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 ال( -لـِ  -مضارع مجزوم )حروؾ جازمه : لم(          ٕترجمه فعل مضارع) ششمدرس 

می کنند ٌعنی ضمه ـــــُـــــ را به ساکن  ال( بر سر فعل مضارع می آٌند و آخرش را مجزوم -لـِ  –حروؾ جازمه )لَم 

فَعلَن و اَنُتنَّ َتفَعلَن( ، همچنٌن معنای فعل مضارع  ٌَ ـــــــ ْ تبدٌل کرده و )ن( مضارع را حذؾ می کنند بجز وزن )ُهنَّ 

 ی دهند. مرا نٌز تؽٌٌر

ٌَسَمع = نشنٌد ، نشنٌده است  ٌَسَمُع= می شنود        لم 

 لم تذهبوا = نرفتٌد، نرفته اٌد تذهبون = می روٌد    

ٌَکُتبٌَ   َن= ننوشتند ، ننوشته اندکُتبَن= می نوٌسند     لم 

 لم معنای مضارع را به ماضی ساده منفی ٌا ماضی نقلی منفی تبدٌل می کند. ( ٔنکته

 )لـِ( امر بر سر فعل مضارع می آٌد و معنای آن را به مضارع التزامی )باٌد( تبدٌل می کند. (ٕنکته

 رِجُع = بر می گردٌم    لَِنرِجع= باٌد برگردٌم.نَ 

ٌَعلَُموا= باٌد بدانند علَُموَن= می دانند         لِ ٌَ 

ذَهبَن= باٌد بروند ٌَ ذَهبَن = می روند          لِ ٌَ 

 .الی نهی نٌز همانند )لم، لـِ( بر سر مضارع می آٌد و معنای آن را به نهی )نباٌد، نـ( تبدٌل می کند (ٖنکته 

ٌُساِفروا = نباٌد سفر کنند ٌُساِفروَن= سفر می کنند    ال ٌَذَهب = نباٌد برود          ذَهُب = می رود    ال ٌَ 

 َتذَهُب = می روی    الَتذَهب= نرو                 ُترِسلوَن= می فرستٌد      الُترِسلُوا = نفرستٌد

 الی نفی نٌز دارٌم که معنای مضارع را منفی می کند ولی به آخر مضارع کاری ندارد. (4نکته

ذَهُب = نمی رود              َتذَهُبوَن= می روٌد         التذهبوَن=نمی روٌد ٌَ ذَهُب = می رود     ال ٌَ 

مله ناصبه لـِ بٌن حروؾ ناصبه و جازمه مشترک هست، ؼالباً اول جمله جازمه ولی وسط ج (5نکته 

 هست.هرچندبهترٌن راه تشخٌص معنی می باشد.

 )لـِ( جازمه= باٌد معنی می شود ولی )لـِ( ناصبه= تا ، تا اٌنکه معنی می شود.

 المومنوَن لٌعبدوا هللا =

 لٌعبدوا هللا = الی المسجد َذَهَب المومنون 

 نکته مهم:

 اٌنگونه نٌست.« لی»لَنا در  -لَکُم -لَها –شود. لَُه تبدٌل می « لـَ »حروؾ لـِ بر سر بٌشتر ضمٌرها به ( 6نکته 

 لـِ بر سر اسم و ضمٌر نٌز داخل می شود که معنای مختلفی دارد( 7نکته 
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 ؟ آن سٌم کارت مال کٌست «لَِمن ِتلکَ الشَّرٌَحةُ »مانند « از آن -مالِ »به معنای « لـِ »الؾ( 

 ٌعنی مدرک راٌانه دارم.« لی َشهادةٌ فی الحاسوبِ »به معنای داشتن : « لـِ »ب( 

َفِر= چمدانی برای سفر خرٌدم.قبه معنی برای : ِاشَتَرٌُت ح« ـِ ل»ج(   ٌبٌة للسَّ

 معموالً ساکن می شود« ؾَ  -وَ »پس از حرؾ هاٌی مانند « لـِ »حرؾ (8نکته 

ٌَعَمل : پس باٌد انجام دهد ٌَعَمل = َفل  فـَ+ لـِ +

 د.حرؾ لَم را با لَِم اشتباه نگٌرٌ (9نکته 

 را به مدرسه می رویچلَِم ُتذَهُب ِالَی المدرسة؟ 

ٌَذَهب الی المدرسة= به مدرسه نرفت.  لَم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 
 

 ششمتست درس 

 ( الّناُس نٌاٌم فإذا ما توا انَتَبهوا ٔ

 ( مردم خوابند ، پس هرگاه بمٌرند هشٌار می شوند ٔ

 ( مردم خفتگان اند ، چون مردند متوجه می شوندٕ      

 ( مردم خواب آلود هنگامی که بمٌرند بٌدار می شوند ٖ

 ( مردم در خوابند تا زمانی که بمٌرند، پس بٌدار مٌشوند4     

ٌَرَتبِط بِالشَّرق  ذُ شٌمل ُولِدت فی آلمانٌا وکانت مندکتر (»ٕ  «طفولَتها مشتاَقًة إلی ُکلّ ما 

 چٌزهاٌی که به شرق مرتبط بود اشتٌاق داشت( دکتر شٌمل در آلمان متولّد شد و از زمان کودکی به ٔ

 ( دکتر شٌمل متولد آلمان در زمان کودکی اش، به هرچٌزی که به شرقی ها مرتبط بود اشتٌاق داشتٕ

