
 

:«اإلصرار علی الخالف و الُعدوان یفّرق سکّان األرض فیتفرّقون»-1 نا          

!شونداصرار بر اختالفات و دشمنی ها ساکنان زمین را پراکنده کرده،پس پراکنده می                

!شوند کند،پس پراکنده میساکنان زمین را متفرق میپافشاری بر اختالف و دشمنی                   

!شوندارار بر اختالف ها و دشمنی افرادروی زمین را متفرق کرده،بنابراین از هم دور می                 

!شوندکند،پس از هم دورمیپافشاری بر روی اختالف و تجاوز،ساکنان روی زمین را متفّرق می                 

          

:«المسلمون ُخمُس ُسکّاِن العالَمیعَیشوَن في ِمساَحٍة واسعٍة ِمَن االَرض2             

!کردندمسلمانان پنج درصد ساکنان جهان هستند که در سطح پهناوری زندگی می              

!کنندزمین پهناور زندگی میمسلمانان یک پنجم ساکنان جهان هستند که در سطحی از                

    .                                                               کردند!درصد ساکنان جهان هستند که در سطحی از زمین پهناور زندگی می5مسلمانان         

                                                                    !کنندزندگی میمسلمانان یک پنجم ساکنان جهان هستند که در سطح پهناوری از زمین 

                                                      !                                                                                 

!ینَصحهم الَداِء واجباتهمعلی کل قائٍد اَن یاُمر مسؤولي البالد و -3          

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

                                                              انجام تکالیفشان نصیحت کند!هر رهبری باید به مسئوالن کشور دستور دهد و آنها را برای 

                                              بر همۀ رهبر هاست که مسئوالن کشور را امرکنند  و برای انجام وظایفشان آنهارا اندرز دهد!  

  !                                                                                           برهر رهبراست که دستور مسئولین کشور را انجام دهد و آنها را       

!                                                                                                                                 ! !         

                                                                                                                                   !اإلصرار َعلَی نِقاِط الِخالف و علی العدوان،الَّنه ال ینَتفُع به احدا  الیجوز -4     

 ی

! بردباشد یرا هیچ کس از آن سود نمیجایز نمی پافشاری برنقاط اختالف و دشمنی                

!رساندسماجت بر کینه توزی کردن جایز نیست؛ چون که به هیچ کس سود نمی             

!بردشود،چراکه یک نفر هم از آن بهره نمیاصرار نمودن بر اختالفات کوچک اجازه داده نمی            

!باشداختالفات عقیده و خصومت پافشاری کنیم،برای اینکه به سود هیچ کس نمیجایز نیست بر              

                           

                                                                                  «                                    .                                         :عین غیر المناسب للمفهوم«و عباد الرحمن الذین یمشون علی األرض هونا»-5     

                                                                                                                                  ت

    خاک تکبرسر رفعت افرازدت/تواضع                                           تواضع مرد را دارد گرامی/زکبرآید بد                                         

                                           !             ِانَّ آسیا اَکبر قاّرات العالم          

 

 6-»علی کلّ الناس أن یتعاَیشوا مع بعضهم تعایشاً سلمیاً :

«الناس»فاعله مزید ثالثی/فعل و -للغائبین-ل مضارعفع            

مزیدثالثی)ماضَیه علی وزن فاَعلَ(/فعل فاعله جملة فعلَیة-للغائبین-مضارع            

معلوم/مع فاعله جملة فعلیة-مزیدثالثی)مصدره تعاُیش علی وزن تفاعل(-للغائبین           

مبني للمعلوم/فعل و فاعل-زید ثالثی)مصدره علی وزن مفاعلة(م-فعل مضارع           

 7-»إنَّ الحسنات ُیذِهبنَ  الّسیئات«:

فعلیة مبنی للمجهول/مع فاعله جملة-مزید ثالثی)ماضیه علی وزن أفعل(-مزیدثالثی)مصدره:ذهاب(/فعل و فاعل        مضارع-للمخاطبات-مضارع        

مزیدثالثی)حروف اصلیه:ذ ه ب(/مع فاعله المحذوف-مجهول-فعل مضارع«      السیئات»ذهاب(معلوم/فعل و مفعولهمزیدثالثی)مصدره:إ-للغائبات        

4آزمون شماره   

چهارم دهمدرس   
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!!نماید برای ادای تکایفشان نصیحت  

                                                    بر هر رهبری واجب است که مسئول کشور را دستور دهد و برای انجام تکالیف آنهارا نصیحت کند!

 به خاک اندر اندازدت     

     توان شدننم به آفتاب رسید از فتادگی/بنگر که از کجا به کجا میبش

 ز کبر آید بدی در نیک نامی               

         بر این اتحاد متحد باشید در راه خدا/چنگ آویزید



  في ضبط حرکات الکلمات: صحیحعین ال-8

      !ُم في ُدروِسِه و ُیفک ُر في ُمستقبلِهِ التلمیُذ الُمجَتِهُد َیَتَقد     !           هذا الَرجلُ ُیساَعُد الفقراَء و الَمساکیَن و َیحَتِرُمهم       

لُ إکتِساب الحسنات                                !قة الموتِ قالُ الُمتکل م:کلُّ َنفٍس َذائَ          !هذا الُمزاِرُع ساَعَد ِجیرانه وهو َیتامَّ

َیعَنلُ لَِمصلََحة األعداء؟....!عین الصحیح: ماذا ُیَسّمی َمن-9  

  !الُجنديّ      

العامل!      

  !الَعمیل    

!الکَِسل      

 

:فی توضیح الکلماتالخطا عین -11  

!الُمحیط:أکبر من البحر کثیراً و تعیش فیه االسماک      

«!الحبال»جمعهالَحبل:ما ناخُذ به الماء من البئر و ا      

«!الُعّمال»الَعمیل:الذی یخدُم أعداَء الوطن و جمعه     

  ی دون أّي قیٍد!و الرأ الُحرَیة:اإلختیار فی الفعل    

 

:عین الفعل الماضی -11  

عنا َعلی االِجتهادِ      !َعلََّمنا المعلّمون َدرَس الَحیاة                                                          !َشج   

!أغلِقوا نوافَذ الُحُجرات                                                          !َتعاَیشوا َتعاُیشاً ِسلمیاً      

 

«ِانَتَصروا-َتعاَرفوا»عین الصحیح عن هذین الفعلین علی الترتیب:-12  

!امر/امر                                                 !ماضی/امر      

!ماضی باب انفعال-امر                                             !ماضی/ماضی      

 

 13-ماهو نوع الغعل فیما اُشر إلیه بخّط:»أکرمي بنتک و عاملیها برفقٍ «:

  !أمر من باب أفعال و مفاعلَة   

  !ماٍض من باب مفاعلَة  

  !ماٍض و أمر من باب مفاعلَة    

  !ماٍض و أمر من باب إفعال  

 

:«تفاُعل»عین العبارة الّتی ما جاَء فیها الثالثی المزید من باب-14  

«َتعاَشروا کاإلخوان و َتعاَملوا کاألجانب      

!َتعاَرفنا مع بعٍض فی بداَیة الّسنة الدراسَیة     

!ُتکاتب هذه الطالَبة صدیقاتِها فی بداَیة السّنة الجدیَدة    

!َنَتعاَوُن فی َرفع مشاکل الحیاة أکثر أوقات      

 

:الخطأ فی تعیین الباب عین-15  

!یتعایشون:تفاعل     

!أعتَصموا:ِافتِعال     

اِن:تفّعل    !َیتحدثَّ  

!ِانتبهوا:ِانفعال     
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