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سینا دوره اول

درس اول : دوره ي درس هاي سال هفتم و هشتم

ترجمه ي کدام گزینه نادرست است؟  1

 اِنَّ َحوائَج النِّاس اِلیُکم نِعَمٌۀ ِمَن اهللا: قطعًا نیازهاي مردم از شما نعمتی از خداوند است.

ُم النِّاس، َمْن َجَمَع ِعْلَم النِّاس اِلی ِعْلِمِه: داناترین مردم، کسی است که دانش مردم را به دانِش خودش بیفزاید.   اَْعَلَ

واِء قلیلُه َینَفُع و کثیرُه قاتٌل:  سخن مانند دارو است، کمش سود می رساند و زیادش کشنده است.  الَکالُم َکالدَّ

 اَْکَثُر َخطاَیا اْبن آَدَم فی لسانِِه:  بیشتر گناهاِن آدمی زاد در زبانش است.

درس دوم : وزن کلمات و حروف اصلی

وزن کدام کلمه درست نوشته شده است؟  2

اِکتساب (اِستفعال) اِنصراف (اِنفعال) اِنفجار (اِفتعال) اِستکبار (اِفتعال) 

درس اول : دوره ي درس هاي سال هفتم و هشتم

عبارات زیر با کدام کلمات کامل می شوند؟   3
باح. ّالب ِالی المدرسۀ و ُهم یأُکلوَن .................. ِفی الصَّ   .................. العاُم الّدراسیُّ فی َفصل .................. و .................. الطُّ

تاء- َتْذَهُب- الَفطور  َیبتدُئ- الخریف- َیْذَهُب- العشاء  بیع- َیْذَهبوَن- الَغداء  اِْبَتَدَأ – الشِّ  َیْبتدُئ- الَخریف- َیْذَهُب- الَفطور  َیْبَتدُئ- الرَّ

درس دوم : وزن کلمات و حروف اصلی

کدام گزینه درست است؟  4

وزن کلمه ي «تحمید» (ح م د)  تفعیل معناي کلمه ي «مسموع» (س م ع)  شنونده

هم وزن کلمه ي «انقالب»  اکتساب هم خانواده ي کلمه ي «عامل»  تعلیم
←←

←←

درس اول : دوره ي درس هاي سال هفتم و هشتم

در کدام گزینه همه ي اعداد اصلی هستند؟   5

اِثنان- ثالَثۀ- ثمانَیۀ اَالَحد- اِثنان- ثالَثۀ اِثَنین- واِحد- خاِمس اَربََعۀ- سابِع- ُثالثاء

فعل مناسب براي جاي خالی جمله ي زیر کدام است؟  6
 «ِانَُّهْم .................. َغدًا. »

ُیساِفرَن ساَفْرَن   ساَفروا  َسُیساِفروَن 

1



درس دوم : وزن کلمات و حروف اصلی

در کدام گزینه هم وزن کلمه ي «ِفعال» وجود دارد؟  7

ماواِت و األرِض.  اِنَّ أحبَّ ِعباد اهللا اَْنَصُحُهم لِِعبادِه.   ِمن سعادِة اْبن آدم ُحسُن الُخلق.  ُحْسُن اَالدِب َیسُتُر ُقْبَح النَّسب.   اِّن اَهللا عالُم َغیب السَّ

»  کدام است؟ ترجمۀ روان و صحیح جملۀ  «َیْرَفُع اُهللا الَّذیَن آَمنوا ِمْنُکم. / المجادله -   8

خدا کسانی را که ایمان آورده اند، باال می برد. خدا کسانی از شما را که ایمان آورده اند، باال برد. 

خدا کسانی از شما را که ایمان آورده اند، باال می  برد. خدا کسی را که ایمان بیاورد باال می برد.

