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تاریخ تکلیف: 1399/01/07

زمان برگزاري: 15 دقیقه

: تکلیف شماره 3 عربی 8

دوره اول دکتر حسابی

ترجمه  ي درست جمله  ي زیر در کدام گزینه  آمده  است؟ - 21
«أنِت رجعِت َقبل ساعٍۀ و نحن سنرِجع بعد ساعٍۀ»

تو قبًال برگشتی و ماهم ساعتی بعد برمی  گردیم. تو یک ساعت قبل برگشتی و ما یک ساعت بعد باز خواهیم  گشت.

تو یک ساعت قبل برگشتی وما یک ساعت بعد برمی  گردیم. تو یک ساعت قبل برمی  گردي و ما هم یک ساعت بعد برمی  گردیم.

در کدام گزینه ترجمه ي همه ي کلمات داده شده به درستی آمده است؟ - 22

أحدُکم: یکی از آن ها / طائرات: هواپیماها / تجعلون: قرار می دهید مرتیِن: دو بار / خاتم: انگشتر / حافلتاِن:اتوبوس

م: فشار خون / ِعندُکم: دارید / ثانی: دوم ضغُط الدَّ حبوب: دانه ها / مبین: آشکار / مابُِکم: شما را چه می شود

فعل جمله در کدام گزینه به صورت نادرست آمده است؟ - 23

 تلک المدرسۀ تنَفع ُاسرتها.  هذه البنت تعمُل ِفی المختبِر.  ُاختی یقوُل: أ أنت تُقوُل الحق؟  والدتَک تجِلس عَلی الُکرسی. 

کدام گزینه  توضیح مناسبی براي کلمه  ي «ِعلم» نیست؟ - 24

خراِئُن حیاة الُقلوب    َخیر ِمن المال  ِمصباح األرض   

کدام پاسخ مناسب سوال داده شده در عبارت نمی  باشد؟ - 25

َکم عمرِك یا ِصدیَقتی؟ أربعۀ عشرة  مأسم معلمِتِک؟ الِسِیدة فاطمۀ 

هل أسرین ِمن تبریز؟ ال هی سنندجیٌۀ  فی أيِّ صفَّ کانت أسرین؟ فی ساحِۀ الُخراسان 

در کدام گزینه  همه فعل ها مضارع هستند؟ - 26

ِجئنا / یأتی / َاعبُد ننُظر / نْکتب / تخرجین أتی / سجدِت / تنصرین َکتبت / یکتب / یأتی 

ترجمه ي کدام جمله به صورت نادرست آمده است؟ - 27

 یا زمیالتی، إلی أین تْذهبن بعد ُاسبوعیِن؟ اي هم کالسی هایم به کجا می روید دو هفته بعد؟

 ِانَّ اَهللا یأمر بِالعدِل و اْإلحساِن: قطعًا خدا به عدالت و نیکی دستور می دهد.

 نأُخُذ ِکتابیِن ِمن المْکتبۀ: دو کتاب از کتابخانه می گیریم.

 یضِرب اُهللا األمثاَل لِلناس: خدا براي مردم مثل ها زد.

در کدام گزینه پاسخ سؤال داده شده نادرست است؟ - 28

 یا بنتاِن، ماذا تْفعالِن؟ نأُخُذ کتابیِن ِمن المکتبۀ.  یا ولداِن، إلی أین ستْذهباِن؟ سنْذهب إلی النَّهر َقبَل دقیقٍۀ. 

 ماذا تْلعبن؟ نْلعب ُکرة الِمنضدة.  أین تْذهبون؟ نْذهب َفوق الجبِل. 

در کدام گزینه فعل ماضی و مضارع به کار رفته است؟ - 29

 أ َفرأیتم الماء الّذي تشربون.  أ أنتم تْخُلقونه أم نحن الخالِقون.  ماذا تأُکلون؟ نأُکُل طعام اِالخطار.  هْل تعِرفین هذا المجاِهد؟ نعم َاعِرُفه. 

سؤال مناسب براي جمله ي زیر در کدام گزینه آمده است؟ - 30
 «أنا أغِسُل مالبِسی»

 ماذا َفعْلِت؟  ماذا أَفعُل؟  أین تغسلین مالبسِک؟  ماذا تْفعلین؟ 
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أنِت: تو (مونث)  / رجعت: برگشتی  /  قبَل ساعٍۀ: یک ساعت قبل  /  نَحن: ما  /  سَنرِجع: باز خواهیم گشت  /  بعد ساعٍۀ: یک ساعت بعد. گزینه 1 - 21

: حافلتاِن: دو اتوبوس در گزینه ي  گزینه 4 - 22

: أحدُکم: یکی از شما در گزینه ي 

: حبوب جمع حب: به معنی قرص ها در گزینه ي 

کلمۀ «اُختی» معادل ضمیر «ِهی» می باشد و فعل مناسب آن «تقوُل» می باشد. گزینه 3 - 23

درست آن: (العالِم ِمصباح األرض)و جمع آن (العَلماء مصابیح األرض) گزینه 1 - 24

علم از مال بهتر است. : ( العلم َخیر من المال)  گزینه ي 

علم زندگی قلب هاست. :  (الِعلم حیاة الُقلوب) گزینه  ي 

علم گنجینه هایی است.  :(الِعلم خزائن)  گزینه  ي 

اسرین در کدام کالس بود؟ در میدان خراسان که پاسخ آن اشتباه است. و جواب درست آن «فی الصفِّ الثّامن» می باشد. گزینه 3 - 25

:اسم معلمت چیست؟ فاطمه خانم

: اي دوستم چند سال داري؟ چهارده سال

: آیا اسرین اهل تبریر است؟ نه اهل سنندج است.

نَنُْظر: می  بینم / نَْکُتب: می  نویسیم / َتخرجین: خارج می شوي. گزینه 3 - 26

: «َکَتبْت» ماضی و دو فعل دیگر مضارع هستند. در گزینه  ي 

: «أتی» و «سجدِت» ماضی و «َتنصرین» مضارع است. در گزینه  ي 

: «ِجئنا» ماضی و دو فعل دیگر مضارع هستند. در گزینه  ي

یْضِرب: می زند   خدا براي مردم مثل هایی می زند. گزینه 4 - 27

در گزینه ي  در صورت سؤال فعل آینده (مستقبل) آمده و در جواب در آخر جمله زمان گذشته آورده (َقبَل دقیقٍۀ) که باید زمان آینده گزینه 2 - 28
می آورد.

- اي دختران، چه انجام می دهید؟ دو کتاب از کتابخانه می گیریم.

- اي پسران، به کجا خواهید رفت؟ یک دقیقه قبل به رودخانه خواهیم رفت.

- چه بازي می کنید؟ تنیس روي میز بازي می کنیم.

- کجا می روید؟ باالي کوه می رویم.

: رأیُتم: دیدید فعل ماضی و َتْشربوَن: می نوشید فعل مضارع در گزینه ي  گزینه 1 - 29

: َتْخُلقوَن: فعل مضارع در گزینه ي 

: تأُکلوَن: می خورید و نأُکُل: می خوریم فعل مضارع هستند. در گزینه ي 

: َتعرفین: می شناسی و اَعِرُف: می شناسم فعل مضارع هستند. در گزینه ي 

گزینه 4  .................. ؟ من لباس هایم را می شویم. - 30

- چه انجام دادي؟ با فعل ماضی سؤال شده و باید فعل مضارع بیاید.

- چه انجام می دهم؟

- کجا لباس هایت را می شویی؟

- چه انجام می دهی؟
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