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 صفحه

            
  

  

  درس اول
  )مثال، اجوف(معتل

  

 صحيح-2 معتلّ -1: شود فعل به دو دسته تقسيم مي   
  .شود كه يك يا دو حرف اصلي آن حرف علّه باشد به فعلي گفته مي:  معتل-1

  ) ي- ا-و: (اند از  علّه عبارتحروف
 ناقص-3 أجوف -2 مثال -1 :اند از ترين انواع معتل عبارت مهم   
   يقِظَ- يسِرَ- وصلَ-وعد:  مثال؛ مثل-1
   يقُولُ- يبِيع- استقام-قال:  اجوف؛ مثل-2
   يخْشي- رضِي- دعا-هدي:  ناقص؛ مثل-3
  :شود يك از حروف اصلي آن از حروف عله نباشد و خود به سه دسته تقسيم مي چشود كه هي به فعلي گفته مي:  صحيح-2

   قَرَأَ- سأَلَ-أَخَذَ: مثل. يكي از حروف اصلي آن همزه است:  مهموز-1       
   زلْزَلَ- حلَّ-مد: مثل. يكي از حروف اصلي آن تكرار شده است:  مضاعف-2      
   يضْرِبونَ- تَعلَّم- أَخْرَج-ذَهب: مثل. لي آن، علّه، همزه و تكراري نيستيك از حروف اص هيچ:  سالم-3      
  : شود شود كه به سه دسته تقسيم مي هاي معتلّ اعالل گفته مي به تغييرات فعل :إعالل

   اعالل به حذف-3 اعالل به اسكان -2 اعالل به قلب -1
  :ز است اترين قواعد اعالل عبارت مهم

  )ثالثي مجرد(مثال هاي  اعالل فعل
  :مثل. شود هاي ثالثي مجرد مثال واوي حرف علّه حذف مي در مضارع معلوم و امر فعل: قاعده

  امر مخاطب  مضارع  ماضي
  عِد  يعِد  وعد ــِـ
  صِلْ  يصِلُ  وصلَ ــِـ
  هب  يهب  وهب ــَـ
  ضَع  يضَع  وضَع ــَـ

 مثل. شود  حذف نميدر مضارع مجهول حرف علّه :نكته:  
           لِدي  لَدو                     ولَدي    عِدي  دعو                     دوعي   

  )ثالثي مجرد(هاي اجوف  اعالل فعل
 اول  ي   صـيغه  5. (شود  ي حرف علّه قلب به الف م      ، قبل از آن فتحه داشته باشد       حرف علّه حركت داشته باشد و حرف       هرگاه: قاعده: اعالل به قلب  

  .)فعل ماضي أجوف اعالل به قلب دارد
   خافخَوِف     باعبيع      قالَقَولَ

فعـل ماضـي اجـوف از    . (شـود  ذف مـي  ساكن كنار هم قرار گيرد و يكي از آن دو حرف علّه باشد، حرف علّه حـ 2هرگاه  : قاعده: اعالل به حذف  
  .) تا آخر اعالل به حذف دارد6ي  صيغه
   بِعنَ باعنَ 6باع   قُلْنَ قالْنَ 6قال 
  . اعالل به حذف دارد12 و 6 ي  صيغه2فعل مضارع اجوف در : نكته

  
   تَبِعنَ تَبِيعن12َيبِيع   يقُلْنَ يقُولْن6َيقُولُ 

 از آن داده و حـرف       ه حـرف قبـل    هرگاه حرف علّه متحرك باشد و حرف قبل از آن ساكن باشد، حركت حرف علّه را ب                : قاعده: اعالل به اسكان  
  ).تناسب دارد» واو«و ضمه با » ي«و كسره با » الف«فتحه با . (دهيم گاه حرف عله را متناسب با حركت قبل از آن قرار مي آن. شود ساكن مي علّه
 مثل.  صيغه اعالل به اسكان و گاهي اعالل به قلب دارد12فعل مضارع اجوف در  :نكته :  

   يبِيعيبيِع   يقُولُيقْولُ
 لُ باشد :نكتهفْعگيرد  صيغه اعالل به قلب صورت مي12 در ،چنانچه مضارع اجوف بر وزن ي.  

فخْويفخَوي خافي     منْوينَوي منامي   
  :مثل. شود گيرد كه حرف علّه حذف مي  گاهي به هنگام جزم فعل اجوف دو ساكن كنار هم قرار مي:قاعده
   التَكُنْالتَكُونْ= الي نهي + تَكُونُ      لم يقُلْلم يقُولْ= لم + يقُولُ 

ولُ تَقُ ْلقُو ْقُل    تَبِيع عبِي بِع   

مجهولمجهول

حذف

اسكاناسكان

قلبسكاناقلباسكان

امر مخاطبامر مخاطب

حذف

حذف حذف
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  صفحه

  

  
  :ـةـللتّرجم

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

   بار16   86    ابوتراب،شهرقدس   ».ابهلَدنك رحمةً إنّك اَنت الوهب لَنا مِنْ « .1
 

2. »ربجود علينا بِفَضل ستِنا أهل أن يبار3   89   هماهنگ كشوري   ».هِع   
 

   بار2   91   غيردولتي خيامتهران،    ».يوم تجِد كلُّ نفسٍ ما عملَت مِن خيرٍ محضَراً« .3
 

4. »بفضل سعتك علي اهلٌ اَن تجود فأنت ستأهلٍ لرحمتكغيرَ م نگرود، غيردولتي امام ل   ».إلهي اِنْ كنت
   بار4   91   )ع(صادق

 

   بار30   86    الغدير،سبزوار   ».وي و وفِّقْني للّتي هي أزكينطِقني بالهدي و ألْهِمني التّقاللّهم أ« .5
 

   بار2   91   تهران، غيردولتي خيام   ».قويني التّ ينطِقُني بالهدي و يلْهِماهللاُ« .6
 

   بار7   86    كاشاني  سپيده،شهر زرين   ». منه و فضالًاهللا يعِدكم مغفرَة« .7
 

8. »ابهالْو أَنْت فَإِنَّك كلِقاء و لي رِضاك ببار2   86    بهشتي،الرستان   ».إلهي ه   
 

9. »عتكبفَضل س أهلٌ ان تَجود علي بار3   86    امام رضا،آبيك   ».إلهي اَنْت   
 

   بار7   86    علي شريعتي،جاجرم   ».قْني لِما تُحِبك، إلهي وفِّءهب لَنا لِقا« .10
 

   بار3   86    مريم،آبيك   ».لقيتُه اِلي زاوِية أ.اِستَعمِلْنِي بِطَاعتِك في اَيام المهلةِ« .11
 

   بار3   91   شهر قدس، مولود كعبه   ».إلهي لقاك هواي رضاك مناي« .12
 

   بار1   86    آمنه،شهر شاهين   ».ناي لِقاك هواي رضاك م-إلهي فقيرٌ أتاك« .13
 

   بار3   88   هماهنگ كشوري   ».قويكم التّاُرجوا من ربكم أن يلهِم« .14
 

   بار2   86    عالمه حلي،شاهرود   ».طَلَب اميرٌ مِن حكَماء بِالده دواء لِأخطر األمراض« .15
 

16. »الحِبرُ و القلم واؤههلُ و دالج وبار5   86    ايران،ابهر   ».اَخْطَرُ االَمراضِ ه   
 

   بار2   89   هماهنگ كشوري   ».ربنا أنْطِقْنا بالهدي و وفِّقنا للّتي هي أزكي« .17
 

   بار1   86   هماهنگ كشوري   ».يستطيع اإلنسانُ أنْ يصلَ إلي أهدافِهِ فَيفُوز في حياتِهِ« .18
 

   بار2   91   الهدي  بنت،آباد نجف   ».أكيد علي احترامِ الصغارالتّأكيد علي ذلك و ال يدع دائم التّ) ص(بي كان النّ« .19
 

   بار4   86    خديجه،ميناب   ».ةِ األطفالِتي تقوم علي اساس احترامِ شَخصي الّربيةِسالم يهتم بالتّاإل« .20
 

   بار2   86    امام خميني،يكآب   ».مِنْ فعلِه) ص(سولُ قَبلَ األب ابنَه و لَم يقَبّل بنتَه، فانزعج الرّ« .21
 

   بار2   91   ، پوياي دانش اروميه   ».)ص (بيذات يوم كان رجل جالساً عند النّ« .22
 

   بار8   86    بهشتي،الرستان   ». و قَبلَها و أَجلَسها عِنْدهجاء و أَخَذَ بِيدِ بِنْتِهِشَعرَ الرَّجلُ بِالنَّدمِ، فَ« .23
 

