
 

:«یا بنیَّ اَقِم الصالة و اُمر بالمعروف و اَنهَ عن المنکر»-1 نا          

!ای پسرم،نمازت را بر پا دار و به کار نیکو امر ون و از کار زشت نهی کن                 

ها دستور بده و از زشتی ها بازدار! ای پسرکم،نماز را اقامه نما و به خوبی                  

!ای پسرکم،نماز را بر پا دار و به کار خوب دستور بده و از کار زشت باز دار                  

!ای پسر من،نماز را اقامه کن و به کار خوب دعوت کن  و از کار زشت نهی بنما                  

          

:«آدم،التمش في االرض مَرحاً اِنَّ هللا ال یحب المختالینیا ابن -2             

!داردای پسر آدم،نباید درزمین با غرور راه بروی که خداونو خودپسندان را دوست نمی               

!ای آدمیزاد،در زمین شادمانه و با خود پسندی راه مرو،زیرا خدا خودپسندان را دوست ندارد               

    .                                                              !  داردند متکبرین را دوست نمی،همانا خداوای انسان،برروی زمین با تکبّر گام برندار         

                                                                 !ای پسرآدم،شادمان و خوشحال بر روی زمین قدم مزن،چه خدا متکبران را دوست ندارد

                                                      !                                                                                 

!اَحّب عباد هللا الذین اَنفع للعباد -3          

                                                                              ی       ال تعلمون:این،روز رستاخیز است،ولی شما نمیدانستید! ولکنّکم کنتمهذا یوم البعث 

                                                                           ! دوست داشتنی ترین بندگان خداوند کسانی اند که برای بندگان مفید تر هستند

                                                                             !محبوب ترین بندگان هللا،کسانی اند که برای بندگانش سودمند هستند      

  !                                                                                           !که برای بندگان مفید تر هستنددوست دارم بندگان خداوند را       

                                                !                                                                                 دارم !بندگان خداوند،کسانی را که برای بندگانش سودمندترند،دوست می

!          

                                                                                                                                   !المواطن المثالي یهتم بالریاضة ویقتصد في االستهالک الماء ولکهرباء-4     

 ی

! هم میهن الگو به ورزش اهتمام ورزید و در مصرف آب و برق صرفه جویی نمود                

!کندکند و در مصرف آب و برق صرفه جویی میشهروند نمونه به ورزش توجه می              

!کندهم وطن نمونه با اهتمام به ورزش، در مصرف آبو برق هم صرفه جویی می             

!کندشهروند الگوست آن که ب ورزش توجه کرده  و آب و برق را  کم تر مصرف می             

                           

                                                                                  «                                    .                                     الصحیح في الترجمه الی العربیة:عین «آسیا از بزرگترین قاّره های جهان است»-5     

                                                                                                                                  ت

   آسیا کبیر قاّرات في العالم!                                                            !اِنَّ آسیا اَکبر قاّرة عالمیّة                                             

!  آسیا قاّرة کبری في العالم                                          !             اِنَّ آسیا اَکبر قاّرات العالم            

 

:نحن نتواضع اَمام اَساتذتنا»فة العبارة التالیة« نَتواَضعَ »عین الصحیح حول »-6  

بزیادة حرٍف واحدٍ -مصدُر تواُضع            

«تَواَضعنا»ماضیَة-مزید بزیادَة حرفینِ             

کنمبمعنی فروتنی می«ع-ض-و»حروف اصلیة           

«تَواَضعوا»اَمر والماضی منه            

 7-»ماهو الحصیح حول ما اشیر اله بخط فی العبارة التالیة»قَدَّم لقمان الحکیم البنه مواِعظ قیّمة«:

،مفعول      قَدََّم:فعل ماٍض،للغائب،الزم/َمواعظ:اسم مذکر،فاعل«موعظة»قَدََّم:مصدره تقدیم،معلوم،مزید بزیادة واحد/مواعظ:مفردها         

واعظقَدََم:فعل،متعدّ،مزیدبزیادة حرفیِن/مواعظ:جمع مکسر،مفردها     ،مفعول «وعظ»مفردها  ،قَدََم:مجردثالثی،مجهول،ماٍض/مواعظ:جمع مکسر        

1آزمون شماره   

اول یازدهمدرس   
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  عین الخطا في ضبط حرکات الکلمات:-8

ُب َمن یُحافَُظ َعلی الصَّالة      !           علینا اَن نکوَن ُمشتاقیَن الی االَعماِل الّصاِلَحةِ                 !اِنَّ هللا یِّحِ

ب اِلی االَفاِضل        فات الطَّیِّبَة                      !االبتعاد َعِن االراِذل و التَّقَررُّ   !لذالَک یُرِشدونَُهم الی الِصّ

:الخطاَ فی المتضاد او المترادف: عین-9  

  !االراذل          االفاضل/اَنکر=اَقبح    

ب            !التجنُّب/ُمختال=ُمعجٌب بالنفسالتقرُّ  

  الَحَسنَة       الَسیئَة/الُمتواضع=الفخور!    

!المعروف        المنکر/المشاکل=الشدائد     

 

:الخطا فی لترجمة الکلمات المعینةعین -11  

     اِذَن َعلینا ال نتکبر علی اآلخرین!)بنابراین(

     اَِّن َصوت الحمیر اَنکر االصوات!)االغ ها(

    قام اصدقائی بتعلُّم الفنون الجدیدَة!)یاد دادن(

     اََحبّ  عباد هللا انفعهم لعباده!)محبوب ترین( 

 

:عین العباَرة ماجاَء فیها اسم المکان -11  

!علینا بتعظیم الشهداء فی َمحافِل تکریمهم      !  المزارعون یعلَمون بجٍدّ فی جمع المحاصیل حتی غروب الّشمس      

!یُعِجبنی جمال الغابة فی فصل الخریف                                        !ُزرنا مراقد العلماء فی سفرتنا للزیاَرة     

 

:عین ما لیس فیه اسم التفضیل-12  

!اکَرَم مدیر المدرَسة التلمیذ المثالیَّ فی آّخر الحفلَة جدّی اَنفََق الی المحرومیَن اَثَمن اَمواله!                      

!اَعفَی الناس من َعفا عند القدرة                   !صدیقی اَهدی کتاباَ آخر کتاب قد قراه      

 

:فی اَی عباَرة ما جاَء اسم التفضیل-13  

  !جبل دماوند اَلی جبال ایران   

  !اَتی الصُّغری َخَرَجت من البیت   

  !نحن نُحّب خیَر االعماِل فی حیاتنا   

  !ما دعانا االنبیاُء الی الشّر بل الی الخیر   

 

عین الصحیح::هذا الجبل کبیر و ذاک صغیر.فاالّول.....!-14  

«کبیر من الثاني      

!ُکبری من الثاني     

!اَصغر من الثاني    

!اَکبر من الثاني    

 

15- ً :عین مافیه اسُم التفضیل واسم المکان معا  

!کلُّ یوٍم اَذهُب مع صدیقتی الی المکتَبَة    

!الطاووس اَجمل طیورفی هذه الغابَة    

!ُمدیَرةقصدُت الرجوع الی الَمصنَع وتکلّمُت    

!اَنَت فی هذا الَمجلس تکون اََحقَّ النّاس بالُحکم    
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