 ( دکتر شٌمل در آلمان متولد شد و از زمان کودکی اش به هرچٌزی که به شرق ارتباط دارد مشتاق بودٖ

 و اشتٌاق زٌادی دارد به آنچه که به شرق مرتبط است ( دکتر شٌمل در آلمان متولد شده است4

َتکَلَّم هذا الخطٌب فی محاَضَرته باللؽة العربٌِة بکلِّ طّلقٍة ( »ٖ ٌَ  «لم 

 ( اٌن سخنران در سخنرانی خودش با شٌواٌی تمام به زبان عربی صحبت نکردٔ

 کند( اٌن سخنران در مصاحبه اش با شٌواٌی تمام به زبان عربی صحبت نمی ٕ

 ( اٌن سخنران نتوانست در سخنرانی اش به شٌواٌی به زبان عربی صحبت کندٖ

 ( اٌن سخنران معروؾ در مصاحبه اش با شٌواٌی تمام به زبان عربی صحبت نخواهد کرد4

ٌّن الصحٌح :4  ( ع

ٌّاٍم الَترِجُع : مومن به خاطر روزهاٌی که بر نمی گردد حسرت ٔ َر المومُن علی أ َتَحسَّ ٌَ  نخورد( لن 

ٌَری اعمالَُه : مومن باٌد به پشت سرخود برگردد تا کارهای خود را ببٌندٕ ٌَرِجع المومُن الی الوراِء حتی   ( لِ

ٌُحبُِّه هللاُ : مومن به راهی که خداوند دوست ندارد برنخواهد گشتٖ ٌَرجع المومُن إلی سبٌل ال   ( لم 

ٌَرِجُع المومُن الی َخطؤ ِارَتکََبُه من قبلٍ 4  : مومن نباٌد به خطائی که از قبل انجام داده برگردد ( ال 

 ( عٌن ما ٌختلؾ فی المفهوم: 5

 ( َکلََّم الّناَس علی َقدَر عقولهمٕ( إذا َتمِّ  العقُل َنَقَص الکالم                            ٔ

 الکالم َکثٌرالَعَمل ( المومُن َقلٌلُ 4( خٌر الکالم ما َقلَّ و َدلَّ                              ٖ
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ؽاُر ( »........ 6 ٌّن المناسب للفراؼٌنِ « الکباَر َحّتی........... نا الصِّ  ع

 حَتِرمَ أ -( لَِنحَتِرمِ 4ٌَحَتِرَم   –( لَِنحَتِرِم ٌَٖحَتِرُم           –( لَِنحَتِرَم ٌَٕحتِرَم           –( لَِنحَتِرَم ٔ

 عٌن المناسب للفراغ « اب السٌئة المومنوَن لم .......... باأللق( »7

َتناَبز                   ٔ        ٌَ َتناَبزوا                     ٕ(  ٌَ َتناَبزَن                       ٖ(  ٌَ َتناَبزونَ 4(  ٌَ  ) 

ٌّن 8  االمر :« الّّلم»( ع

 ( أساِفر الی ذلک الَبلَد أِلَُفتِّش عن َموضوٍع ُمّهمٍ ٔ

ٌّداً ( لتعلٌم هذا ٕ  الّدرس علٌک اَن َتَتَعلَّمُه ج

نتظِر االخرٌنٖ ٌَ  ( لٌِعتمد المومُن علی َنفِسه و ال 

 ( أرَسَل هللاُ االنبٌاَء لِتوِمنوا ِبه و برسوله 4

 النافٌة« ال »(عٌن 9

ؽفَِر هللاُ لَکُم ( »ٔ ٌَ  ( الَتٌؤسَن ِمن رحمة هللا ٕ«           أال ُتحبُّوَن اَن 

 «ال َتجَزن ِانَّ هللاَ معنا ( » 4اتکم فوَق َصوِت النبی     ( ال َترفعوا اصوٖ

 عٌن الصحٌح للفراغ :« المومنوَن علی هللاِ فی حٌاتهم ( ».... ٓٔ

ِل                 ٔ َتَوکَّ ٌَ لُوا                     ٕ( لِ َتوکَّ ٌَ َل                     ٖ( لِ َتَوکَّ ٌَ لُوَن 4( لِ َتَوکَّ ٌَ  ( لِ

 «ُهَو ............. الی المدرسِة َؼداً »ن الصحٌح للفراغ : عٌّ (ٔٔ

ٌَذَهب                      (ٔ ذَهَب                     ٕلم  ٌَ ذَهُب               ٖ( لَن  ٌَ  ( ما َذَهبَ 4( کان 

ٌّن (ٕٔ  الّناهٌة :« اَل »ع

ِخِذ المومنوَن الکافرٌَن اولٌاءَ » (ٔ تَّ ٌَ ذَهبَن الی المدرسةِ ٕ «                      ال  ٌَ  ( هوالء الطالباُت ال 

قَِطَع کالَم المعلم4( ال َنذَهُب الی مشهَد المقدسة                                  ٖ ٌَ ٌَِجُب علی الطالِِب اَن ال   ) 

ٌّن الّّلم الّتی َتخَتلُِؾ عن الباقً : -(ٖٔ    َع

 ( َذَهَب المومنوَن إلی المسجد لٌِعبدوا هللإ                 قاَم التلمٌُذ ِمن مکاِنه لتکرٌم المعلم         (ٔ

ٌَجَعَل علٌکم(  »ٖ ٌِّداً 4   «                ِمن َحَرٍج  ما ٌرٌُد هللاُ لِ فَهموا الّدرَس َج ٌَ ٌُساِعُد المعلُم تالمٌَذه لِ  ) 