   بار5   86    ابوتراب،شهرقدس   ».ة البنينَ و البناتِسالم بينَ شخصياليفَرَّقُ اإل« .24
 

   بار4   86    شاهد كوثر،آباد نجف   »و قال لِم تُفَرَّقُ بين أطفالِك؟) ص(اِنْزَعج رسولُ اهللا « .25
 

   بار2   90   شهركرد، باهنر   ».أكيد علي احترامِ الصغارِبي ال يدع التّكان النّ« .26
 

   بار1   86   هماهنگ كشوري   ».ينزعج ممن يفرّق بين أوالده) ص(سول كان الرّ« .27
28. »الص اِبنه نَحجاء راح و أَغيرُ ثُم األَب لَهأبيهِ، فَقَب وهعِند هلَسبار2   91   قزوين، شهيد بابايي   ».ج   

 

   بار1   86   عصومين م،خرمشهر   ».جلَسه عِندهب الولد و أَقَبلَ األ« .29
 

   بار2   90   گلپايگان، آزادگان   ».كلَ مِن طعامِكم الّا بِدفعِ الثمنإنّنا نأبي أن نأ« .30
 

31. »هها عِنْدلِسجي لَم لْ بِنْتَها وقَبي لَم لِهِ وأَألَبولُ اهللاِ مِنْ فِعسر جبار10   86   تهران، جام جم   ». إنْزَع   
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 صفحه

  

  
  :ـة الصحيحــةجمـعين التّر

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

32.
 

»هها عِنْدلِسجي ّلْها و لَمقَبي فَلَم ا الْأبأم.«:  
  .در او را نبوسيد و در كنارش ننشاناما پد) الف  
  .اما پدر او را نپذيرفت و در نزد خود ننشاند) ب  
  .نشاند بوسد و در كنار خود نمي اما پدر او را نمي) ج  

   بار7   86    اسما،شاهرود 

 

33.
 

  :».قَبلَه األب و أجلَسه عنده«
  .پدر، او را بوسيد و وي را نزد خودش نشاند) الف  
  .او، پدر را بوسيد و نزدش نشست) ب  

لنگرود، غير دولتي امام  
   بار3   91   )ع(صادق

 

34.
 

  :». سواءحداالِسالم يهتَم بتَربِيةِ البنينَ و البنَاتِ علي «
  .دهد طور جداگانه اهميت مي اسالم به تربيت دختران و پسران به) الف  
  .كند طور مساوي توجه مي اسالم به تربيت دختران و پسران به) ب  

   بار2   86    مريم،آبيك 

 

35.
 

  :».بينَ البنينَ و البناتِ) ص(لَم يفَرِّق رسولُ اهللا «
  گذاشت؟ دختران فرق نميبين پسران و ) ص(چرا رسول خدا) الف  
  .بين پسران و دختران فرق نگذاشت) ص(رسول خدا ) ب  

   بار2   89   هماهنگ كشوري 

 

36.
 

  :».عليقُلنا التَخَف إنَّك أنت األ«
  .گفتيم نترس به راستي كه تو برترين هستي) الف  
  .ترسي به راستي كه تو برترين هستي گفتيم نمي) ب  

   بار2   86    خديجه كبري،شهر زرين 

 

37.
 

»الْقَلَم رُ ولِ اَلْحِبهالْج واءد.«:  
  .داروي ناداني مركب و قلم است) الف  
  .داروي ناداني تحقيق و قلم است) ب  

   بار2   86   دار تهران، هدف 

 

38.
 

  :».و اهللاُ يعِدكُم مغفرةً مِنه و فَضالً«
  .بخشد خداوند شما را با فضل و بخشش مي) الف  
  .دهد ما را به بخشش و فضلي از جانب خودش وعده ميخداوند ش) ب  

   بار3   86    باكري،بوكان 

 

39.
 

  :».غارأكيد علي احترام الصاليدع التّ) ص (بيكانَ النّ«
  .كرد تأكيد بر احترام كودكان را رها نمي) ص(پيامبر ) الف  
  .كند تأكيد بر احترام كودكان را رها نمي) ص(پيامبر ) ب  

   بار3   91   رآبيك، روشنگ 

 

40. »لَيع ودأهلٌ أن تَج فَأنت.«:  
   بار3   86    خديجه كبري،شهر زرين   .اي كه ببخشي بر من پس تو شايسته) ب  .اي اگر ببخشي بر من پس تو شايسته) الف  

41.
 

  :».يوم تَجد كُلُّ نَفسٍ ما عمِلَت مِن خَيرٍ محضراً«
  .يابد ميروزي كه هر كس كار خير خود را حاضر ) الف  
  .يابد  حاضر شده مي،روزي كه هر كس آن چه از كار خير به جاي آورده) ب  

   بار5   86    كوثر،سمنان 

 

42.
 

»دعنا آتِنا ما وبتَرلِكسر لينا ع.«:  
  . به ما عطا كن، پيامبرانت به ما وعده داديي چه را كه به وسيله پروردگارا آن) الف  
  . به ما عطا كن،پيامبرانت به ما وعده دادندپروردگارا آنچه را كه ) ب  
  . بر ما ببخش،دهند پروردگارا هر آنچه را كه پيامبرانت به ما وعده مي) ج  

   بار4   91   اسالمشهر، شيخ كليني 

 

  :خدايا در قلب من محبت قرار بده .43
   بار2   86   الزهرا  مكتب،وشترش   ».ةاللّهم اجعلْ في قلبي المحب«) ب  ». في قلبي المحبةاهللا جعلَ«) الف  
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  صفحه

  :خدا در قلب من محبت را قرار داد .44
  ».اهللا جعلَ في قلبي المحبة«) ب  ».اللّهم اجعل في قلبي المحبة«) الف  

   بار3   86    عالمه حلي،شاهرود 
 

45.
 

  :».جلُ بالنَّدمِ فَجاء و أخذَ بِيدِهاشَعرَ الرّ«
  . پس آمد و با  دستش او را گرفت،مرد احساس به پشيماني كرد) الف  
  . پس آمد و دست او را گرفت،مرد احساس پشيماني كرد) ب  
  . پس آمد و به او كمك كرد،مردم احساس پشيماني كرد) ج  

   بار2   91   بوكان، شهيد باكري 

 

46.
 

  :». التقويألْهمنانْطَقَنا بالهدي و اهللاُ أََ«
  .خدا ما را به هدايت به سخن درآورد و تقوا را به ما الهام كرد) الف  
  .خدايا ما را به هدايت به سخن درآور و تقوا را به ما الهام فرما) ب  

   بار3   91   ي خيامتهران، غيردولت 

 

47.
 

  :». عندهبيأجلسه النّ«
  .او را نزد پيامبر نشاند) ب    .نزد پيامبر نشست) الف  
  .پيامبر او را نزد خود نشاند) ج  

   بار2   86   )س( زهرا،آباد نجف 

 

  :».إلهي أنطِقْني بالهدي« .48
  .دايت كني منطق ه خدايا مرا به وسيله) ب  .خدايا زبان مرا به هدايت گويا كن) الف  

   بار10   86    مالصدرا،كرمان 
 

49.
 

  :».ن يصِفوا له دواء يفيد لشفائهطَلَب منهم اَ«
  . تجويز كنند، او سودمند است شفاي كه براي رادارويياز آنان خواست تا ) الف  
  .از آن خواست تا براي آنان سودمند باشد) ب  
  .از آن خواست تا بيماري را شفا دهد) ج  

   بار2   86    هجرت،باغ بهادران 

 

  :».فَنَدعو اهللاَ أنْ يوفِّقَنا« .50
 .خواهيم كه ما را موفق گرداند از خدا مي) ب  .خواهم كه ما را موفق گرداند از خدا مي) الف  

لنگرود، غيردولتي  
   بار1   90   )ع(رضا امام

 

51. »مِلْهادع الدنيا و أه.«:  
  .دنيا را ترك كن و به آن مهلت بده) ب  .دنيا را رها كن و آن را فرو گذار) الف  

   بار3   86    نوردانش،آباد نجف 
 

52.
 

  :».اهللاُ وفَّقَنا لِلَّتي هي أزكَي«
  . موفق بدار،خدايا ما را به چيزي كه بهترين است) الف  
  . موفق كرد،خدا ما را به چيزي كه بهتر است) ب  

   بار2   91   تهران، غيردولتي مالصدرا 

53.
 

