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سال تحصیلی 99-00

گروه آموزشی لیموترش

المکرمین﴾.
دخل الجنَّة قال :یا َ
﴿)1اُ ُ
لیت قومي یعلمون بما غفر لي ربّي و َج َعلني من ُ

 -1وارد هبشت شو.گفت:شاید قوم من میدانستند به آنچه کهپروردگار مرا آمرزیده واز گرامی داشتگان مرا قرارداده است.
 -2داخل هبشت شو.گفت :ای کاش قوم من بدانند به آنچه که پروردگارم مرا آمرزیده واز گرامی داشتگان مرا قرار داده است.
-3وارد هبشت شو.گفت:ای کاش قوم بدانند به آنچه کهپروردگارم مرا میخبشد واز گرامی داشتگانمرا قرار داده است.
 -4داخل هبشت شو.گفت:ایکاش قومم میفهمیدند به آنچه کهپروردگارم مرا خبشیده وازگرامی داشتگان مرا قرارمیدهد.
تست یک:جواب گزینه 2

یالیت:ای کاش/رد گزینه« »1قومي:قوم من،قومم/رد گزینه»3
دخل اجلنَّة:وارد هبشت شو« ».قال:گفت» « َ
«اُ ُ

«یعلمون:بدانند/رد گزینه1و« »4مبا:به آنچه» «غفر يل:مرا آمرزیده،خبشیده/رد گزینه« »3ريب:پروردگارم/رد گزینه« »1و َج َعلَين:و مرا قرار داده
است» « ِمن املکرمنی:از گرامی داشتگان»
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
 )2سنكتب أبحاثاً حول واجبات الطالب المنزلیة و ثم نرسلها لمدی ِري مدارس بالد!
 -1در مورد تکالیف خانهای دانش آموزان مقاالتی را خواهیم نوشت وسپسآهنا را برای مدیران مدرسه های کشور ارسال میکنیم.
-2پژوهش هایی پریامون تکالیف مدرسهای دانش آموزان مینویسیم وسپس برای مدیران مدرسهی کشور آهنا را ارسال خواهیم کرد.
-3درحالنوشنت پژوهشهاییدرمورد تکالیفخانهای دانشآموزان هستیم وپس ازآنبرای دومدیرمدرسههای کشورمان آهنارا میفرستیم.
-4پریامون تکالیفدانشآموزاندرخانه مقاالتی را خواهیم نوشت وسپسآهنا را برای مدیران متاممدرسههای کشور ارسال خواهیم کرد.

جواب گزینه1

«سنكتب:خواهیم نوشت/ردگزینه2و« »3أحباثاً:پژوهش هایی را،مقاالتی را» «حول:پریامون،درمورد» «واجبات الطالب املنزلیة:تکالیف خانهای دانش
آموزان/ردگزینه2و« »4ومث:و سپس/ردگزینه« »3نرسلها:آهنا را..می فرستیم،ارسال میکنیم/ردگزینه2و« »4ملدی ِري مدارس بالد:برای مدیران
مدرسههای کشور/ردگزینه2و3و»4
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شکره؟
ألیس من المعقول أن نَ َ
شکر:
 )3نَ َ
للمتکلم مع الغری ،معلوم،جمردثالثي  /فعل و مفعوله «ه»
 -1فعل مضارع ُ ،
 -2للغائب ،حروف اصلیّه (ش،ک،ر) /فعل و فاعله «ه» واجلملة فعلیّة

 -3للمتکلم وحده ،معلوم ،جمرد ثالثي بزیادة حرف واحد  /فعل ومع فاعله واجلملة فعلیَّة
 -4مزید ثالثي ِ
(من باب إفعال)،للمتکّلم مع الغری  /فعل و مفعوله «ه»
جوابگزینه 1
للمتکلم مع الغری ،جمردثالثي« حروف اصلیّه (ش،ک،ر)»،معلوم /فعل ومع فاعله و مفعوله «ه» واجلملة
التحلیل الصريف للفعل«نشکر» :فعل مضارعُ ،

فعلیَّة
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َ -4عیّن ما فیه جمع التکسر أکثر:

حب من عزم علی األمور ال ّقیمة و سعی فیها ّحتی وصل إلی مقاصده!
 -1اُ َّ
ّ -2إّنا ینتفع بالتّجارب من یعترب منها و جیعلها نصب عینه!

 -3من یق ّدم أعماله خالصه اهلل فهو سینفع هبما یوم القیامه بالشك!
 -4ما نعطي اآلخرین ِمن أموالنا یضاعفه اهلل لنا!

جواب گزینه«:1األمور:أمر مقاصد:مقصد» مجع مکسر هستند.
بررسی سایر گزینهها
گرینه«:2التَّجارب :التّجربة» مجع مکسر میباشد.
گزینه «:3أعمال:عمل»مجع مکسر است.
گزینه «:4أموال  :مال»مجع مکسر است.
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-5عیِّن الصحیح للفراغین:

ذهبت إلى الجبال مع سبعة من أصدقائي  ،وفي الساعة الحادیة عشرة عاد أربعة من أصدقائي ونحن بقینا هناك لمدة خمس ساعات أخرى.
الساعة الثامنة صباحاً ،
ُ
في ّ

عند الرجوع کان عددنا  ...وکانت الساعة ....

بعة،الرابعة -2ثالثة،الثّالثة
-1أر ّ
جواب گزینه1

-3أربَعة،الثّالثة

ثالثة،الرابِعة
-4
ّ

ترجمه متن:در ساعت هشت صبح به مهراه هفت نفر از دوستامن به کوه رفتم«8نفر»ودرساعت یازده چهار نفر از دوستامن برگشتند وما پنج ساعت
الرابعة» بود.
دیگر آجنا باقی ماندمی هنگام برگشت تعداد ما 4نفر«أربعة» و ساعتّ «4
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