
 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                                             ضیاءالصالحین

 (1 )   رــاصــی معــربـع

 1نمونه سواالت عربی معاصر 

 درس اول تا آخر درس هفتم از 1نمونه سواالت عربی معاصر 

 

 

 .با توجه به جمالت زیر ترجمه کلمات مشخص شده را بنویسید. 1

 ةمر   کانت البطیخة الف. قال له التاجر : یا لقمان

 جوارحه و حفظها عن المعاصی  تفقد  أهمل ب. إذا

 قلبک و لسانک عن المحارم اطو ج. و

 معک؟  حذاءک د. لماذا أخذت

 

 .ترجمه عبارات زیر را بنویسید .2

م الِحکمة فإن ی ال أجعل الحکمة فی قلب أحد إال  و أَردت أن أغفر له  .الف. َعظِّ

ب. و أحکم علم األخالق المذمومة و ما زَک ی نفسه منها و أحکم علم األخالق المحمودة و َلم َیتَِّصف 

 .مغرور فی نفسه مخدوع عن دینه ِبها، فهو

 ج. من ملک استأثر، و من لم یستشر یندم، کما تدین ُتدان

 د. لیس من العقل أن نطیعکم قبل أن نری و نسمع منهم

 کان المجلس ملیًئا بالعلماء و األشراف و لم یکن فیه مکان فارغ و. فی الیوم المعی ن 

 ه. إن  کل  من لم یدرک حقیقة دین اإلسالم فهو سفیه

 

ه . 3  .به متن زیر به سواالت پاسخ دهیدبا توج 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                                             ضیاءالصالحین

 (1 )   رــاصــی معــربـع

، فإن رأیت قوًما یذکرون قال لقمان البنه یا بنی  إختر المجالس علی عینیک : و من الحکمة القدیمة

  اهلل

و لعل  اهلل أن یظل هم  : فان تکن عالما نفعک علمک و إن تکن جاهال علموک،فاجلس معهم

ک معهم برحمته  .فتعم 

 .الف. جمالت مشخص شده را ترجمه نمائید

 ب. فایده نشستن در مجلسی که یاد خدارا می کنند چیست؟

 

ة اإلعالن الرسمی  للمذهب الشیعی الجعفری فی إیران » با توجه به متن . 4 عل ت گرایش « قص 

 محمد خدا بنده به مذهب شیعه چه بود؟ سلطان

 

 .ترجمه کلمات داده شده را بنویسید. 5

                    ج. المظاهره                    ب. عثر علی                           الف. َشِقَی 

ر  ه. الُمَتَرقَّب                    و. الَحِفید                                 د. النیِّ

 

ه به عبارت زیر به سواالت پاسخ دهید. 6  .با توج 

أربعین لیلة... یا  الشیطان لم یقربه بالزِّیت اد هن  یاعلی! اد هن بالزِّیت، فإنَّ من»

 «مغیث الغریق الحزین ال ذی لیس له دعاء ادعنی! ِعیسی

 .الف. ترجمه کلمات مشخص شده را بنویسید

 ب. طبق متن داده شده کیفی ت دعاء چگونه باید باشد؟
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