  :».ينزَعِج مِمن يفَرَّقُ بين أوالدِهِ) ص(سولُ كان الرّ«
  .شد  ناراحت مي،گذاشت از كسي كه بين فرزندانش فرق مي) ص(رسول خدا ) الف  
  .شود  ناراحت مي،گذارند از كساني كه بين فرزندانشان فرق مي) ص(رسول خدا ) ب  

   بار5   86    شاهد كوثر،آباد نجف 

 

54.
 

  :».أكيد علي إحترام الصّغاربي اليدع التّكانَ النّ«
  .كرد پيامبر تأكيد بر احترام به كودكان را ترك نمي) الف  
  .كند كودكان را ترك نميپيامبر تأكيد بر احترام به ) ب  

   بار1   91    بحرانيشهيدقير،  

 

55. »لنا من رحمتك بالهنا ه.«:  
  .متت به ما عطا كنخدايا از رح) ب  .خداي ما به ما از رحمتش بخشيده است) الف  

   بار2   87   هماهنگ كشوري 
 

56.
 

»لي النَّبيلَّم عغير و سالص إبنُه ظاتٍ جاءلح عدص (ب(.«:  
  .سالم كرد) ص(لحظاتي بعد پسر كوچكش آمد و به پيامبر ) الف  
  .به او سالم كرد) ص(ترين پسرش آمد و پيامبر  بعد از لحظاتي كوچك) ب  

   بار2   86    هجرت،باغ بهادران 

 

  :».اِنزَعج رسول اهللا من فعله« .57
  .رسول خدا از كارش متعجب شد) ب  .رسول خدا از كارش ناراحت شد) الف  

   بار3   86    كاشاني  سپيده،شهر زرين 
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  : ما أشيرَ إليه بِخطّعين الصحيح في ترجمه
  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

 

58. » مفِّقْنياللّهلِلَّتي هي ازكيو .«:  
  موفق كرد) ج   موفق گرداند) ب   موفق گردان) الف  

   بار2   91   الشهداء سيديزد،  
 

59. »جل الرَّجلِ) ص(سولُ  الرّاِنْزَعمِن فِع.«:  
  عصباني شد) ج  ناراحت شد  )ب   افسوس خورد  )الف  

   بار3   86    مالصدرا،تهران 
 

  :».تي هي اَزكي للّقنايوفِّنَرجو مِن اهللاِ اَنْ « .60
  موفق گرداند) ج  موفق خواهد ساخت) ب  موفق كرده است ) الف  

   بار3   86    سالدورگر،آباد نجف 
 

  :».قَبلها و أجلَسها عنده فجاء و أخذَ بيدها و  بالنَّدمشَعرَ الرجلُ« .61
  .و نزد خود نشاند................ و او را .............. مرد احساس پشيماني نمود پس آمد و   

   بار2   90   ، كوثرگتوند 

  :». و القراءةة بالكتابنفوزستطيع أن نَ« .62
  )گرديم  رستگار مي- موفق شويم-فوز يافتيم(

   بار3   89   هماهنگ كشوري 
  

  
  

  :ة العبارةــحح األخطاء في ترجمص
  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

 

  :».)ص(بيّ ذات يومٍ كان رجلٌ جالِساً عند النّ« .63
  .روزي مرد نزديك پيامبر نشست

   بار3   86   )2( پيشتازان ،دزفول 
 

  :».جل تجاه بنتهمن فعل الرّ) ص(انزعج رسول اهللا « .64
  .ال دخترانش ناراحت شدپيامبر خدا از كار او در قب

   بار2   91   زاهدان، فضيلت 
  

  :) أخطاء3(» .جلُ بالنَّدمِ فجاء و أَخذَ بيدِها و قبلها و أجلَسها عِنَدهشَعرَ الرّ« .65
  . پس آمد و دست او را گرفت و او را قبول كرد و نزدش نشست،مرد احساس ناراحتي كرد

   بار3   86    شهداي مكه،آباد نجف 

  :».لب مِنهم أن يصفوا له دواء يفيد لِشفائهطَ« .66
   بار3   91   ، شاهدآباد خرم   .نوشتند كه براي درمان مفيد باشد ها دارويي مي ها خواست كه براي آن از آن

 

  :»لم تُفرِّق بين اطفالك؟: و قال) ص(سول انزعج الرّ« .67
   بار6   86   )س( زهرا،دآبا نجف   بين فرزندانت چه فرقي هست؟: پيامبر ناراحت شد و گفت

 

  :) أخطاء3(» .يستَطيع االنسانُ بهما اَنْ يكتُب فيصِلَ إلي اهدافه« .68
   بار6   86    سالدورگر،آباد نجف   . پس به هدفش برسد،ي آن توانست بنويسد وسيله انسان به

 

  :».ك آتنا ما وعدتَنا علي رسلاربنَّ« .69
   بار1   86    خديجه،ميناب   .اي به ما عطا كن پروردگارا آنچه به پيامبرانت داده

 

  :».فَقبله األب و أجلَسه عِنده« .70
   بار7   86    سما،آباد نجف   .پس پدر او را قبول كرد و در نزدش نشست

 

  :)خطأينِ(» .اللّهم وفّقني لِلَّتي هي اَزكي« .71
   بار3   91    غيردولتي رشدكرج،   . موفّق گردان،تر است بار خدايا ما را به آنچه پاكيزه

 

72. »هلَسها عندلَها و أجقَب و األب جاء.«:  
   بار1   86   هماهنگ كشوري   .پدر آمد و او را پذيرفت و كنارش نشست
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73. 
  :». و قَبلَه االببيجاء ابنه الصغير و سلَّم علي النّ«

  .قبول كرددختر كوچكش آمد و پيامبر به او سالم كرد و پدر او را 
   بار4   86    خديجه كبري،شهر زرين 

 

74.
 

ا األب فَلـم يقبّلْهـا و لَـم) ص(بيّ  بعد مدةٍ جاءت بِنتُه و سلَّمت علَي النّ       « نَحـو أبيهـا أمـ احـتر و
  :».يجلِسها عِنده
سالم كـرد و بـه سـوي پـدرش برگـشت ولـي پـدر او را            ) ص( دختر آمد و به پيامبر       بعد از مدتي  

  .نپذيرفت و نزد او ننشست

   بار3   86    فارابي،بافق 

 

75. »القَلم الحِبرُ و واؤهد هلُ والج وأخطا3(» .اخطر االمراضِ ه (:  
  .ها همان ناداني است و داروي آن حفظ كردن و خواندن است شديدترين مرض

   بار5   86    پروانه،ابهر 
 

  :».وا له دواء يفيد لِشِفائهطَلَب االميرُ مِن الحكماء أن يصِف« .76
  .امير از حكيمان خواست داروي مفيدي را براي درمانش تجويز نمايند

   بار2   86    اسما،شاهرود 
 

  :».قوي و وفِّقني للّتي هي أزكياللّهم ألهمني التّ« .77
  . موفق گردان،خدايا تقوي را به من الهام كردي پس به آنچه كه آن برتر است

   بار4   91   افتشوشتر، شر 
 

   بار4   86    سجادي،كرمان   .كند به آمرزش از جانب خود قطعاً خداوند دعوت مي : ».ةً مِنْهرَاِنَّ اهللاَ يعِدنا مغْفِ« .78
 

79. 
  :».أكِيد علَي إحتِرامِ الصّغارِاليدع التّ) ص(كانَ نَبِينا «

  .ه بودتأكيد بر احترام به بزرگان را ترك نكرد) ص(پيامبر 
   بار1   86    ادب،شهر شاهين 

 

   بار1   91   اروميه، پوياي دانش   .خدايا در قلب ما ايماني را قرار دادي  :».جعل في قلوبنا ايماناًاللّهم ا« .80
 

81.
 