ؽاَر  ناالکِباَر َحّتی ................. » .............  -(4ٔ    ّعٌن المناسب للفراغ« الصِّ

 ٌَحَتِرمُ  –( لَِنحَتِرَم ٌَٕحَترَم                                          -لَِنحَتِرَم   (ٔ

 ٌَحَتِرم –( لَِنحَتِرُم 4ٌَحَتِرَم                                          –( لَِنحَتِرِم ٖ
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 لألمر ؟« الّّلم» جاءفی أّی عبارة  -(5ٔ  

 ِانَعَقَدت مراسٌُم خطة التکرٌم لٌِتّعرَؾ االخروَن  الطالباِت النشٌطات . (ٔ

 نحُن نتناوُل الّرمان لتکوٌِن ما نحتاُج إلٌه فی ِجسِمه  (ٕ

 هللا.ا الٌعبدوفی المسجد المومنوَن َذَهَب  (ٖ

ة (4  المسلماُت لٌواجهَن حقائَق الحٌاِة الَمرَّ

 عٌن الصحٌح فی الفعل المضارع : -(6ٔ

 ( علٌنا اَن ال َنرَحلٕی أسؤلُکَ اَن ُتدِحلنی الجنَّة                      َربِّ ِانّ  (ٔ

 ( ِاجَتِهد لَِتنَجَح و اعَمِل الصالحاِت کی َتفُوزَ 4( المسلموَن ٌحاولوَن اَن ٌحقِّقُوَن اَهداَفهم                ٖ

 «الَحقائِِب فً االسبوع الماضً اََنا ..............إلَی سوِق » عٌّن الصحٌَح لِلفراغ :  -(7ٔ

ٌُسافِروا4  لَن أَساِفُر                (ٖ( ال أساِفُر                     ٕما سافرُت                  (ٔ  ( لم 

ٌّن  -(8ٔ  «ٌٌر ِمن َصداَقِة الجاِهِل ِعداوةُ العاقِل خ»عن العباَرِة الّتالٌِة :  الخطؤع

 ( خٌر : خبر4   ( العاقل : خبر   ٖ      لجاهل : مضاؾ الٌه         ( إعداوة : مبتدا              (ٔ

ٌّن الصحٌح  عن الکلمات الّتالٌة :  -(9ٔ  «ُتَعدُّ ماری شٌمل ِمن اَشَهِر الُمشتشرقٌَن » ع

 مزٌد ثالثی –( اَشَهر : فعل ماٍض ، مبنی للمعلوم ٕ   نی للمعلوم ، مزٌد ثالثی      ُتَعدُّ : فعل مضارع مب (ٔ

 مفرد مذکر، مشتق ، اسم تفصٌل –( اَشَهر : اسم 4 مجرد ثالثی     –مبنی للمعلوم  ( ُتَعدُّ : فعل مضارع ،ٖ

ٌّن  -(ٕٓ ٌّة » عن الکلمات الّتالٌة :  الخطؤع  «ِهی َتَعلَّمت لؽاٍت کثٌرًة منها الفارس

 نکره –، جمع مکسر  ( لؽات : اسمٕمزٌد ثالثی           –َتَعلَّمت : فعل ماضی ، مبنی للمعلوم  (ٔ

 نکره -مفرد مونث  –( کثٌرة : اسم 4مزٌد ثالثی              –( َتَعلَّمَت : فعل مضارع ، مبنی للمعلوم ٖ
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 تست های چهار گزٌنه ای عربی ٌازدهم انسانی )کاردرمنزل(

 درس ششم

ِن األَصحَّ َو األَدقَّ فً الَجواب ) ٌِّ  (:8-َٔع

هم."فً الَحرِب  -ٔ فُكَّ ٌَ ٌَن َو لَم  ٌّ ُة َكثٌراً ِمن الُجنوِد اإلٌران ٌَّ ُة العراق ٌَّ  الَمفروَضِة أَسَر الّدولُة الدٌكتاتور

در جنگ تحمٌلی، بسٌاری از سربازان اٌرانی را به اسارت گرفت و آن ها را آزاد الؾ( حکومت دٌکتاتوری عراق 

                         نکرد.

   .ن اٌرانی در جنگ تحمٌلی توسط دولت دٌکتانوری عراق دستگٌر شدند ولی آزاد نشدندب( بسٌاری از سربازا

                         .ج( دولت دٌکتاتور عراق سربازان اٌرانی بسٌاری را در جنگ تحمٌلی اسٌر کرد ولی آزادشان نکرد

ی را به اسارت گرفت و سپس آزادشان د( دولت دٌکتاتوری عراق در جرٌان جنگ تحمٌلی بسٌاری از سربازان اٌران

   .کرد

ٌُعٌُنُهم." -ٕ َجناِء األبرٌاِء َو  ًُّ بعَض السُّ ٌُطلُِق الشُّرط  "كاَن 

 الؾ( برخی زندانٌان بی گناه توسط پلٌس آزاد شدند و به آن ها کمک شد.

 ب( بعضی از زندانٌان گناهکار با کمک پلٌس به آنان آزاد شدند.

 بی گناه را آزاد می کرد و به آنان ٌاری می رساند. ج( پلٌس برخی زندانٌان

 د( پلٌس برخی زندانٌان گناه کار را آزاد می کند و به ٌارٌشان می رود.

