
 

:«بعُضنا نلتقط صوراً ُیناسُب للبطاَقِة البریدَیة»-1 نا          

!گیریم مناسب چای پوستر استبرخی از تصاویری که ما می                 

!گیریم که مناسب کارت پوستال استبعضی از ما عکس هایی می                  

!پاره ایی از نقاشی های ما برای تهیه تمبِر پستی مناسب هستند                 

!کنیمعده ایی از ما از چهره هایی مناسب کارت پستال ترسیم می                  

          

یاحة-2            :تنوع الَمعالم مَع استقرار األمنیِّ ُیَسبُِب ُنموناَّ ملحوًظاً فی السِّ  

!شودگوناگونی آثارهمراه ثبات  وضع امنیتی موجب رشدی چشمگیر ما در گردشگری می               

!شودامکانات متّنوع در کنار وضعیت امن،باعث رشد قابل مالحظه در صنعت توریسم ما می                

    .                                                              !خواهد شدامکانات متنوع با پایداری منیت،بوعث توسعه قابل توجه ما در جهانگردی          

                                                         !تنوع آثار فرهنگی به همراه برقراری ثبات،عامل پیشرفت سریع ما در صنعت گردشگری است

                                                      !                                                                                 

سائِل و استالِمها-3         !الَبرید اداَرةٌ لَِتسلیم الرَّ  

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

                                                                                                  !کندپست سازمانی است که ننامه ها را ارسال و دریافت می

                                                                                       ی پست برای تحویل نامه ها و دریافتشان است!          اداره     

  !                                                                                             !دهددریافت و اقدامات را انجام می دبیرخانه ی اداره نامه را      

          !                                                !                                        !پست اداره ایی برای تحویل نامه ها و دریافت آنها است

ی                                                                                                  عین الخطا:                                                     -4          

! الُمحافظتان بشمال ایران َمملوَءتان بالرز الممتاز:دواستان در شمال ایران پر از برنج عالی است                

َهب األحمِر:خراسان ما،استاِن طالی سرخ است!             خراساُننا ُمحافظُة الذَّ  

!و کرماٌن َمعروفٌة فی إنتاج الفسُتق:و کرمان شناخته شده در تولید مس است              

!لِسجاجید ُمحافظاٍت مّنا ُشهرةٌ عالمّیٌة:ونیز فرش های  استان هایی از ما،آوازه ایی جهانی داردوأیضاً               

                           

                                                                                  «                                                                               عین الصحیح:«!سربازان یاری جستندآن قوم فرصت را غنیمت شمردند و از -5     

                                                                                                                                  ت

                                أولئک القوم اغتنموا الفُرص واستعانوا بالجیوش!                           أولئک قوم اغَتنموا لفُرصة واستعانوا بالجنود!

!  إغَتَنموا أولئک القوم الفُرص و استعانوا بالجیوش                           !إغتنم أولئکَ القوم الفُرصة و استعانوا بالجنود           

 

 6-»االدّرر من االحجار الجمیلَة الغالیة ذات االلون االَبیض«

اللوناسم تفضیل/صفة للموصوف -مفرد مذکر            

ه/صفة وموصوفه اللون،معرفمفردمذکر)مونثه:بیضاء(-اسم            

معرف بال/مضاف الیه و مضافه اللون-مفرد مذکر-اسم،            

معرفة بال/مضاف الیه و للمضاف اللون-اسم تفضیل-مفرد           

 7-اَنعُم هللا فی االرض ُمنَهِمَرة:

خبر و الجملَة اسمَیة«(/انَهَمرَ »اسم مفعول)من فعل-مفرد مونث          «        االرض»نکره/صفة للموصوف-اسم فاعل-اسم.مونث        

اسم فاعل من مزیدثالثی/صفة-مفرد مونث-اسم       نعم(نکره/خبرو المبتدا)َا-دره:انهمار(اسم فاعل)مص-مفردمونث        