 :».ةِ األطفالِ و ال يدع التّأكيد علي احترامِ الصّغارأكيدِ علي احترامِ شخصيدائم التّ) ص(بي كان النّ«
هميشه بر تربيت و احترام شخصيت كودكـان تأكيـد كـرده بـود و تأكيـد بـر احتـرام) ص(پيامبر  
  .داد ترها را وعده مي كوچك

   بار3   86   حسن خدمتي،آران وبيدگل 

 
 
  

  
  :لغات

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

   بار3   86    امام خميني،تكاب   ):إلي الفارسية(المستأهل  .82
 

   بار2   86    فرزانگان،دزفول   ):رادفتالم(اح  ر            ):إلي العربية(دهيم   ميوعده .83
 

   بار3   91   شوشتر، پروين اعتصامي   ):بالعربية(شايسته               ):  إلي العربية(آمد                    ):إلي الفارسية(الوهاب  .84
 

   بار6   86    استاني هماهنگ،تهران   ):بالعربية(توبه كرد  .85
 

86. ع بار5   86    شاهدان كوثر،خمين   : جوداًُ- يلَجاد   
 

   بار1   86    زينب،لردگان   ):إلي العربية(جوهر  .87
 

   بار3   91   تهران، غيردولتي خيام   :»تَرَك«ادف متر .88
 

   بار3   91   سينا ، بوعليمياندوآب   ):بالعربية(ناراحت شد  .89
 

   بار3   86    خديجه،ميناب   ):المترداف(يهب               ):    ةبالعربي(بوسيد  .90
 

   بار2   86    وحدت،مريوان   ):إلي العربية(حركت كردند  .91
 

   بار3   86   الزهرا  فاطمه،كرمان   ):المترادف(دع               ):المتضاد(عاد  .92
 

   بار4   91   اصفهان، آمنه   ):المتضاد(بنين  .93
 

94. بار5   86    گلها،كوهدشت   ):المترادف (فَرِح   
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   بار2   86    خديجه كبري،شهر زرين   ):مترادفال(زكي أ .95
 

   بار2   86    مريم،آبيك   ):ترادفالم(تَهوي  .96
  

  
  :للتّعريب

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

   بار3   89   هماهنگ كشوري   .داروي ناداني، جوهر و قلم است .97
 

   بار4   86    امام خميني،آباد نجف   ! به ما عطا كن، آنچه را كه به صالحان وعده دادي!گاراپرورد .98
 

   بار2   86    سجادي،كرمان   .خداوند محبت را در قلب من قرار داد .99
 

   بار1   91   شوشتر، هاجر   .هاي ما قرار بده محبتت را در قلب .100
 

   بار3   86   جايي ر،بافق   !خدايا محبتت را در قلب من قرار ده .101
 

   بار4   86   )س( زهرا،آباد نجف   !خدايا ديدارت را به ما عطا كن .102
 

   بار5   86    رازي،جويبار   . به ما عطا كن،اي خدايا آنچه را كه در قرآن وعده داده .103
 

   بار5   91   سردشت، شهيد مطهري   . ناداني است همانها ترين بيماري خطرناك .104
 

   بار7   86    امام رضا،تايباد   .يد و او را كنارش نشاندپدر فرزندش را بوس .105
 

   بار2   86   االنبياء  خاتم،تنكابن   .دهد خداوند محبتش را در قلبم قرار مي .106
 

   بار10   86    ساالر مفيدي،ساري   .دهد خداوند محبت كودك را در قلب مادر قرار مي .107
  
  

  :ـةـعين نوع األفعال المعتل
  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

 

   بار2   86    فرزانگان،شهر قائم   ».طلب منهم أن يصفوا دواء يفيد لشفائه« .108
 

   بار5   86    سما،آباد نجف   ».وابتُب علينا، إنّك أنت التَّ« .109
 

110. »التّكانَ النَّبي عدّغار اليترامِ الصلي إحع امبد لنگرود، غيردولتي    ».أكيد
   بار3   90   آينده

 

لنگرود، غيردولتي امام    »عبادِي الصالحونإنّ األَرض يرثها «، ».ربي زِدني علماً« .111
   بار2   90   )ع(صادق

 

   بار3   86    انصاري،كرمان   ».ي اَخاف اهللاَ رب العالمينَنّإ« .112
 

 شاهد صديقه ،سلماس   ».أنت أهلٌ أن تجود علي« ،».إلهي هب لي رضاك« .113
   بار4   86   كبري

 

   بار2   86   الهدي  بنت،آباد نجف   ».ستقبالن يأتوا إلي اإلسمح للفقراء اَيجب أن النَ« .114
 

115. »بار3   91   ساري، پانزده خرداد   »الحونإنّ األرض يرثها عبادي الص   
 

   بار1   86    فرزانگان،دزفول   ».ا نَحتاج الي إحسانكجد علينا فإنّ« .116
 

  ».ف اهللاَ رب العالمينَإنّي أخا«) الف .117
   بار2   86    كوثر،چمستان   ». في الصالةِ بخشُوعٍنَ تَقِفْأنتنّ«) ب

 

   بار2   86   االنبياء  خاتم،ميناب   ». منه و فضالًو اهللا يعدكم مغفرةً« .118
 

   بار3   86    نوردانش،آباد نجف   ».ن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود عليإلهي اِ« .119
 

  ». اُدع ربك:قالَ الْولَد«) الف .120
   بار4   91   اي اله خامنه آباد، آيت عشق   »هب لَنا مِنْ لَدنْك رحمةً«) ب

 

121. »حشجرةٍ لِيستَري الرَّجلُ قُرب د لحظةٍ تَوقَّفبار2   86    امام رضا،تايباد   ».بع   
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122. »ستطيع اإلنسانُ بالْحِبرِيفي حياتِهِ و القلمِ أن يكتب فوزصِلَ الي أهدافهِ فَيو ي تَعلَّمبار5   86    فارابي،بافق   ) مورد3(» . و ي   
 

  

  
  :ببخطاء مع بيان السصحح األ

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

   بار1   86   )س( زينب ،اسالمشهر   ».هم لَم يوصِفُوا« .123
 

   بار2   90   تهران، علّامه حلّي   ». المؤمنةُ حزينة لم تَعِيش.هم يوهبونَ المساكين« .124
 

   بار8   86    ساالر مفيدي،ساري   ».لّا الحقّإالتَقولْ « .125
 

126. ح األخطاء الموجودة في العبارات مع بيان السخطأينِ: (ببصح(  
   بار4   91   يزد، حضرت مجتبي   ». قُولْ الحقَّ و ال تَكُنْ مِن الخائِفين«» .ين علي عالِمِهم بالسّجنِوميحكَم الرّ«

 

127. »آخرَتك بدنياك بار2   86    كوثر،دامغان   ».التبيع   
 

128. »النّبي عند كانَ رجالً جالِس.«   
 بانو ،آران وبيدگل
  چي ابريشم

   بار6   86 
 

   بار2   90   كرج، غيردولتي ارغوان   ».هنَّ ذاقنَ« .129
  

  

  
  :عين الصحيح

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

  هاي زير مضاعف است؟ يك از فعل كدام .130
  دعا) د  يعلَّم) ج  زلزَلَ) ب  كَرُم) الف  

   بار5   86   حسن خدمتي،آران وبيدگل 
 

   است؟غلطكدام گزينه  .131
   سالم-لَعِبوا) د   مثال-يتوقَّف) ج   ناقص-يشْتَهي) ب   اجوف-يهدِيان) الف  

   بار3   91   شهر قدس، مولود كعبه 
 

 :للمخاطبينَ» وجد ــِ«المضارع  .132

  توجدون) د  يوجدون) ج  تجدون) ب  يجدون) الف  
   بار2   86    هماهنگ استاني،گيالن 

 

  : أمراًليسذي عين الفعل الّ .133
  نِمنَ )د  عدنَ) ج  دعنَ) ب  عِدنَ) الف  

   بار2   86    بهشتي،الرستان 
 

  »بِعتُم« :انتخب الجواب الصحيح .134
  نتماأ) ج  هم) ب  نتمأ) فال  

   بار1   86    شاهد ميعاد،شهر خميني 
 

 :»نسير« مِنمضارع مجزوم  :عين الصحيح .135

  سيرُلم نَ) ج  رْسِلم نَ) ب  رْلم نَسي) الف  
   بار3   86    شاهد ميعاد،شهر خميني 

 

  : أمراًليسذي عين الفعل الّ .136
  نِلْنَ) د  ضَعنَ) ج  عِدنَ) ب  اُدعي) الف  

   بار3   91   تر، فرزانگانشوش 
 

  » ...  األرض يرثها عباديإنّ «:عين الصحيح .137
  الحونَالص) ب    الحينَالص) الف  

   بار2   86   )س( زهرا،آباد نجف 
 

138.
 

