کیلومرت  َعن َطهران تقریبا .                          مدینةه مشهد تبعه  ( تََعلهموا العربیَة ِلـأأَّنه

جَن ِمن البیِت بدوِن جحا   آأیّتهها ااَلخواِت.                           (3 ذه النّاسه ااَلسامَک 4ال ََتره ِلها.( یأأخه  ِلـطبِخها و تَناوه

 

 ( عَّّیِ الصحیَح عن ااَلفعال الیّت حتهتا خطٌ:64

امَء  (1  آأساماک :  مزید ثالیث بزایدة حرف  واحد  ِمن اب  ِافعال، ِللمخاطب. تهمِطره کأنه السه

، مزید ثالیث ِمن مصدر ِارسال. آأرَسلوا (2  فریقا  ِلـزایرة املّکِن: فعل آأمر 

ثه  (3 هه  هذِه الّظاِهَرة حَتده  «.ِاحداث»مّرتِّی:  ِللغائبة، مصدره

ر ِایَل هذِه الّصورة حیته  (4 َق  اهنظه  «تصدیق»: مزید ثالیث ِمن اب  تفعیل و مصدرهه  تهَصّدِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