 

  ششم آزمون شماره

رس ششم دهمد  
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  في ضبط حرکات الکلمات: الصحیحعین -8

!لوه لَِعدالَة الواِسَعةلّما ساَر َنحو الشُّمال َرأی هؤالِء القُوم َعَظَمة َجیشه وأعمالَه الصالحة!       فی الشَّرق أطاَعة َکثیٍر ِمَن الّناس واسَتقبِ          

  !فی إغالق ذالک الَمضیق َرَفَض ذولَقرَنیِن َهدایاالناس و َطلََب ِمنُهم أن ُیساِعدوهساَر َمَع ُجیوشه َنحَو الَمناِطق الَغربیَّة َیدعو الّناَس إلی ُمحاِرَبة الَفساد!            

:عین الصحیح للتوضیحات الکلمات-9  

«اسُمه فی القرآنذوالقرنین:کان ِملکاً ظالماً َقد جاَء       

  «اإلخالص:شیٌء ما اعطی أفضل منه لإلنسان    

«الکلب:حیوان کثیُر الوفاء ُیستخدُم الستقرار األمن      

  «المضیق:مکاٌن یجتمع فیه الماء لمدّة طویلة    

 

عین مالیس فیه جمع التکسیر:-11  

!اُریُد هذه األدوَیة المکتوبة علی الورقه     

!الُبد من تألیف کتاب کبیرإلحصاِء مناطق الجذب السیاحی في االیران      

!یری بعض السائحین إیران بلداً ممتازاً لقضاء التعطیالت     

معالم إیران األثرَیة تجذب کثیراً من الناس ألیها سنویاً!     

 

:فیه اسم منصوبماعّین  -11  

!الدهر یومان:یوم لک و یوم علیکت                      !تجذب السیاحین إلیها بالدنا الجمیلَة      

!الذئبان هجما علی خمسة غزالن                    !هذه صناعات یدویة مشهورة في مدینتنا     

 

:«علیناُنرسلُ الی مدین أَخاهم شعیباً و هدایتکم »کم کلمة مبنّیة جاَء فیه العبارة -12  

!أربع                                                           !ثالث      

!خمس!                                                          ِستّ       

 

:ماهو الصحیح فی المحل اإلعرابی للکلمات المعینة-13  

    ربّنا الذی أعطی کلِّ شیءٍ  َخلَقه!)صفة( 

    الّصین أّول دولَة فی العالم استخدمت نقوداً ورقَیة!)مضاف الیه( 

    الهی قد انقطعع رجائی من الَخلق!)مفعول( 

    فاقرؤوا ما تیََّسَر ِمن القرآن!)مبتدا( 

 

!عین فعالً یمکن أن یبنی للمجهول-14  

!الَحدید و أصَبَح الّسدُّ قوّیاً ذاَب الّنحاُس و َدَخلَ بیَن       

ت األوضاُع لذی القرنین ساَر َنحو المناطق الغربیة    !لّما استقرَّ  

!إنَّ هللا یقَبلُ الّتوبَة َعن عباِده إن کانت خالصًة      

!َوَصلَ الجنود الی مناطق فیها مستنقعاٌت َکثیرة    

 

:عین ما فیه فعلٌ  فاعله محذوف-15  

!یغرس أبی کلّ سنة إزهاراً فی حدیقة بیتنا    

!ذکر اسم رجٍل فی المجلس ال یعرفه أحدٌ     

!ُینفق المؤمن أمواله فی سبیل هللا و ال ُیبطلها بالَمنّ     

ُیصّدر الفاّلحون نصَف محاصیلهم الی خارج البالد!    

1 

4 
3 

2 

4 

3 

2 

1 

4 

3 

2 

1 

1 

3 

2 

4 

3 

1 

4 

2 

3 

1 

2 

4 

3

4 

2 

1 

4 

2 

3 

4 

1 