11

درس اول : دوره ي درس هاي سال هفتم و هشتم

وق» با کدام گزینه کامل می شود؟ د و احمُد إلی السِّ 9 جملۀ « .................. محمَّ

ما َذَهَب ما َذَهبوا ال َذَهبا ما َذَهبا

درس دوم : وزن کلمات و حروف اصلی

اکرین، یا َمْلَجأ ُکلِّ َمطرود» ترجمه ي دو کلمه ي «ذاکرین و َمطرود» در دو عبارت از فرازهاي دعاي جوشن کبیر «یا َخْیَر الذَّ  10

رانده کنندگان، طردکننده یادکنندگان، رانده شدگان یادآوري شده، رانده شده یادکنندگان، رانده شده

در عبارت داده شده، کدام وزن وجود ندارد؟  11
«َشَرُف الَمْرِء بِالِعْلِم و اَالدِب ال بِاْألصِل و النََّسب»

َفْعل ُفْعل َفَعْل ِفْعل

وزن کدام کلمه نادرست است؟  12

منصور  مفعول  اِْنَتَشَر  اِْنَفَعَل اِْسَتْخَدَم  اِْسَتْفَعَل  َل َم  َفعَّ ←←←←َعلَّ

درس اول : دوره ي درس هاي سال هفتم و هشتم

کدام گزینه پاسخ درستی براي سؤال داده شده نیست؟   13
 «َهل َتعِرُف َصدیقی؟»

 نَعم، اُعرُف َصدیَقَک  نَعم، َتعِرُفُه  نَعم، أعِرُفُه  نَعم، َتعِرُف َصدیقی 

درس دوم : وزن کلمات و حروف اصلی

توضیحات کدام کلمۀ مشّخص شده، صحیح می  باشد؟  14

راِب لَِفریَضٍۀ دینیٍَّۀ. (ت، ن، ع) – (اِنِفعال) – (خودداري) عاِم َو الشَّ وُم، اِمِتناٌع َعِن الطَّ  الصَّ

 َحَدَث اِْحِتراُق اْلَخَشِب ِفی َمْصَنِع اَألبواِب َو النَّواِفِذ. (ح، ر، ق) – (اِفتعال) – (آتش گرفتن)

 اَْلجاِمَعُۀ، َمکاٌن لِلتَّعلیِم اْلعالی بَعَد اْلَمدَرَسِۀ.  (ع، م، ل) – (َفعیل) – (آموزش)

 ِإذا َسألََک ِعبادي َعّنی َفإنّی َقریٌب. (ع، ب، د) – (ِفعال) – (عبادت ها)

←

←

←

←

درس اول : دوره ي درس هاي سال هفتم و هشتم

کدام گزینه براي جالی خالی عبارت « .................. َتلعباِن کرَة القدم فی ساَحِۀ المدرسِۀ»مناسب نیست؟  15

انتما هما  اَلّطالبتان اَلّطالبان

ترجمۀ فعل کدام گزینه معادل سّوم شخص جمع در فارسی است؟  16

أبی َیْرِجُع ِمَن الَمْصَنِع َمساًء. یا فاِطَمُۀ َهْل َتْعَملیَن هنا؟ اَْألوالُد َیْلَعبوَن ِفی اْلَحدیَقِۀ. نَْحُن نَْحَفُظ الُقرآَن جیِّداً. 
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درس دوم : وزن کلمات و حروف اصلی

در کدام گزینه متضاّد نیامده است؟  17

 ُحسُن اَألَدِب َیسُتُر ُقبَح النََّسِب.  َشَرُف الَمرِء بِالِعلِم َو اَألَدِب ال بِاَألصِل َو النََّسِب. 

واِء، َقلیُلُه َینَفُع و َکثیُرُه قاِتٌل.  ِمن َسعاَدِة اْبِن آَدَم ُحسُن الُخُلِق َو ِمن َشقاَوِة ابِن آَدَم سوُء الُخُلِق.   اَلَکالُم َکالدَّ

درس اول : دوره ي درس هاي سال هفتم و هشتم

کدام گزینه از لحاظ نگارش درست نیست؟  18

ب سؤاًال ِمن المعّلم.   اولئک الفَّالحاُت یرزعنَّ الُّرّز.  َترجُع النِّساء ِمن المسجد.  ُطالُّ بنا َرَفْعنا َعَلم ایران.  َسأَل الّطالُّ
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