عم اتا طلب منك حول المعتلّأَجِب:  
  شرح اإلعالل  قبل اإلعالل  المادة  الفعل المعتلّ

ضَعي          
   بار2   86    بهشتي،قروه 

 

   بار2   86    شرافت،شوشتر   .را صرف كنيد» تَذُوقُ« امر مخاطب ي شش صيغه .139
 

   بار1   86    سوده،چالوس   :للغائبات» سار«فعلٌ ماضٍ من  : الكلمة المناسبةاكتب .140
 

   بار5   86    سوده،چالوس   :للغائبين» وعد«فعلٌ مضارع من  : الكلمة المناسبةاكتب .141
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   بار2   91   همدان، دارالفنون   : للغائبات»كاد ــِ«فعلٌ مضارع من  :اسبة الكلمة المناكتب .142
 

   بار1   86   الزهرا  فاطمه،تكاب   :للغائبات» وعد«فعلٌ ماضٍ مِن  :اجب ما طلب منك .143
 

   )يقُولُ(» أنتنَّ« : الكلمة المناسبةاكتب .144
 بانو ،آران وبيدگل
  چي ابريشم

   بار7   86 
 

   بار4   91   گتوند، معراج   :»ِ-ورث«فعل مضارع للغائب مِن  :يغةِ المناسبةبالصإمأل الفراغ  .145
 

   بار2   86    امام رضا،آبيك   :للمخاطبين» عود«الفعل الماضي من  : الكلمة المناسبةاكتب .146
 

147.
 

  :أكمل الجدول التالي
  مراأل  المضارع  الماضي  الفعل
    : للمخاطب  : الغير م معللمتكلّ  : للمخاطبات  بيع ـِـ

   بار2   86    شاهد كوثر،آباد نجف 

 

   بار4   86   الزهرا  فاطمه،تكاب   : للمخاطبين»جالَ ــُ« من  ماضٍفعلٌ : الكلمة المناسبةاكتب .148
 

   بار1   91   جواداالئمهيزد،    :للغائبة» سير«الفعل المضارع المجزوم من  : الكلمة المناسبةاكتب .149
   بار2   86    فاطميه،اسالمشهر   :»نال ــَ«المضارع للغائبات من  : الكلمة المناسبةاكتب .150

 

   بار5   86    بهشتي،الرستان   )َ-مِن خاف» ال «ـالمجزوم ب (:»علياِنّك أنت األ..................«  : الكلمة المناسبةاكتب .151
 

  :مرصغ فعل األ .152
  :تَدع  :تَقُولونَ  :تَعود  :تصِلُ  

   بار2   86   هي عبدال،آران وبيدگل 
 

   بار3   91   كرج، غيردولتي رشد   :تبيع+   لم: الكلمة المناسبةاكتب .153
 

   بار2   86   )1( انديشه،سقز   )ُ-األمر للمخاطب مِن تَاب (».اب الرّحيموك أنْت التّعلينا إنّ ...........«  : الكلمة المناسبةاكتب .154
 

   بار3   86    بهشتي،الرستان   ):مر للمخاطبتينِاأل(» سار ــِ« : الكلمة المناسبةاكتب .155
 

   بار11   86    امام خميني،آبيك  :للمخاطب» ِ-وصف«مر من فعل األ :اكتب الكلمة المناسبة .156
 

157.

 

  :اكتب ما طلب منك
  :للمتكلم مع الغير» لم«مضارع مجزوم بـ » ع ي ش«
  :فعل امر للمخاطبات» ق و ل«

  :للمخاطبينَ» بيع«الفعل الماضي من 
  :ماضي للمتكلم وحده» ف و ز«

   بار2   86    امام خميني،آبيك 

 

   بار5   91   قير، شهيد بحراني   ». فُزنا.............« :مير المناسبغ الضّااكتب في الفر .158
 

159. يغة المناسبة مِن األفعال المعتلّةصغ الص:  
   دعمضارع للغائبينَ(و:(    باع )بار3   86  ي دهنو دكتر حساب،لردگان   ):للمخاطبات   

 

   بار2   86    ارشاد،الهيجان   ):هنَّ(عاد                         . خود بنويسيدي  را در صيغهفعل .160
 

   بار5   86    سپيده كاشاني،دزفول  ):هنَّ (»ودع«مضارع  : الكلمة المناسبةاكتب .161
 

162. ن مادصِفْنَ« :ة هذا الفعلعيبار1   86    فروغ دانش،نتنكاب   »ي   
 

 : الكلمة المناسبةاكتب .163

  ):سار ــِ(األمر للمخاطب مِن   ):وضَع ــَ(للمخاطب مِن ماضي   
   بار3   91   اروميه، پوياي دانش 

 

   بار3   86    ارشاد،الهيجان   ):اَنتُنَّ(يقُولُ  : الكلمة المناسبةاكتب .164
 

   بار1   86    فاطميه،اسالمشهر   :»وهب«للمخاطبة من » لم« بـ المضارع المجزوم : الكلمة المناسبةاكتب .165
 

   بار2   86    عبدالهي،آران وبيدگل   :»فاز«للغائبين من » لم«مجزوم بـالالمضارع  : الكلمة المناسبةاكتب .166
 

   بار5   86    بهشتي،الرستان   ):المضارع للغائبات (»باع ــِ« :إمأل الفراغ .167
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  :أكمل الفراغ 

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

  :إمأل الفراغ مما بين القوسين بما يناسب .168
  )نتمأ -نتنَّأ -نحن(» .فُزْتُم فوزاً عظيماً...............«

   بار3   91   قزوين، شهيد بابايي 
 

  ) للمخاطبةِ- أمر وصف(. حبينَزميلتكِ بما تُ............... ) الف .169
   بار3   89   هماهنگ كشوري   )الماضي من تَعودونَ (.الِحإلي العملِ الص............ أنتم ) ب

  :أكمل الفراغ .170
  : للمخاطب»َ-خاف«من » ال «ـالمجزوم ب

   بار10   86    آزادي،بوكان 
 

  : الكلمة المناسبةاكتب .171
  ) ـُـالمضارع من قام(» .مبتبجيل المعلّ ............نحنُ«

   بار1   86   هماهنگ كشوري 
 

  : الكلمة المناسبةاكتب .172
  )الماضي من تاب ـُـ(» .لي اهللاإ........... نحن  «

   بار2   91   سينا مياندوآب، بوعلي 
 

  :أكمل الفراغ .173
  : للمخاطبينَ» ــِظَوع«فعل امر 

   بار3   86    فرزانگان،دزفول 
 

  : الكلمة المناسبةاكتب .174
  )»ِ -سار«الماضي مِن ( .قاتهنّإلي المدارس مع صدي............... لميذات التّ«

   بار2   88   هماهنگ كشوري 
 

175.
 

  :أكمل بفعل مناسب
  )ينَلالماضي مِنْ تَصِ. (كِإلي صفّ................ أنتِ ) الف
  )َ- خاف المضارع من. (إلّا اهللا........ ........المؤمنات ال ) ب
  )ُ- من تاب األمر. (إلي ربكم................... اس ايها النّ) ج

   بار2   89   هماهنگ كشوري 

 

   بار2   86    بهشتي،الرستان  )األمر للمخاطبة مِن عاد ـُـ(» .إلَي الْمنْزِلِ ...... أنْتِ« :أكمل بفعل مناسب .176
 

   بار1   90   ناسي مهريز، نمونه ابن   )»كانَ « مِنماضيال (».تَستقبلونَ الملوك بِحفاوة............... « :أكمل بفعل مناسب .177
 

   بار2   86    سالم،رودهن   )»وصف ـِـ«مِنْ » لم «المجزوم بـ( » .عيوب النّاسِ ...... هم« :أكمل بفعل مناسب .178
 

  ارب 3   86    فرزانگان،شهر قائم   )للمخاطبات» وصف ـِـ«مر من األ(» .لي دواء يفيد لشفائي ...... « :أكمل بفعل مناسب .179
 

   بار1   86   هماهنگ كشوري   )المضارع من وصف ـِـ(» .ءاوله د ...... طَلَب الحاكم منكِ أن« :اسبأكمل بفعل من .180
 

   بار2   86    شاهد ميعاد،شهر خميني   ) كلِّ- كلَّ-كلُّ(» . نفسٍ ما عملت من خير محضراً.........يوم تجد« :اكتبي الكلمة المناسبة .181
 

   بار2   91   فارسان، راهيان دانش   »)ِ-المضارع من وصف (له دواء ................ أن   كُم منكطَلَب الحا« :أكمل بفعل مناسب .182
 

لنگرود، غيردولتي اميد    )ُ-الماضي مِن عاد (».مِن المدرسةِ.............. ات مالمعلّ «:أكمل بفعل مناسب .183
   بار1   91   آينده

 

   بار3   86    رجايي،بافق   )»وصلَ«المضارع للغائب مِن (» .إلي أهدافِه ...... بِهما أنْنسانُ يستطيع اإل« :أكمل بفعل مناسب .184
 

   بار3   86    عالمه حلي،شاهرود   ) للغائبة»دام ـُـ«المضارع مِن (» . لي الفرصةُ ......أنّي« :أكمل بفعل مناسب .185
 