ج َعِن الَمكروِب." -ٖ  "ال َتُردَّ أيَّ فقٌٍر خائِباً َواْحِم ِعرَضُه َو َفرِّ

 ببر. ( آبروی هر فقٌری را که نا امٌد شود حفظ کن و اندوهش را از بٌنالؾ

 .ب( فقٌری که نا امٌد نشود از آبروٌش می گذرد و اندوه را از بٌن می برد

 .ج( هر فقٌری نا امٌد نمی شود بلکه آبروٌش را حفظ می کند و اندوهش را برطرؾ می کند

 .د( هٌچ فقٌری را ناامٌد برنگردان و از آبروٌش پشتٌبانی کن و اندوه ؼمگٌن را رفع کن

حٌح:  -ٗ ٌِّن الصَّ اً َفاْفَتَقَر َو الَّذي كاَن عزٌزاً َفاْحُتقَِر بٌَن قوِمِه."َع ٌّ  "ِارَحموا لَِمن كاَن َؼن

 .الؾ( به ثروتمندی که به فقر دچار شد و عزتمندی که در مٌان قومش حقٌر شد رحم کردند

 .رحم کنٌد ب( به کسی که ثروتمند بود و سپس نٌازمند شد و کسی که عزٌز بود و سپس در مٌان قومش خوار شد،

 .ج( هرکس که بعد از ثروت نٌازمند شود و کسی که مورد احترام بوده و حقٌر شود، نٌازمند مهربانی است

 .د( به نٌازمندی که قبال ثروتی داشته و انسان حقٌری که در مٌان خوٌشانش عزتمند بوده رحم کنٌد
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ٌِّن  -٘  . الخطؤَع

قول ٌَ ٌَحُزنَك قولُُهم أِلنَّهم ال   وَن قوالً صادقاً: نباٌد سخنشان تو را ؼمگٌن کند زٌرا آنان راست نمی گوٌند.الؾ( ال 

ٌُعانً ِمن ُحّمًى شدٌدٍة: به کودک ؼذا نداد زٌرا کودک از تب شدٌدی رنج می ُبرد. فَل كاَن  فَل أِلنَّ الطِّ ٌُطِعِم الطِّ  ب( لَم 

 رزش دانشمندان بزرگ خود را بدانٌم و آنان را فراموش نمی کنٌم.ج( لَِنعِرْؾ قدَر ُعلمائَِنا الِعظاِم َو ال َننساُهم: باٌد ا

هِر أِلّنً ما رأٌُت أجوَد َو ال أكرَم ِمنُكم: در سختی های روزگار به من کمک کنٌد زٌرا  د( أعٌنونً َعلَى َشدائِِد الدَّ

 بخشنده تر و گرامی تر از شما ندٌدم.

حٌح. -ٙ ِن الصَّ ٌِّ  َع

ْل َعلَ   ى هللاِ فً ُكلِّ األموِر: باٌد در تمام کارها به خدا توّکل کنٌم.الؾ( َفلَنَتَوكَّ

 ب( لَم أحُضْر فً مهَرجاِن أفالِم الَفجِر فً العاِم الّسابِِق : سال گذشته در جشنواره فٌلم های فجر حاضر نشده بودم.

 دارد. ج( لَُه كتاٌب َعن أسباِب َهزٌَمِة نابلٌون : کتابی درباره علل پٌروزی های ناپلئون

تُركوها : پٌامبر وٌژگی های او را شمرد و باٌد او را رها کنند. ٌَ ًُّ صفاَتها لِ ب  د( َعدَّ النَّ

تاِن. -7 ٌِّن عبارًة توَجُد فٌها كلِمتاِن ُمتضادَّ  َع

                                     الؾ( ِارَحموا َعزٌزاً َذلَّ َو عالِماً ضاَع ِمن الُجّهاِل.                                               

َء َبعَد إطالِق أسراُهم. ًِّ  ب( أسلََمت َقبٌلُة َط

               ج( ما رأٌُت أجود َو أكرم ِمنُه فً ُملكِه.                                                                                    

 جِل ُتعِجُبنً.د( رأٌُت ِخصاالً ِمن هَذا الرَّ 

رة. -8 ٌِّن َجواباً ُكلُُّه ِمن الُجموِع الُمَكسَّ  َع

 الؾ( َمكُرمة/ِخصال/َشداِئد            ب( أعراض/أسَرى/أصفٌاء    ج( أصفٌاء/َمكروب/ِكبار    د( َمكاِرم/ُمُثل/جوع

 (:ٕٔ-9إقرأ النَّصَّ الّتالً بِدقٍَّة ُثم أِجب َعن األسئِلَة)

ٌّةُ  ٌّة  النُّصوص األدب اً بل األصّح أن نعَتبِرها أدباً  -و هً ِمن التُّراث  –الّتً قد أُلِّفت بِاللّؽة العرب ٌّ ال َتعتبِر أدباً عرب

ٌَن  ٌّ ٌَعوُد إلى أّن اإلٌران بُب  اً. َو السَّ ٌّ  إسّلم

ٌّة الّتً َتفِصل بٌَن الشُّعوِب  لٌست معٌاراً لِتعرٌِؾ "الوطن"، بل الّذٌَن كانوا ِمن ُمإلِّفٌها اعَتَقدوا أّن الُحدوَد الجؽراف

 األساُس هو الفكرةُ و العقٌدة. َفلِهذا 

. أنُظروا إلى آثاِر فُحوِل )نامداران(  ًّ ًّ فً القروِن األولى كانوا ِمن أصٍل فارس َنرى أّن حاِملً لِواَء )َعلَم( األدب العرب

