
 

پدرم..:«تاه اَحدٌ فی حاَجته فّرده مایوسا  عَفاء علی الشدائد الدّهر و ما أکاَن اَبی یُعین الضُ »-1 نا          

!تمام بیچارگان را کمک کرده بود ودرسختی های روزگار هیچ کس با خواسته اش نزد او ناامید برنگشت                 

!کرد وکسی نزد او با خواسته اش نیامد که او را ناامید برگرداندیاری میناتوانان را بر سختی های روزگار                  

!تده و او را ناامید برنگردانده اسکند و کسی در حاجتی به او مراجعه نکرناتوانی را بر سختی روزگار یاری می                  

!کردآمد او را ناامید نمیکرد و کسی با خواسته اش نزد او میدرسختی های روزگار ناتوانان را کمک می                  

          

:فی االیام ُطفولتی ُکنت اشعر باَلٍَم شدیٍد فی َصدری و کاَن ِعندی ُصداٌع اَیضا  ولکن ما کاَن عندی َوصفَة2             

!کردم وسردردی نیز داشتم ولی نسخه ایی نداشتمدر روزهای کودکی ام دردشدیدی در سینه ام احساس می               

!در روز های کودکی احساس درد شدیدی در سینه ام کرده بودم وسردرد هم نزد من بود ولی نسخه  نداشتم                

    .                                        !کردم وسردرد هم داشتم ولی نسخه ایی نزد من نبوددرد شدید در سینه میدرروز های کودکی ام احساس          

                                            !کردم وسردرد در سرم نیز داشتم ولی نسخه ایی نداشتمدرکودکی ام احساس شدیدی از درد در سینه ام می

                                                      !                                                                                 

!ال تغتروا بَِصالتِهم و ال بصیامِهم  و لکن قد اختبروهم عندَ صدِق الَحدیث و اَداِء االَمانَةِ -3          

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

                                           به نمازشان و)نه(به روزه شان فریب نخورید،ولی آنها را در هنگام راستگویی وامانت داری  بیازمایید!    

                                            آزموده اند!   خورند ولی آنهارا در هنگام راستگویی وامانت داری ازنمازشان وروزه آنها فریب نمی      

  !                                                هنگام راستگویی وامانت داری بیازمایید !فریب نماز وروزه آنهارا نباید بخورید ولی گاهی آنهارا در       

          !                                                !  فریب نماز وروزه آنهارا نخوردند ولی آنها را درهنگام راستگویی وامانت داری آزموده اند!

ی                                                                «  کاَن هوالء الرجال یحبوَن الفقراء ویَعِرفوَن قدَر کبارهم وما رایُت أجودَ وال أکَرَم ِمنُهم-4          

! بودمترینشان را ندیدهدانستند و بخشنده ترین وگرامیداشتند  وقدر بزرگترهارا میاین مردان هستند که فقیران آنهارا دوست می                

!دانستند وبخشنده تر و)نه(گرامی تراز آنها ندیده بودمداشتند،وقدر بزرگانشان را میاین مردان فقیران را دوست می              

!دانستند وبخشنده ترو گرامی تر از آنها ندیده بودمرا می داشتند وقدر بزرگان خوداینان مردانی بودند که فقیران را دوست می             

!تر از آنها ندیده بودمدانستند وبخشنده ترین و)نه(گرامیدارند وقدر بزرگترهایشان را میاین مردان فقیران را دوست می             

                           

                                                                                  «                                                           «أمرنی ربّی بُمداراِة النّاِس َکما أمرنی بأداِء الفرائض!»بارة:هذه الععین غیرالمناسب ِلَمفهوم -5     

                                                                                                                                  ت

       شکر آنکه تودرخانه ایی واهلت پیش/نظر دریغ مدار ازمسافر درویش!  به      حق شو باهمه مرغان بساز!  وباز/لطفای سلیمان درمیام زاغ

!  گرباتو بد باشد تو با اوخوب باش!       موسیا درپیش فرعون زمان/نرم باید گفت قوال  لیّنا   وعاقل بود فرقی سلیم/مدّعیدرمیان جاهل          

 

نین«  6-»وصل الی قوم غیر ُمتمدِّ

«غیر»معرفة/مضاف الیه و مضافه-جمع سالم للمذکر-اسم           

«غیر»معرفة/صفة وموصوفه-اسم مفعول)حروغه اصلیة:م د ن(-سالم للمذکرجمع             

اسم فاعل)فعله علی وزن تفعََّل(/مضاف الیه-جمع سالم للمذکر           

اسم فاعل)مصدره علی وزن تفعیل(/صفة-جمع سالم           

 7-خاطبهم هللا في شانهم:

مزیدثالثی)حروف اصلیه:خ ط ب(/فعل وفاعله محذوف-للغائب-فعل     مزیدثالثی)مصدره علی وزن تفاعل(/فعل ومفعوله ضمیر)هم(-للغائب-ماضیفعل         

فعلیهوالجملهوفاعلللمعلوم/فعلمزیدثالثی)مضارعه:یُخاطب(مبنی-للغائبة«     هللا»معلوم/فاعله-مزیدثالثی)مصدره:مخاطبة،من وزن:ُمفاعلة(-فعل ماض        

 

6آزمون شماره   

 درس ششم یازدهم

1 

3 

2 

4 

1 

4 

3 

2 

2 

4 

3 

1 

1 

4 

3 

2 

3 4 

2 

4 

3 

2 

1 

2 

4 

1 

1 

3 



  في ضبط حرکات الکلمات: الصحیحعین -8

!اَشاَرت شمیُل فی احدی ُمقاباِلتها اِلی األدعیّةِ               !          هَی اَوَصت اَن یُکتََب حدیٌث علی قَبِرها           

  !تسّمی َمظاِهر التَقدُِّم فی میادیِن العلِم واألدِب حضاَرة            !بات الفارسیةُمعَجَم الُمعَرِّ »کتابَ اَلََّف الدّکتوُر ألتونجی        

:الخطا حول التوضیحات للمفرداتعین -9  

«الخائب:هو الذی یخاف شیئا        

  «المکروب:الذّی ُحزنُهُ کثیرٌ      

«واالَقرباءُ االَهُل:هو االُسَرة       

  «الصَّفی:هو المنتََخب و جمعه اَصفیاء   

 

:عین الخطا فی مفرد الجموع المکّسرة-11  

  !أسَری      اَسیر    

!ِخصال     َخصلَة      

  !أعراض      َعرض   

  !اَنفُس       نَفس   

 

:الاّلم،ال تدل علی طلب للقیام بالعمل  عیّن -11  

!ةَ بالتفاوِل ِلتحصل علی النجاحعلیَک اَن تواجه الحیا                     !  اِلحفظ سّت صفحات من موضوعات هذِه الُکتُب      

!هذا معلم اللغة العربیَة،فلیصبر فی تعلیم ُطالبه         !قال الَحَکُم قبَل بدایَة المباراة،کلُّ العب لیبتزم بقوانین المباراة     

 

:الحرف الالم لالمرعین -12  

!اَرَسَل هللا االَنبیاَء ِلتُومنوا بِِه و بُرُسِلهِ         !دوا علی اَنفُِسِهم ویتوکَّلُوا علی ربَّهممِ عتَ یَ الموئمنون لِ       

!ذهبُت الی الّسوق اِلُساِعدَ والدی فی اَعماله                             !الّساحةجئنا الیکم ِلنَلعََب معُکم فی       

 

:ما فیه النهی عن القیام بالعملعین -13  

  !من ال یَجتَِهدوا فی اَعمالهم ال یَنَجحوا   

  !َمن ال یُفَِکّر فی اَحوال رّعیتِه یُعاقبِهُ هللا عاجال  اَو آجال     

  !أ ال یرید هوالِء االَطفال اَن یذهبوا الی الحدیقَة لللعب؟   

ِر الطاّلب فی اَداء واجباتهم المدرسیة      !ال یُقِصّ

 

!یختلف فی المعنی والنوع«الالم»حرف عین -14  

!تنزل قطرات المطر علی االرض لتسقی النباتات      

!لیدرسواحَضَر التالمیذ فی الصفوف      

!ُء اِلیَک ألتکلَّم حول مشاکلی فی الحیاةأجی    

ه االنسان!نبُ فی الّطبیعة عجائب کثیَرة لتّ     

! 

 

:عین حرف الاّلم لیس لالمر-15  

!مین ِمن نوم الغفلة حتّی یاخذوا حقّهم من الظالمینلیستیقظ کل المسل    

!حاولُت کثیرا   لیُدبر زمیلی فی مفهوم نصوٍص یقراها    

!ِلیَنفَع منها َمن یُشارکوَن فی تلَک المحاظرة    

!اِنَّ المسلمین فی اَطراف العالم لیتّحدوا جمیعا      
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