  :أكمل بفعل مناسب .186
  )ِ-المضارع مِن وصف  (». له دواء ..................أنطَلَب الحاكم منكم «

   بار2   91   تهران، غيردولتي خيام 
 

   بار5   86    عالمه حلي،شاهرود   )»قال«الماضي من (» .مراض هو الجهل أخطرُ األ ............ الحكماء« :أكمل بفعل مناسب .187
 

   بار5   86    كوثر،سمنان   )المضارع من عاش ـِـ( ».نيا قانعاتالمؤمنات في الد .............. « :أكمل بفعل مناسب .188
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   :مير المناسبأكمل الفراغ بالضّ .189
  .تَلَت ...... )ج  .تَعِد ...... )ب  .سيري...... .) الف  

   بار3   91   بوكان، شهيد باكري 
 

   بار3   86    هدف،شهربابك   ) من-نتم أ-نحن(» .فُزتم فوزاً عظيماً ...... « :إمأل الفراغ .190
 

   بار1   86   هماهنگ كشوري   )للمخاطبة» عاد ـُـ«المضارع من ( ».لِمثل هذا العمل ...... حذري أنإ« :أكمل بفعل مناسب .191
   بار4   86    سوده،چالوس   )مر للمخاطب من وهب ـَـاأل(» .لَنا مِنْ لَدنك رحمةً ...... « :إمأل الفراغ .192

 

   بار1   86    فرزانگان،دزفول   :للمخاطبات»نال ـَـ  «المضارع من : الكلمة المناسبةاكتب .193
 

   بار1   86   هماهنگ كشوري   )»وصف ـِـ«من » لم«المجزوم بِـ ( ...... هم : الكلمة المناسبةاكتب .194
 

  بار2   91   كرج، فرهنگ آموزش  ) التَخَفْنَ- التَخاف-التَخَف(» .إنَّك أنت األعلي ...... :قُلْنا« : الكلمة المناسبةاكتب .195
 

   بار5   86    اسما،شاهرود   )مضارع وجد ـِـ(» .ةِ الخالقِ تبديالًلسنّ ...... إنَّك لن« :إمأل الفراغ .196
 

   بار5   86    هماهنگ استاني،تهران   )يخاف(» .اهللا رب العالمين ...... إنّي« :إمأل الفراغ .197
 

   بار2   86    شهداي مكه،آباد نجف   )ارع وصلَ ـِـمض(» .هدافِكإلي أ ...... نتأ« :أكمل بفعل مناسب .198
 

   بار4   90   كرج، غيردولتي ارغوان   ) الصالحينَ- الصالحون-الصالح( »..............ألرض يرثُها عِبادي ا« :الفراغأكمل  .199
 

   بار7   86    هماهنگ استاني،تهران   )» ـُـذَعا«من » م وحدهللمتكلّ«المضارع (» .بِك مِنْ غَضَبِك ...... إلهي« :إمأل الفراغ .200
 

   بار3   86    شاهد ميعاد،شهر خميني  )مضارع جال ـُـ( » .........هما« :أكمل بفعل مناسب .201
 

   بار2   86    هماهنگ استاني،تهران   )المضارع مِن وعد ـِـ(» .نا مغفرةً منه ...... إنّ اهللا« :أكمل بفعل مناسب .202
 

   بار2   88   هماهنگ كشوري   )ُ-الماضي مِن قام (» .راسيةاء واجباتنا الد بأد........نحنُ « :مناسبأكمل بفعل  .203
 

  بار3   91   سردشت، شهيد مطهري   )مضارع وصف(»  ...... أنتم« :أكمل بفعل مناسب .204
 

   بار1   86   )2( پيشتازان ،دزفول   )»باع ـِـ«الماضي من (»  ...... أنا« :أكمل الفراغ .205
 

   بار2   86    تمدن،بوكان   )وهبماضي (»  ...... أنا« :أكمل الفراغ .206
 

   بار3   86    عترت،تنكابن   )»عاش«الماضي من (»  ...... أَنْتُما« :ميرضع في الفراغ كلمة مناسبة وفق الضّ .207
 

   بار5   90   ، راهيان دانشفارسان  )المضارع من قام ـُُـ(» .مبتبجيل المعلّ ...... انّا« :أكمل الفراغ .208
 

  بار 8   86    فارابي،بافق   )»وصلَ«المضارع مِن (» .إلي أهدافِك ...... أنت« :أكمل الفراغ .209
 

   بار2   86    بهشتي،قروه   )يعود(» .اِلي القريةِ ...... نحنُ لَم« :أكمل الفراغ .210
  
  

  :درك مطلب
  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

 

211.

 

  :اليةسئلة التّأجب عن األالي ثم النّص التّاِقرأ 
دع) ص(بـي    كـان النّ   .ة األطفـال  تي تقوم علي أساسِ احترامِ شخـصي      ربية الّ اإلسالم يهتم بالتّ  « ال يـ
تـي راحـتغير و لكن لم يقَبل بنتـه الّ حترام الصغار و عندما شاهد رجالً قَبلَ ابنَه الصأكيد علي اِ التّ

  » لِم تُفَرِّقُ بين أطفالك؟:نزعج من فعله و قالإليه ا
  ربية المطلوبة في اإلسالم؟هي التّ ما) ب  جل؟للرّ) ص (بيماذا قال النّ) الف  
 ؟)ص(سول لماذا انزعج الرّ) ج  

  :اليتين للكلمتين التّعين المترادف أو المتضاد) د  
  مترادف(راحت     ):متضاد(غير الص:(  
  :اليتينمتينِ التّاكتب معني الكل) هـ  
   ة(كان ال يدعة(شايسته     ):بالفارسيبالعربي:(  

   بار1   86   هماهنگ كشوري 
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212.

 

قراءةِ النّص أجب عن األسئلة بعد:  
مراضِ و طلب منهم أن يصِفُوا لَـه دواء يفيـد لِـشفائهمراء حكماء بالده عن أخطَر األ     سأل أحد االُ  «

   م  فَدار الكالمينَهقالوا ب االنـسانُ بِهمـاأخطَرُ األ : ثُم ستَطيعالحِبر و القَلَم فَي مراضِ هو الجهل و دواؤه
  ».أن يكتُب و يتَعلَّم و يصِلَ إلي أهدافه فَيفوز في حياته

  ما طَلَب من حكماء بالده؟) ب  ما سأل أحد األمراء حكماء بالده؟) الف  
   ما هو دواؤه؟)د  مراضِ؟أخطرُ األما هو ) ج  
  نسان في حياته؟كيف يفوز اإل) هـ  

  بار3   91   الشهداء يزد، سيد 

 

213.

 

  :سئلةأجب عن األالي ثم اِقرأ النّص التّ
)ص(بي   علَي النّ   غيرُ و سلَّم  و بعد لحظاتٍ جاء ابنُه الص     ) ص(بي  ذات يومٍ كانَ رجلٌ جالساً عند النّ      «
أبيه فَ    ثُم نحو األ  راح لَهه   قَبعند هلَساَج و رسولُ اهللا     .ب ص( فَرِح (و بنتُه تقليلٍ جاء بعد مِنْ فِعلِه و

)ص( انـزعج رسـولُ اهللا   .بيها فَلَم يقَبّلها و لم يجلِسها عندهأ راحت نحو   ثم) ص (بيسلَّمت علي النّ  
  »ك؟طفالِألِم تُفَرَّقُ بينَ : مِن فِعلِه و قالَ

  ؟)ص(هلْ فَرِح رسولُ اهللا ) ب    ب اِبنَه؟هلْ قَبلَ األ) الف  
  ) فعل2 (. و نوعهاةفعال المعتلّعين األ) هـ  لماذا اِنْزَعج رسولُ اهللا من فعلِه؟) ج  

   بار3   86   الزهرا  فاطمه،سيرجان 

 

214.