ٌن َفشاِهدوا أّنهم كٌَؾ  ٌّ  األدباِء اإلٌران

فتِخروَن بِإنشاد ٌّة! ٌَ ٌّة َو االستفادة ِمن المفردات َو الّتراكٌب العرب  الّشعر العرب
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ٌّة و ٌسَتفٌدوَن ِمن ُمفرداتِها؟ أِلّنهم ................. . -9 ٌُنِشدوَن بِالعرب ٌّون   لماذا كان اإلٌران

ٌَشُعروا أنّ  َة.                 ب( لم  ٌّ ٌُثبِتوا قُدرَتهم العلم ٌُرٌدوَن أن  ٌّة لٌست ِمنهم. الؾ( كانوا   اللّؽة العرب

.    د( أحّسوا أّنها أسهل لهم و أفضل لِتروٌج أشعارهم. ًّ ٌّة و إن كانوا ِمن أصل فارس  ج( ُولِدوا فً الِبالد العرب

ٌٌّن أّن .............. . -ٓٔ  ِمن ُمعتقدات اإلٌران

ٌّة.              ب(  ٌّة ال تختّص ِبالِبالد العرب .الؾ( اللّؽة العرب ًّ ٌَكونوا ِمن أصل إٌران  أصحاُب األدب ٌجُب أن 

ٌّة. ٌّة ٌجب أن َتتبّدل إلى اللّؽة العرب ٌّة.             د( اللّؽة الفارس  ج( األشعار ٌجب أن ُتنِشَد ُكلّها ِباللّؽة العرب

ٌِّن الّصحٌح.  -ٔٔ  ع

. ًّ ٌِّة فً َزمانِنا هذا كلّهم ِمن أصل إٌران  الؾ( أصحاُب اللّؽِة العرب

ًّ فقط. ب ًّ َو العرب ًّ بِاألدب الفارس ٌُعَرُؾ األدُب الفارس  ) 

ٌّة َو ال ؼٌر.                                                      ٌُإلُّؾ ِباللّؽة العرب ًّ هو الّذي   ج( األدب اإلسالم

ٌَم.   ٌّة لِوطن ُكّل أّمٍة هً األفكار َو الِق  د( الُحدود الحقٌق

 َعلى أّن ............. . ٌدلّ الّنصُّ  -ٕٔ

ٌّة ٌجُب أن َتزوَل.  الؾ( الُمسلِمٌن أّمة واحدة فً جمٌع العالَم.                       ب( الحدود الُجؽراف

ٌّة. .                    د( أدباُء العرِب ُولِدوا فً الُمُدِن اإلٌران ًّ ًّ هو نفُس األدب العرب  ج( األدب اإلسالم

ٌِّن الُمناسِ   (:ٕٓ-ٖٔب فً الَجواب )َع

ٌُعاِدلُ الماضً الَمنفً. -ٖٔ ٌِّن فعّلً   َع

ِجُب علٌكم أن ال َتخُرجوا ِمَن المدرسِة فً هذا الوقِت. ٌَ  الؾ( نحُن لَن َنستطٌَع لِلُحضوِر فً الحفلَِة.              ب( 

 ( المإِمنوَن لَم َتلبِسوا الَحقَّ بِالباطِل. ج( ما كاَن التِّلمٌُذ َقِد اْسَتِمَع َكالَم الُمعلِِّم.                 د

ٌِّن الّّلم َتُدلُّ َعلى األمر. -ٗٔ  َع

ٌُقَتُل فً سبٌِل هللاِ أمو عُبدوا إلهاً واحداً.                                  ب( َو ال َتقولوا لَِمن  ٌَ ٌُرٌدوَن لِ  اٌت بل أحٌاٌء.الؾ( ُهم 

ٌُِنِه لٌِنَجَح فً الَحٌاِة.    د( نذَهُب إلًَ الَمتَجِر لَِنشَترَي سرواالً أخَضَر.ج( لٌِجَعِل اإلنساُن قُُدراِت ال قٌَن ُنصَب أع  ُمعوَّ

ٌِّن ال الّناهٌة. -٘ٔ  َع

ًٌّ َو لِكن ال ُتطِعُم الَمساكٌَن َو الفُقراَء.             ب( ال ُتبِطلوَن َصَدقاتُِكم ِبالَمنِّ َو األَذى  الؾ( أنَت َؼن

رِس أِلنَّ االمتحاَن  ج( إنَّهُ  َتكاَسِل التِّلمٌُذ فً هذا الدَّ ٌَ راَسِة.               د( ال ٌَرجُع إلَى الجاِمَعِة اِلِستمراِر الدِّ  َقرٌٌب. ال 
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ِن عبارًة ال َتِجُد َتؽٌٌراً فً أفعالِها الُمضارعة. -ٙٔ ٌِّ  َع

ٌَعمْلها. الَة َو  ُكن أفَضُل األعماِل إلٌََك الصَّ ٌَ   ب( ال َنسَتطٌُع أن َنِجَد لَُؽًة ِبدوِن كلماٍت َدخٌلًَة.                   الؾ( لِ

قُلَن َحّقاً َو لو كاَن ُمرّ  ٌَ ٌَقولوَن لَُهنَّ لِ  اً. ج( لَِم َتقولوَن ما ال َتفَعلوَن.                                         د( 

ُه  -7ٔ ٌِّن الّصحٌح لِلفراَؼٌِن: "َظَننُت أنَّ ٌَقولُ أن لَن َع ٌكِذُب ِمن جدٌٍد َفلَم ................... إلٌِه َو لِكن ُهَو 

 ................... بعد الٌوِم أبداً."

