
 

:«قینآمنوا اتقوا هللا وکونوا مع الصادیا ایها الذین »-1 نا          

!ای کسانی که مومن شده اید،تقوای الهی پیشه کنید و همراه راستگویان باشید                 

!کنند،وهمراه راستگویان هستندمیکسانی که ایمان آورده اند،از خدا پروا                   

!ای کسانی که ایمان آورده اید،از خدا پروا کنید و همراه راستگویان باشید                  

!ای کسانی که ایمان آورده اید،از پروردگارتان پروا پیشه کنید و از راستگویان باشید                  

          

:ال تستشرالکذاب فانه کالسراب یقّرب علیک البعید و یبعد علیک القریب -2             

!کندبا بسیار دروغگو مشورت نکن،چه او همانند سراب است،دور را به تو نزدیک و نزدیک را از تو دور می               

!سازدکند و نزدیک را از تو دور میماند که تورا به دور نزدیک میمی گوید مشورت نکن،زیرا او به سرابیبا فردی که بسیار دروغ می                

    .                                    !با دروغگویی که مثل سراب دور را درنظرت نزدیک و نزدیک رادر دید تو دور میسازد،هرگز مشورت نکن         

                         کند،مشاوره مکن!ونزدیک رادرنظرت دور میسازد،را برتو نزدیک می با آن که بسیار دروغگو است و همانند سرابی دور

                                                      !                                                                                 

!صدَّقکَ صدیقک َمن صدقَک ال من -3          

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

                                                                                    !گوید نه کسی که تورا باورکنددوست تو کسی است که به تو راست می

                                                                                 دوستت با تو صادق است هرچند تورا مورد تایید خویش قرارندهد!      

  !                                                                                    !که به تو راست گفت که سخن هرکسی را باور نکن دوست توست او      

          !                                                !                                 !گوید هرچند او را باور نکنددوست به دوسِت خودش راست می

ی                                                   کاَن یسبح فی البحر فتظاَهَر بالغرق وبداَ یصرخ ویطلُب المساعدة من اَقربائه!یرَوی اَنَّ شاَب َکذاباً -4          

! خواستو خویشانش کمک می کرد وشروع کردبه فریادزدن و از قوممیکرد،وتظاهر به غرق شدن شده است که جوانی بسیاردروغگوبودکه دردریاشنا میروایت می                

کرد!طلب می واز نزدیکانش کمکشود و فریادزدن را آغازکرده کرد غرق میکرد و وانمود میکنند که یک جوان بسیار دروغگو دردریا شنا میروایت می              

!کردرا ادعا نمود وآغاز کرد به فریاد زدن واز خویشاوندان تقاضای کمک میکند وغرق شدن خود ند که یک جوان بسیار دروغگوبود که دردریا شنا میکرروایت می             

!خویشاوندانش پس تظاهر به غرق شدن کرد وشروع کرد به فریاد زدن وکمک خواستن ازکرد شود که جوانی بسیار دروغگو در دریا شنا میروایت می             

                           

                                                                                  «                                                                                   عین الصحیح:«!در روز شنبه کتابی را خریدم که دربازار آن را دیده بودم-5     

                                                                                                                                  ت

                                    !فی یوم الثالثاء اِشتریُت کتاباً اُشاِهدُ فی الّسوق                       !اشتریُت کتاباً قد رایتهُ فی السّوق یوم الّسبتفی 

!  یوَم السَّبت کتاباً شاهدتُه فی الَمتَجرریت قد اشتالذ         !             الکتاَب قد رایتُها فی سوق  اِشتریُت یوم السَّبت             

 

 6-»یستفیدُ البشر من المعجزة البحریة«

اسم فاعل)مصدره:اعجاز(/جارومجرور-مفردمونث-اسم            

فاعل)فعله:اعجز(/مجرور به حرف جراسم -معرفة بال-مفردمونث            

معرفة/مجرور به حرف جر-اسم فاعل)فعله:عجز(-مونث-اسم            

معرفة/مجرور به حرف جر-اسم فاعل)فعله علی وزن فعََّل(-مفرد مونث           

 7-الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا:

