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معصومه عشیری                        طبیعیّةالعلوم ال

  

 و ترجمه مهارت واژه شناسی 
 1صفحه 

 :«که»کلمة انتخب العبارة التی لیست فیها مفهوم 1
 

نّی أعتقُد أّن الفکرةَ الوحدةَ....: ب   أّما الکتاُب المفیدُ فهو الّذی یزیدُ معرفتَک.الف:   ِلأ
     بلیون.اُت کتَب کّلأ کاتٍب قد وصَف نأنا قرأ-ج
ن الُسیّاح الذین یأتون الی مصر.-ج  تعلّم االنجلیزیّة مأ
 

 

 «نویسندگان برتر» انتخب الّصحیح فی تعریب  2
رین      ب-......     الفالُکتّاب ......  ر      ج-اآلخأ  اِلُخروی-اآلَخرین     د-اآلخأ
 

 

 «#..........القاسیة» انتخب التضاد لأـ 3
 االسهل-السهولة       ج-السهل       ب-الف
 

 

 کانوا یأتون  -الف  انتخب العبارة التی تختلف فی الترجمة: 4
 هو ُولأد فی قریٍة تجذُب الّسائحین-وجدُت کتاباً أُحبُّه.         د-ج     لم یکن له ولد  -ب

 

 «فإذا وجدَت ذلک فی کتاٍب کان له جدیراً بالعنایة» انتخب الخطأ فی الترجمة:  5
 

،شایسته ی یافتی (-ج می یابی /-ب/  یافتی-الف) بی پس اگر آن را در کتا-الف
 خواهد بود( -می باشد/ج-/ب می باشد-) الفتوجه 

 

 

 انتخب الّصحیح فی التّرجمة: 6
.پس اگر آن را در کتابی یافتی فإذا وجدَت ذلک فی کتاٍب کان له جدیراً بالعنایة -الف

................... 
 الف/ب-شایسته ی توجه می باشد     ج -که شایسته ی توجه می باشد     ب-الف

 

 «الحّریّة» انتخب الصحیح فی التضاد:  7
 الحدود-التحدُّد        ج -التحدید      ب-الف
 

 

  مهارت شناخت و کاربرد قواعد
 

 الضمیر الذی یختلف فی المحل االعرابّی:انتخب -1 
ْلهُ  -یتصفّحه      د-ج   أسرتهُ -أرسلَه    ب-الف  أرسأ
    
 انتخب الجملة التی لیست لها اسم المکان:-2

   أعطی المدیُر مسؤولیّة المکتبة لزمیلي.-بأرسله أُسرتَه إلی القاهرة.    -الف
 السیّاح أتوا إلی مصر لزیارة المعابد و اآلثار التاریخیّة.-ج
 عمه.لی الفندق و أکلنا الّطعام فی مطذهبنا إ-د
 

 



 انتخب العبارة المتفاوتة فی الترجمة:-3
 ما أخرجُت منه فائدةً.-ال یُخَرج منه بفائدةٍ.        ب-الف
 ال یَخُرُج منه بفائدةٍ.-ما خرج منه بفائدةٍ.           د-ج
 
 فی الجمع: خطأالانتخب -4

نة/السنوات  د-السنوات       ج-السنین/نةالس  -سّن/أسنان     ب -الف  ُسنّة/ُسنن-السأ
 
 انتخب العبارة التی صفتها غیر صحیحة:-5

 العبُد المخلصُ -عبُدهللاأ المخلُص    د-عبَدهُ الُمخلَص     ج-لُص     بعبُد الُمخ-الف
 
 المتفاوتة:انتخب الجمع -6

 عالأم-تلمیذ        د-ُمفّکر      ج-صحفّی       ب-الف
 
 صورون.إنّهم لهم المن-الجملة التی لیست فیها االسم المفعول:     الفانتخب -7
 و لقد سبقت کلمتُنا لعبادنا الُمرَسلین-ال یعُمُل الُمکی ُف.       ج-ب
 إیّها الُموظًّف لماذا تأّخرَت؟-د
 
 التی لیست لها االسم الفاعل:انتخب الجملة -8

 قرأُت آراَء ثالثین کاتباً.       -ب           العّمال الُمجتهدون-الف
 و ال انتم عابدون ما أعبد.-السیّد ُمسلأمّی رجل  ُمحتَرم.    د-ج
 
 سم التفضیل:اال )دارای(العبارة ذو انتخبانتخب -9

ن قراءةأ الموضوعات المتعّددة.-الف  ال تترکأ الخیر.-ب      أنا أمتع مأ
ن قراءةأ الموضوعات المتعّددة.    د-ج ّب ذکاوته.-هذا العمُل أمتُع مأ  هو ولد  ذکیٌّ أحأ
 

ن الکتب.-المفعول:     الفأّی عبارة لیست لها -10  فأقرأُ ما تُحّب مأ
  تُوَجد کّل کتاٍب فی مکتبتي.-قد وصف کلُّ کاتٍب نابلیون ....    ج-ب
 کلُّ شیٍء یرُخُص إذا کثُر إاّل االدَب.-د
 

 لیست لها اسلوب االستثناء.انتخب الکلمة التی -11
.  -الف  خیرةالقصیدةَ اِل ما حفَظ کاظم  القصیدةَ إالّ -بو ما الحیاةُ الدنیا إاّل لعب  و لهو 
.-الیوم لن نتعلّم درساً إال العربیّة.     د-ج  لم أقُل کالماً إاّل الحق 
 

 :فی اسلوب االستثناءانتخب الصحیح -12
 

ال نشاهُد فی بیتی إاّل کتاَب -لماذا لم نشاهأد فی المکتبة إاّل کتَب العربیّة؟    ب-الف
 ال نشاهأد فی حیاةأ العقّاد إاّل النشاط.-ج           العربیّة.  

 لن یرجع التلمیذُ الی المدرسة إاّل فی السنة اآلتیة.-د 
 

 «لتالمیذُ إاّل الّصادقُ ما فاَز ا» الترجمة غیر صحیحة:انتخب -13
 فقط از دانش آموزان، صادق برنده شد.     -الف
 الف/ب-برنده نشد از دانش آموزان جز صادق.     ج-ب
 



 فی محّل الصفة:« الظالمین »انتخب -14
 و کذلک نجزی الّظالمین.-فانُظر کیف کان عاقبةُ الّظالمین.    ب-الف
 ال ینال عهدی الّظالمین-د               یهدی القوم الّظالمین     -ج
 
 
 

 «داشتن»مفهوم انتخب العبارة التی لیست فیها -15
 توَجد أطعمة  لأکّل جسٍم.-لکّل فکٍر طعام .       ب -الف
.      د-ج  لي کتب  مفید  فی المکتبة.-کان لک فکر  قادر 
 

 «فرالکا» الخطأ فی الصفة فی کلمة انتخب  -16
نوا بالقرآن.-ب         فانُصرنا علی القومأ الکافأرین        -الف  الکفّاُر قوم  لن یُؤمأ
ن روح هللا إاّل القوم الکافرون.      د-ج  القوُم الکفّار لم یُنَصروا.-ال ییأس مأ
 
 

 