كِذَب         ج( ألَتِفَت  –ٌكِذُب               ب( ألَتِفْت  -الؾ( ألَتِفَت  كِذْب                 د( ألَتِفْت  -ٌَ  ٌكِذبُ  -ٌَ

ِن  -8ٔ ٌِّ  الّّلم الّتً َتختلُِؾ َعن الباقً.َع

بِة.                    ب( انَعقَد َمراسٌُم لِتكرٌِم أستاِذنا.                   ًٌّ فً الُمفرداِت الُمعرَّ  الؾ( لً ُمعَجٌم َؼن

جوُع لِلتَّفاسٌِر لِفهِم القُرآن.                  د( لَِنفَهم أنَّ لَُؽُة ا ٌَجُب علٌنا الرُّ  لقرآِن ِمن أؼَنى لُؽاِت فً العالَِم. ج( 

َك لِلّناِس َو الَتمِش فً األرِض َمَرحاً ." -9ٔ ر َخدَّ ر" فً هذه العبارة: " ال ُتَصعِّ حٌح َعن "ال ُتَصعِّ ٌِّن الصَّ  َع

 المضارع المنفًالؾ( لِلؽائبة                  ب( ِبَمعنى المضارع اإلخبارى         ج( الفعل الُمضارع        د( 

ْمَتنُِع َعنُه." -ٕٓ ٌَ جلُ أن ٌرَتِكَب ذنباً،   كٌؾ َتنفً أفعالَ هِذِه الِعباَرِة : "ُكلَّما أراَد الرَّ

مَتِنُع                            ب( ال أراد -أن ال ٌرتكَب  -الؾ( ما أراد ٌَ  ما ٌمتنُع                      -أن لم ٌرتكب -ال

 ال ٌمتنُع   -أن ال ٌرتكب -لَم ٌمتنُع                            د( ال أراد –لم ٌرتِكب أن  -ج( ما أراد
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 ششمکنکورکتابهای قدٌم متناسب بادرس تست های 

ٌّن األصّح و األدق فی األجوبة للترجمة أو التعرٌب   َع

ّنة االلّهٌة، اَنَت أٌضاً إن تدرکها تفز(»ٔ  (2ٕ)رٌاضی« العالَم ٌقوم بالعمل و لن ٌستطٌع احد أن ٌفرَّ من هذه السُّ

( دنٌا با کار وفعالٌت اداره می شود و هٌچ کس از اٌن سنت خداٌی فرار نخواهد کرد، تو نٌز چنانچه آن را درک ٔ  
 کنی پٌروز می شوی.

، و هٌچ کس نخواهد توانست از اٌن سنت الهی رهاٌی ٌابد تو نٌز اگر آن را درک کنی ( عالم بر کاربرپاستٕ  
 رستگار می شوی.

( هستی قائم بر کار است و احدی نتوانسته است از اٌن قانون الهی نجات ٌابد و تو نٌز اگر درکش کردی پٌروز ٖ  
 خواهی شد.

ز آن رهاٌی ٌابد البته اگر تو آن را بفهمی رستگار خواهی ( جهان بر پاٌه ی کار استوار است احدی نمی تواند اٗ  
 شد.

 ٌجب اَن ننظر فی عٌوب أنفسنا حتی نؽفل عن عٌوب اآلخرٌن، ألنَّ َمن ٌنظر فی عٌوب الّناس ٌنس عٌوب نفسه.» ٕ
 (92)سراسری تجربی 

 خود را فراموش می کنٌم.( فقط باٌد عٌوب خود را ببٌنٌم زٌرا اگر به عٌوب مردم نگاه کنٌم قطعا عٌب های ٔ  

( نگرٌستن در عٌوب خود ؼفلت از عٌب های دٌگران است زٌرا کسی که عٌوب مردم را نگاه می کند خود را ٕ  
 فراموش کرده است.

( باٌد درعٌب های خود بنگرٌم تا از عٌب های  دٌگران ؼافل شوٌم زٌرا هرکس در عٌب های مردم بنگرد عٌب ٖ  
 کند.های خود را فراموش می 

(الزم است در عٌب های خود بنگرٌم تا اٌن که از عٌب های دٌگران ؼافل شوٌم زٌرا نگاهکردن در عٌب های ٗ  
 مردم فراموش کردن عٌب خود است.

 (2ٖ)سراسری رٌاضی «َنحُن سنذهب مع قائدنا الی القتال و لن نترکه وحٌداً فی الوقت الحرج(»ٖ

 م و او را در زمان سختی ترک نمی کنٌم(با رهبر خوٌش به نبرد رهسپار می شؤٌ

 (به همراه فرمانده برای مبارزه خواهٌم رفت و هرگز او را در وقت دشواری رها نمٌکنٌمٕ

 (ما همراه فرمانده خود به نبرد خواهٌم رفت و هنگام سختی او را تنها ترک نخواهٌمکردٖ

 ری تنها رها نخواهٌمکرد.(ما با رهبر خود به مٌدان جنگ می روٌم و او را در زمان دشواٗ

ٌّعوا عمرهم و توّصلوا إلی حقٌقة الحٌاة( »ٗ ٌُض  «الذٌن قدُعرفوا بؤخّلقهم الکرٌمة لم 

( آن ها که اخالق کرٌمه ی خود را شناخته و بدان مشهور شدند، عمر را ضاٌع نکرده به زندگی حقٌقی دست می ٔ   
 ٌابند.