«الناس»اسم فاعل/خبر للمبتدا-مونث-جمع تکسیراسم -                           «        اسم فاعل/مذکر/خبر-مفردمذکر-اسم        

والجملة اسمیَة«الناس»جمع مکسر)مفرده:نوم(/خبرللمبتدا-مذکر-اسم       نکره/خبروالجملة اسمیَة                  -اسم فاعل-جمع مکسر        

 

  5 آزمون شماره

 درس پنجم یازدهم 
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  الکلمات:عین الخطا في ضبط حرکات -8

ِث النّاَس بَُکِلّ ما َسِمعَت بِهِ           !یَبلُُغ الّصاِدُق بِِصدقِه ما ال یَبلُغُهُ الکاِذُب بِاحتِیاِلهِ                !ال تَحدِّ  

  !الَحدیِث و اَداِء االَمانةِ نُختَبُِر االَصِدقاَء ِعندَ ِصدِق                !ال تَستَشیروا الکَّذاب فَِانَّهُ َکالسَّرابِ        

:الخطا فی المترادف و المتضادعین -9  

«نَصر = َعدَةمسا      

  «َصدیق       َعدوّ      

«تاجیل        تاخیر      

  «َکبَُر       َصغُرَ    

 

:عین ما ال یُناسب في االجوبَة التّاَلیَة-11  

!)تَظاَهَر(یغَرُق في البحر ف...النَجدَة،النَجدَة فاسَرع الناُس الیهکاد الشباب       

!اذا ظننَت اَنَک تقدر علی اََن...َعلَی ِرضَی الناس فانَت مخطیُّ شدیداً)تَحُصَل(      

   ) !تخلََّص الرجل بمرور االیام ِمن...ذنوبَِه وعیونه اللتزامه بالصدق)َشرَّ  

  !الوالد في ولدِه حیُث لَم یعُد ذلک الولد الی...مَرةً اُخری)الکذب(اَثََر الکالم    

 

:عین الجملَة تصف النکَرة -11  

!انا راض  برضی هللا عندَ مواجَهة حوادث الدهر المرة      !  ظهَرت اَشعّة الشمس الذهبیَة ِمن َوراِء الجبال المرتفعة      

!لحظة زیاَرة جدتی لحظةً انتِظرها ُمنذ مدة  طویلَة                     !ِمن ثرواتک العظیَمة یا اختیعلیَک اَن تُنفقی      

 

«عین المناسب للفراغ:...نجالس کاذباً تُضرنا مجالََسةُ!-12  

!َکی                                                              !لَن      

!فی                                                             !َمن      

 

:اَّی عباَرة تترجم علی شکل الماضی االستمراری-13  

  !شتَریُت الیوَم کتاباً قَد رایتُهُ ِمن قبلاِ    

  !هوالِء الّطالب کانوا نشیطین فی اَعمالهم   

  !فی َوقِت الَشدائِد اُفَتش عن َصدیق ال یُترکنی   

  !شاهدنا طالباً یَلعبوَن فی ساَحِة المدرسةِ    

 

!عین الجملَة الوصفیَة-14  

!ظهرت اَشعّة الشمس  المضیئَة في السماء      

!وقف الغزال في نقطة وهو یقرب الصیّاد     

!قراُت الکتب التي اخذتها من المکتبَة    

!الغابَة َظبیاً یعشق الجمالشاهدُت في     

 

:عین الجملَة بعد النکَرة-15  

!کلمة خیر  تفید اَفضل ِمن کتاب  ال فائدَةً لَهُ     

!هوالِء طالب مجدوَن و هم یدرسوَن بجد      

!الَحَسن لیَس شیُء اثقل في المیزان،ِمن الُخلقِ     

!االنسان َعَمالً بالمشقَةِ اِنَّ هللا ُسبحانَهُ ال یریدُ من     
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