 

  :سئلةالي ثم اَجِب عن األاِقرأ النّص التّ
رُ و القلـم فيـستَطيعؤُرُ األمراضِ هو الجهلُ و دوا     أَخْطَ:  حكَماءِ البالدِ ثم قالوا    دار الكالم بينَ  « الحِبـ ه

و يتعلَّم صِلَ إلي اإلنسانُ بِهما اَنْ يكتُبأ  و يفي حياتِهِ هدافِهِ، فيفوز .«  
  هدافه؟هل يصِلُ اإلنسانُ بِالعلم إلي أ) ب    ما هو دواء الجهلِ؟) الف  
  .اً و اذكُرْ نوعهعين اسماً مشتقّ) د  . و اذكُرْ نوعهاًعين فعالً معتلّ) ج  

   بار6   86    هماهنگ استاني،گيالن 

  

  

  
  :تي اُشير إليها بِخطّ الّ شَكَّل الكلماتِ

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

  ». اهللارسول عيسي ابنُ مريم المسيحانّما «) الف .215
   بار2   86    كوثر،چمستان   ». كُلَّهاالمواطنك في صديقاِحفَظ «) ب

 

   بار3   86    توحيد،مازندران   ».غارالصحترام  علي اِأكيدالتّ يدعأكيد علي ذلك و ال دائم التّ) ص (بيالنّكان « .216
 

  بار 3   91 اي اله خامنه آباد، آيت عشق   ». علَيتَتَفَضَّل اَنْ أهلنت أ! إلهي« .217
 

   بار4   86    سراي دانش،تهران   ». علي إحترامهمأكيدالتّ اليتركطفالِ و  عِزَّة عند األاسالنّ أشد) ص(بي لنّكانَ ا« .218
 

   بار2   86    آويني،سقز   ». يفيد لشفائهدواء األمراض و طلب منهم أن يصفوا له أخطر بالده عن حكماء األمراء أحدسأل « .219
 

   بار3   86    نوردانش،آباد نجف   ». االحترامساسأ تقوم علي تي الّةربي يهتم بالتّسالماإل« .220
 

لنگرود، غيردولتي اميد    ».غارالص حترامإأكيد علي  التّدائم بيالنّكان « .221
   بار2   91   آينده

 

   بار5   86    خديجه،ميناب   ».عنده هس و اَجلَبيالنّغيرُ و سلّم علي  جاء ابنُه الص لحظات بعد« .222
  

  
  :عراب و التّحليل الصرفيلإل

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر    
 

223. رفياَماهب نساناإل يستطيع« :للتّحليل الص ن يكتب.« 

  ستطيعهِما  :بِـ  :نساناإل  :ي: 
   بار1   86    ايران،ابهر 

224. رفيلإلعراب و التّحليل الص:  
   بار2   91   وين اعتصاميشوشتر، پر   ». مِنْهمغْفِرَةًنا يعِد اهللاَ إنَّ«
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  :للتّحليل الصرفي ما تحته خط .225
. استغفاراً مِنْ ذنوبِهائبالتّيستَغْفِرُ «    بار3   86    آمنه،شهر شاهين   »ً

 

 : رفيحليل الصللتّ .226

» بك اَنت  رحمة إنّك لدنمِنلَنا هبار2   89   هماهنگ كشوري   ».ابالوه   
 

 :يل الصرفي لما اُشير إليه بِخطّعين اإلعراب و التّحل .227

 ». محضَراًخيرٍ مِنْ عمِلَت ما نفسٍيوم تَجِد كُلُّ «
   بار2   86    هماهنگ استاني،تهران 

 

  :عراب و التّحليل الصرفي لما اُشير إليه بِخطّعين اإل .228
   بار1   86    هماهنگ استاني،تهران   ».ه عِندهاأجلَسدمِ و  بِالنَّجلُالرّشَعرَ «

 

229.
 

  : اُشير إليه بِخطّاعراب و التّحليل الصرفي لمعين اإل
  ».غيرَ الصه ابنَقَبلَثم ) ص(بي  عند النّجالِساًكان رجلٌ «

  :ـه  :قَبلَ  :جالساً  

   بار3   86    هماهنگ استاني،تهران 

 

230.

 

  :عراب و التّحليل الصرفيعين الصحيح في اإل
  »الحونَالص عبادِي هاـثُيرِ رضاِنَّ األ«
ثُرِي:  

  فعل و فاعله ضمير هو/  و مثال، معتلّمد ثالثي، مبني علي الضّمجرّ فعل مضارع، للغائبة،) الف  
  »عباد«فعل و فاعله /  و مثالد ثالثي، معرب، متعدي، معتلّفعل مضارع، للغائب، مجرّ) ب  
  :ها

  منصوب محالً مفعول به و/ كون، مبني علي السرفةصب، للغائبة، معصل للنّاسم، ضمير متّ) الف  
  مجرورمضاف اليه و محالً/ ، مبني علي الفتحضافةتّصل للجرّ، للغائبة، معرّف باإلضمير ماسم،) ب  
الحونالص:  

  صفت/ أل، مشتق اسم فاعل، معرب، منصرف  هر سالم، معرفه باسم، جمع مذكّ) الف  
  مضاف اليه ومجرور/ مبالغه، معرب، صحيح اآلخرر سالم، مشتق اسم اسم، جمع  مذكّ) ب  

   بار4   91   شوشتر، فرزانگان 

 

231. رفيلْ« :للتّحليل الصبار2   86    سما،آباد نجف   ».نوراً قلبي في إجع   
 

232. رفيّلْها و « :للتّحليل الصقَبلملم ي لِسجهاي عندبار5   86    هدف،شهربابك   ».ه   
 

233.
 
  :ليها بِخطّشير إتي اُات الّعراب للكلمكتب اإلاُ

  ».ستماعِ الدرسِ إلمشتاقين ابلّالطّكان «) الف
  ».المؤمنات يحفَظُ الحجاب«) ب

   بار1   86    زينب،شهرري 

 

   بار17   90   همدان،درالفنون   »الِحونَالص عِبادِي يرِثُها األرضإنَّ  «:ب ما تحته خطّعرأَ .234
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  نامه تشريحي  پاسخ
  

  

  
  اولدرس 

  
 به راستي كـه تـو بـسيار         ،از نزد خودت به ما رحمتي عطا فرما        .1

  .بخشنده هستي
  

اش بـه مـا       طـف توانـايي   ما شايسته اسـت كـه بـه ل         پروردگار .2
  .ببخشد

  
  .يابد  حاضر مي،فسي آنچه را از خوبي انجام دادروزي كه هر ن .3

  
، پـس تـو     ي رحمتـت نيـستم      اي خداي من، اگر مـن شايـسته        . 4

  .ات به من ببخشي  كه با فضل گستردهشايسته هستي
  

خدايا مرا به هدايت به سخن درآور و تقوا را به من الهام فرما               .5
  . موفق بدار،و مرا به چيزي كه بهتر است

  
آورد و تقوا را به مـن الهـام        به سخن در مي    خدا مرا به هدايت    .6

  .كند مي
  

  .دهد خدا به شما از نزد خود آمرزشي و بخششي را وعده مي .7
  

 بـه راسـتي   ،اي خداي من رضايت و ديدارت را به من بـبخش      .8
  .كه تو بسيار بخشنده هستي

  
ات به مـن      اي خداي من تو شايسته هستي كه با فضل گسترده          .9

  .ببخشي
  

 ما عطا فرما، اي خداي من مرا به آنچـه دوسـت            ديدارت را به   .10
  . موفق بدار،داري مي

  
او را در   . كار بگير   در روزهاي باقي مانده مرا به اطاعت خود به         .11

  .اي انداختم گوشه
  

  .اي خداي من ديدارت ميل من، رضايتت آرزوي من است .12

. اي خداي من، مـن فقيـري هـستم كـه نـزد تـو آمـده اسـت                   .13
  .تت آرزوي من استديدارت ميل من و رضاي

  
  . بخواهيد كه تقوا را به شما الهام كنداناز پروردگارت .14

  
از دانشمندان كـشورش دارويـي را بـراي         ) فرمانروايي(اميري   .15

  .ها خواست ترين بيماري خطرناك
  

ها همان ناداني است و دارويش جوهر و          ترين بيماري   خطرناك .16
  .قلم است

  
آور و ما را به چيزي كه       پروردگارا ما را به هدايت به سخن در        .17

  . موفق بدار،بهتر است
  

  .تواند به اهدافش برسد و در زندگيش موفق شود انسان مي .18
  

كرد و تأكيـد بـه احتـرام          هميشه به آن تأكيد مي    ) ص(پيامبر   .19
  .كرد كودكان را ترك نمي

  
اسالم به تربيتي كه براساس احترام شخصيت كودكان اسـتوار           .20

  .كند است، توجه مي
  

از ) ص( پيـامبر  پسپسرش را بوسيد و دخترش را نبوسيد    پدر   .21
  .كارش ناراحت شد

  
  .نشسته بود) ص(يك روز مردي نزد پيامبر  .22

  
 آمـد و دسـت دختـرش را         پـس مرد احساس پـشيماني كـرد        .23

  .گرفت و او را بوسيد و او را نزد خود نشاند
  

  .گذارد اسالم بين شخصيت پسران و دختران تفاوت نمي .24
  

هايت فـرق     ناراحت شد و گفت براي چه بين بچه       ) ص(پيامبر   .25
  گذاري؟ مي

  
 .كرد نميتأكيد به احترام كودكان را ترك ) ص(پيامبر  .26
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گذاشـت،    هـايش فـرق مـي       از كسي كه بين بچـه     ) ص(پيامبر   .27
  .شد ناراحت مي