 شده اند، عمرشان را تباه نکرده اند و بر حقٌقت زندگی دست ٌافته اند. ( کسانی  که به اخالق کرٌمه شان شناختهٕ   

 ( آنان که به اخالق کرٌمه ی خود شهره هستند عمرشان را از بٌن نبرده اند و حقٌقت زندگٌشان را درٌافته اند.ٖ   
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 در می ٌابند. ( آن ها که اخالق کرٌمه ی خوٌش را شناختند،عمرشان تلؾ نشده و حقٌقت زندگی را واقعاٗ   

 (2ٔ)سراسری زبان «لم أََدع االجتهاد فی دروسی فلهذا تقدمت علی اآلخرٌن و أصبحت إنساناً ناجحاً ( »٘

 ( تالشم در درسهاٌم هرگز ترک نشده است لذا از دٌگران جلو افتادم و انسان موفقی شدمٔ  

 ( کوشش من در درسها رها نشد بخاطر آن بر دٌگران برتری ٌافتم و انسان موفقی گردٌدمٕ  

 ( کوشش خود را در درسها رها نکردم بنابراٌن از دٌگران سبقت گرفتم و انسانی موفق شدمٖ  

 ( تالش را در درسهاٌم رها نکردم بدٌن سبب بر دٌگران پٌشی گرفتم و انسان موفقی گردٌدم.ٗ  

ٌّن ٙ  (2ٕ: )سراسری خارج از کشور  الخطؤ( ع

 ( ٌجب علٌنا أن ندرک قٌمة الوقت فی جمٌع األوقات : باٌد ارزش وقت را در همه ی اوقات بفهمٌم.ٔ  

( أعلمتم أن أفضل المصاحب فی حٌاة اإلنسان هو الکتاب : آٌا می دانٌد که برترٌن همنشٌن در زندگی انسان کتاب ٕ   
 است 

ٌّة ِااّل بالجهد الکثٌر : راحتی مطلوب درجوامع بشری فقط با ( ال تحٖ    صل الراحة المطلوبة فی المجتمعات البشر
 تالش بسٌار به دست می آٌد

(أکثر الناس قد تّعودوا علی االزدحام و ال ٌستطٌعوَن أن ٌجلسوا وحدهم فی الهدوء: بٌشتر مردم به شلوؼی عادت ٗ
 در آرامش بنشٌنند.کرده اند و نمی توانند به تنهاٌی 

ٌّن 7  (92: )سراسری زبان  الخطؤ(ع

الظلم علی الضعٌؾ أقبح الظلم، و هذا العمل مذموم: ظلم بر ضعٌؾ، زشت ترٌن ظلم است و اٌن کار ناپسند  (ٔ
 است

الّزاهدون ٌجتنبوَن الخطٌئات، و هوالء محبوبون عندهللِا : زاهدان از خطاها دوری می کنند، واٌن ها پٌش خدا  (ٕ
 ند.محبوب

ٌُذنبون و قلٌٌل من هوالء المذنبٌَن ٌتوبوَن : مردم گناه  می کنند و عده ی کمی از اٌنها گناهکارانٌهستند که  (ٖ الّناس 
 توبه می کنند.

ٌعبد العابدون هللا فی الٌل المظلم و هذا اللٌل کالسترلهم : عابدان خدا را درشب تارٌک عبادت می کنند و اٌن  (ٗ
 شب پوششی برای آن هاست.

 (9ٕفً األفعال: )سنجش اردٌبهشت  الخطؤٌّن ع (٘

 ( علٌکم أن تعٌشون باحترام و تکونونقدوة لآلخرٌن!ٕ( عزم الکّتاب أن ٌعلّموا اآلخرٌن اُسلوب کتابتهم! ٔ

ٌّة!ٗ( سافر صدٌقای حّتی ٌزورا والدٌهما فً مدٌنتهما!  ٖ  ( وقفت المعلّمات لٌتحّدثن حول هذه المسؤلة العلم

 

ٌّن الّلمٙ  (9ٔالجازمة: )سنجش آذر  ( ع

ٌّر هواء الؽرفة!  ٔ      ( إن ٌمکن فِافتح النافذة قلٌالً لٌتؽ

 ( علٌنا أن نتعلّم اللّؽة العربٌة لنستطٌع أن نتکلّم بها!ٕ   
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 ( ُبعث األنبٌاء لٌهدوا أبناء البشر إلی الصراط المستقٌم!ٖ    

ٌّة!ٗ      ( إن أراد أحد أن ٌهتدي إلی الصراط المستقٌم فلٌتبع القوانٌن الدٌن

ٌّن 7  (9ٖالجازمة: )سنجش خرداد « ما»( ع

ٌّة!ٔ       ( علّمت تلمٌذاتً فً الّصؾ کّل ما عندي من المعلومات العلم

 ( ما تجاوز األعداء ثؽورنا بسبب شجاعة مجاهدٌنا األبطال!ٕ    

 ً :ما تفعلً من أعمال الخٌر ُتشاهدي ثمرتها فً األتً!( قلت لصدٌقتٖ    

 ( قصدت أن أرسل أبنً إلی هذه المدرسة و سؤلته ما رأٌک حول هذا األمر!ٗ    

ٌّن الماضی 8  (9ٕفً محلّ جزم: )سنجش بهمن  لٌس( ع

 ( إن عرؾ اإلنسان حقٌقة وجوده رأی عظمة خالقه فٌه!ٔ   

ٌّداً!( قال لً: إن تعلّمت اللّؽة إ     لعربٌة بدّقة فهمت کالم هللّا ج

 ( من أعطی علمه اآلخرٌن انتفع نفسه به کثٌراً بسبب نشره!ٖ   

 ( هو من کان قاضً هذه المدٌنة و حکم بٌن الّنآس بالعدل و الحّق!ٗ   

داً! لنسمعفً األمام  لصدٌقتً لنجلسلّما دخلنا الّصؾ قلت ( »9 ٌّ ٌّن الصحٌح فً«. کّلم االُستاذة ج نوع الّّلمات  ع
 (9ٖالثّلث: )سراسری هنر 

