
 

قل یا ایها الکافرون ال أعبد ما تعبدون و ال أنتم عابدون ما أعبد: »-1 نا          

!پرستمپرستید و نه شما پرستنده چیزی هستید که من میپرستم آنچه را میبگو،ای کافران، نمیهیچ                  

!پرستمپرستید،من نخواهم پرستید و شما نیز نخواهید پرستید آنچه را که من میکافرین،آنچه را شما میبگو ای                   

!پرستمپرستید،بپرستم و شما نیز نباید بپرستید آن چه را که من میبگو هان ای کّفار،نباید آنچه را که شما می                  

!پرستمپرستید،آنچه را که من میپرستم و هیچ یک ازشما نیز نمیپرستید،نمیکافر،من آنچه را که شما میبگو،ای جماعت                   

          

:عین الخطأ2             

!زیانکاران خواهیم بوداگر مارا نیامرزی،بی شک از یا غّفار الذنوب،إن لم تغفر لنا سنکوّنن من الخاسرین:ای بسیار آمرزنده گناهان،               

!خواند،شنیدیمربنا اننا سمعنا منادیاً ینادی لإلیمان:خدایا،ما)صدای(دعوت کننده ای را که به ایمان فرا می               

    .                                                               !یا داود إّنا جعلناک خلیفة في األرض:ای داوود،ما تو را جانشینی در زمین قرار دادیم         

                                        !یا ایها اإلنسان ما غّرک بربک الکریم:ای انسان،چرا نسبت به پروردگارت که بخشنده است،مغرور شده ایی؟ 

                                                      !                                                                                 

!و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا الَبلَد آمنا و اجنبني و بنی أن نعبد األصنام-3          

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

                                          گوید،ای پروردگار،این شهر را امن گردان و مرا و فرزندانم را از بت پرستی نجات بده!آنگاه که ابراهیم می

       هنگامی که ابراهیم گفت پروردار من این سرزمین را ایمن گردان و من وفرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار!                               

  !          وقتی که ابراهیم گفت:پروردگارا این شهر را منطقه ایی امن قرار ده و فرزندان من را از بت پرستیدن دور کن!                               

          !                  کنیم!  زمانی که براهیم فرمود:خدایا در این سرزمین امنیت برقرار فرما،من و فرزندانم از پرستش بت ها خودداری می

ی                                                                                                               !یا أَبِت!إني أخاف أن یمسک عذاٌب من الرحمن-4          

! ترسم که خداوند عذابی را به تو چیره گرداندای پدر،می              

!ای پدرم،از ای که خدای مهربان به تو عذاب برساند،بیم دارم              

!ترسمای پدرم، ازاینکه عذابی از  جانب خدای رحمن به تو برسد،می             

!ترسم که از سوی خداوند دارای رحمت مورد عذاب قرار بگیریای پدر،من می             

                           

                                                                                  «                                                                                                  :عین األنسب للمفهوم«یا ایها اإلنسان ما غرّک بربک الکریم-5     

                                                                                                                                  ت

                    بردکشتی آنجا که خواهد خدای*وگر جامه بر تن درد ناخدای        حساب خود نه کم گیر ونه افزون*منه پای ازگلیم خویش بیرون 

گرت ملک جهان زیبر نگین است*به آخر جای تو زیر زمین است!       به نرمی زدشمن توان کرد دوست*چوبا دوست سختی کنی دشمن اوست          

 

 6-»لم تکتبي شیئاً «

مجردثالثی/فعل و مع فاعله جملة فعلیة-للمخاطب-مضارعفعل            

«شیئا»متعّد/فعل و مفعوله-مبنی للمعلوم-للمخاطبة-مضارع           

معلوم/مع فاعله جملة فعلیة-مجردثالثي-للغائَبة-مضارع          

متّعد/مع فاعله المحذوف جملة فعلیة-للمخاطبة-فعل مضارع           

 7-»اشتغل منصور في المزرعة نشیطاً :

«منصور»حال ومرجعه«/اسم فاعل)حروف األصلَیة:ن ش ط-معرفة/حال                                                  مفردمذکر-مفرد مذکر-اسم        

«منصور»اسم علم/حال ومرجعه-مفردمذکر-اسم          نکرة/حال                                         -مفرد مذکر-اسم        

 

5آزمون شماره   

دوازدهم5درس  
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  عین الخطا في ضبط حرکات الکلمات:-8

َجَرةُ الخانِقُه َتنموا في َبعِض الغاباِت االِستِوائّیة      !الَشرُّ الّناس َمن ال َیعَتقِد األماَنة وال َیجَتنُِب الخیانة        !الشَّ  

هَر ِمن َهجِر َحبیبِه َکالقیاَمة         ُکلِّ الّناِس أن َیَتعایِشوا َتعاَیشاً ِسلمّیاً!َعلی          !َیَری حافٌِظ الدَّ

:عین الکلمة ال تناسب التوضیحات-9  

َد و َنَصَر!:أعانَ شاه      

َضِحکَ وَخفیٌف َصوت:اَلَبسَمة       

الفضل:الَحظّ الَنصیُب مَن الخیر و      

الشعوُر بافَرح کثیراً:الُحسنی     

 

عین ما لیس فیه جمع التکسیر:-11  

ربّنا أنر قلبي و عقلي بالعلوم النافعات!      

یا غّفار الذنوب،ال تحزنا في الیوم ال خلة فیه!      

یا مجیب الدعوات،اجعل الیوم کثیر البرکات!     

اإلیرانی قد القی محاضرات في محافل علمَیّة عدیدة!ذلک العالم      

 

:عین الصحیح فی المنادی -11  

!ایها المسلمین،اُطلبوا سبیالً للوصول یا طالبین العلم،اجتهدوا فی اکتساب العلم.                        

یا رافع الدرجات!ارفع درجات المومنین فی اآلخرة إلی الحّق!                  !یا الطالب،توَکلَّ علی هللا فی جمیع الحاالت     

 

:«یا ....ی المجّدین!»أجعل فی الفراغ کلمة المناسبة إلیجاد اُسلوب النداء:-12  

!األصدقاء                                                       !أصدقاء      

!صدیقان                                                 !األصدقاءأیّها       

 

عین ما لیس فی المنادی:-13  

  !قوم نوح آمنوا بربکم الذی خلقکم من الطینة   

  !رّب أّنی فقیر لما عندک من الخیرات  و النعم   

  قوم انّنی ارسلت أن اُهدیکم إلی الحق!»قال نوح لقومه:   

  !ربنا هو الذی یعطی عباده األنعم دون أی منّ    

 

!عین المنادی-14  

!قد أصبحت مأیوساً رّبي فأعطني من عندک      

!صدیقي احمد یشتغل في موّسسة مهّمة     

!ربّنا أعطی کلّ شیء خلقه ثم اصلحه    

!الساعون ال یترکون اُمورهم بدون نتیجة أبداً     

 

:عین المنادی15  

!ُمسلم ال تتوکل إاّل علی هللا     

أختی ال تتوکل علی غیر هللا!    

!المؤمن ال یتوکل إاّل علی هللا    

!أخی ال یتوکل علی غیر هللا    
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