 ( ناصبة/ جازمة/ حرؾ الجّر   ٕ( جاّرة/ جازمة/ ناصبة                                   ٔ   

 ( حرؾ الجّر/الم األمر/جازمةٗ( جاّرة/ ناصبة/ الم األمر                                ٖ   

ٌّن المضارع مجزوم : )تجربی ٓٔ  (8ٕ(ع

 الؾ( ال تحضرٌن            ب(کٌؾ تحضرٌن َ              ج(لم تحضری         د(لَن تحضری

 (77(کدام جمله شرطی نٌست ؟)آزاد تجربی ٔٔ

موا آِلنفسکم من خٌر تجدوه عندهللا  الؾ(و ما تفعلوا من خٌر ٌعلمه هللا                     ب(و ما َتَقدَّ

ٌَُوؾَّ لکم       د(و ما هذه الحٌاة الدنٌا إال لهو و لعب ج(و ما تنفقوا من شیٍء فی سبٌل  هللا 

 (8ٗ(کدام مضارع مجزوم صحٌح است ؟)آزاد انسانی ٕٔ

ُذقَن              ب(لَم تذقون               ج(لم تذوقٌَن                  د(لَم تذوقانِ  ٌَ  الؾ( لم 

 (8ٗمناسب است )آزاد انسانی ......« إن........علی الوقت.» (کدام گزٌنه برای عبارت ٖٔ

 الؾ(َتحرصوا ، تنجحوا      ب(تحرصوَن،تنجحوَن       ج(تحرصوا،تنجحوَن     تحرصوَن ، تنجحوا
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 (8ٗکدام گزٌنه برای اٌن عبارت صحٌح است ؟)آزاد تجربی «التّلمٌذ .......فی اداء واجباتهم(»ٗٔ

ر       ٌَُقصِّ رُ          الؾ(لم ٌقصرون َ          ب(لم  روا                    د(لم ُتَقصِّ  ج(لم ٌَقصِّ

ٌّن ا٘ٔ  (8ٕا: )آزماٌشی سنجش لخط(ع

 الؾ(من لم ٌکذبون َ فی کالمهم ٌفوزوَن فی الحٌاة              ب(من ٌحفر بئراً لؽٌره ٌقع فٌها 

 ل الطالبة ُ فی الدرس التنجح فی االمتحان .ج(إن تصُدقن َ فی حٌاتکّن تنجحن َ فٌها                          د(إن تتکاس

ٌّن ٙٔ  الناصبة: « الم»( ع

 ( قالت المعلّمة فً المجلس: لِتجتهد الّطالبات فً سبٌل العلم.ٔ     

 ( ذهب األطفال إلی الحدٌقة الخضراء لٌشاهدوا جمالها.ٕ     

ٌّام خرجت العصفورة من عّشها لطلب الرزق.ٖ      ( بعد بضعة أ

ٌّمة إلی المکتبة العاّمة.( لِ ٗ      ُترَسل هذه الکتب الق

ٌّن الّلم ناصبًة: )سراسری هنر7ٔ  (89( ع

 ( لنعرؾ ما حولنا حّتی نتسلّط علی أنفسنا و علی أعمالنا!ٔ     

 ( ٌقول لنا االُستاذ إّننا نؤمل ؼداً مشرقاً لشعبنا فلنحاول لذلک!ٕ     

 ( صحبنا أصدقاءنا إلی القاعة الکبری لنشارک فً فرحة العٌد!ٖ     

ٌّؤ المدرسة لالحتفال الکبٌر کما جرت علٌه العادة کّل عام!ٗ       (  تته

ٌّن الّّلم ناصبًة: )سراسری هنر8ٔ  (88( ع

ٌُواجهن حقائق الحٌاة المَرة بالتفاإل!       ٔ       ( المسلمات ل

 ( نحن نتناول الّرمان لتکوٌن الکرٌات الحمراء فً بدننا!ٕ     

 ( ٌا بناتً؛ کلِّمَن الفائزات فً المسابقة لتفهمن سّر نجاحهّن! ٖ     

 ( لو کنت تتحّمل المصاعب و تتجّرع اآلالم الکثٌرة لوصلت إلی هدفک!ٗ     

ٌّن حرؾ الّّلم الجازمة: )سراسری رٌاضی 9ٔ  (87( ع

ٌُحاک اآلخرٌن!     ( لٌعتٔ      ( اُسافرإلی ذلک البلد الُفّتش عن موضوع مهمّ ٕمد المإمن علی نفسه و ال 

 ( ال َتنِو بٌع المحاصٌل لتزداد ثروتک!ٗ( أرسل هللّا األنبٌاء لتإمنوا به و برسوله!         ٖ    

ٌّن إٓ  (9ٖإلی هللّا!)رٌاضیللفراؼٌن: إن ............... علی الحسنات ................  لخطؤ( ع

 ( ٌحرصان/ ٌتقّربانٗ( تحرصوا/ تتقّربوا     ٖ( تحرصا/ تتقّربا    ٕ( تحرصن/ تتقّربن    ٔ 

 