  
 پدر او را    پسپسر كوچكش آمد، سپس به طرف پدرش رفت          .28

  .بوسيد و او را كنار خود نشاند
  

  .را بوسيد و او را كنار خود  نشاندپدر پسر  .29
  

ورزيـم از ايـن كـه از غـذايتان      به راستي كه ما خودداري مـي      .30
  .بخوريم مگر با پرداخت پول

  
پدر دخترش را نبوسيد و او را نزد خود ننشاند و پيامبر خدا از               .31

  .كارش ناراحت شد
  

  ماضي منفي= فعل مضارع+ »لم« »الف«ي  گزينه .32
  

  »الف«ي  گزينه .33
  

  »ب«ي  نهگزي .34
  

 فعل مضارع را بـه  معني حرف نفي است و »لم« »ب«ي    گزينه .35
  .كند ماضي منفي تبديل مي

  
  »الف«ي  گزينه .36

  
  »الف«ي  گزينه .37

  
  »ب«ي  گزينه .38

  
  »الف«ي  گزينه .39

  
  »ب«ي  گزينه .40

  
  »ب«ي  گزينه .41

  
  »الف«ي  گزينه .42

  
  . اِجعل فعل امر است به معني قرار بده»ب«ي  گزينه .43

  
  . جعلَ فعل ماضي است به معني قرارداد»ب«ي  گزينه . 44

  
  »ب«ي  گزينه .45

  
هم فعل ماضي هـستند بـه معنـي بـه           أنْطَقَ و ألْ   »الف«ي    گزينه .46

  . كردالهامسخن درآورد و 
  

  »ج«ي  گزينه .47
  

  »الف«ي  گزينه .48
  

 »الف«ي  گزينه .49
  

  »ب«ي  گزينه .50
  

  »الف«ي  گزينه .51
  

  .ق كرد وفَّقَ فعل ماضي است به معني موف»ب«ي  گزينه .52
  

   ماضي استمراي فارسي=فعل مضارع+  كانَ»الف«ي  گزينه .53
  

  »الف«ي  گزينه .54
  

  . فعل امر است به معني ببخشهب »ب«ي  گزينه .55
  

  »الف«ي  گزينه .56
  

  »الف«ي  گزينه .57
  

  .گردان قْ فعل امر است به معني موفق وفِّ»الف«ي  گزينه .58
  

  »ب«ي  گزينه .59
  

  »ب«ي  گزينه .60
  

  .د بوسي-دستش را گرفت .61
  

  .موفق شويم .62
  

  .نشسته بود) ص( نزد پيامبر مرديروزي  .63
  

  . ناراحت شددخترش در قبال مردخدا از كار ) ص(پيامبر  .64
  

 پس آمد و دست او را گرفـت و او          ،پشيماني كرد مرد احساس    .65
  .نشاند و نزدش بوسيدرا 

  

 كـه بـراي   تجـويز كننـد   دارويـي     او كه براي  خواست   ها  آناز   .66
  . مفيد باشددرمانش

  

فـرق   فرزندانت بين   براي چه  :ناراحت شد وگفت  ) ص(پيامبر   .67
  ؟گذاري مي

  

ــسان .68 ــه  ان ــد مــي دو آن  ي وســيله ب ــه  پــس  بنويــسد كــه  توان  ب
  . برسدهايش هدف 
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 وعـده  بـه مـا    ي پيامبرانـت    وسـيله   بـه  كه    را چه پروردگارا آن  .69
 . به ما عطا كن،اي داده

  
  .نشاندو نزدش  بوسيد را اوپس پدر  .70

  

  . موفق گردان، استبهترين به آنچه مراخدايا بار  .71
  

  .نشاند كنارش و بوسيدپدر آمد و او را  .72
  

سـالم كـرد و پـدر او را         ) ص( پيـامبر     بـه   و  آمـد  كوچكشپسر .73
  .بوسيد

  
  

سـالم كـرد و بـه    ) ص( آمد و به پيـامبر  دخترشاز مدتي  بعد   .74
  .ننشاند نزدش و او را نبوسيد ولي پدر او را رفتسوي پدرش 

  

 جـوهر ها همان ناداني است و داروي آن      بيماري ترين  رناكخط .75
  . است قلمو

  

دارويي بـراي او تجـويز كننـد كـه      خواست   دانشمندانامير از    .76
  .براي شفايش مفيد باشد

  

 اسـت   بهتـر  به آنچه كـه      و مرا  به من الهام كن   خدايا تقوي را     .77
  .موفق گردان

  

  .دهد  ميما آمرزشي را وعده به نزد خودشقطعاً خداوند از  .78
  

  .كرد نمي ترك را ها كوچكتأكيد بر احترام ) ص( ماپيامبر  .79
  

  .قرار بده ما ايماني را هاي قلبخدايا در  .80
  

تأكيـد   احتـرام بـه شخـصيت كودكـان        برهميشه  ) ص(پيامبر   .81
  .كرد ترك نمي را ها بچه و تأكيد بر احترام كرد مي

  

  شايسته: المستأهل .82
  

 ذَهب): ترادفم(راح / نَعِد: دهيم وعده مي .83
  

  )مستأهل (أَهل: شايسته / جاء :آمد / بسيار بخشنده: الوهاب .84
  

  تاب: توبه كرد .85
  

   بربخشيد: جاد علَي ـُـ جوداً .86
  

  الحِبر: جوهر .87
  

88. عدو  
  

  اِنْزَعج: ناراحت شد .89
  

 قَبلَ: بوسيد .90

 بهمترادف(ي :( لَيع ودجي)طِيعي(  
  

  ساروا: حركت كردند .91
  

 اُتْرك): مترادف(دع  / )راح(ذَهب ): متضاد(اد ع .92

  
  بنات): متضاد(بنين  .93

  
94.  مترادف(فَرِح :(مسرور  

  
  أَفْضَل): مترادف(أَزكي  .95

  
  تُحِب): مترادف(تَهوي  .96

  
  . و القَلَم الحبرُدواء الجهلِ .97

  
98. ّلَنا(آتِنا ! يا رب به (تَهدعما و الحينَ الص.  

  
  . في قلبي  المحبةَجعلَ اهللاُ .99

  
  .اِجعلْ محبتك في قلوبنا .100

  
 .تك في قلبيهم اِجعل محباللَّ .101

  
102. كلنا لقاء به اللهم.  

  
  .ما وعدتَه في القرآنِ) آتِنا(اللَّهم هب لَنا  .103

  
  .هو الجهلُ  أَخْطَرُ األمراضِ .104

  
  . ولَده و أجلَسه عنده بقَبلَ األ .105

  
  . اهللاُ محبته في قلبييجعلُ .106

  
  .فلِ في قلب األُمّ الطّيجعلُ اهللاُ محبةَ .107

  
  ) ، اجوففاد( يفِيد -)وصف ، مثال واوي(يصِفُوا  .108

  
  )، اجوفتاب(ب تُ .109

  
  )ودع، مثال( يدع -)اجوف(كانَ  .110

  
111.  اجوف(زِد ،زاد(-ُرِثي ) رثَ، مثالو(  
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112.  أخاف) ،اجوفخاف(      
  

113. بمثال واوي (ه ،به(  تجود-)و ،جوفأجاد(  
  

114.  جِبمثال واوي(ي ،بجأَتَي، ناقص( يأتوا -)و( 

  
  )ثَ، مثالورِ(يرِثُ  .115

  
116.  دجاد، اجوف(ج(- تاجنَح ) ،اجوفحاج( 

  
 )اجوف( أخاف) الف .117

  )وقَف، مثال واوي(تَقِفْنَ ) ب
  

118.  عِدمثال واوي(ي ،دعو(  
  

119.  اجوف(د  تجو-)اجوف(كُنْت(  
  

  )دعو، ناقص( اُدع -)اجوف(قال ) الف .120
  )وهب، مثال واوي(هب ) ب

  
  

121.  قَّفمثال واوي(تَو(- تَرِيحسي )اجوفراح ،(  
  

فـاز،  ( يفـوز    -)وصلَ، مثـال واوي   ( يصِل   -)طَوع، اجوف ( يستطيع .122
  )اجوف

  

ر مـضارع معلـوم مثـال       حـرف علّـه د    ( لم يصِفُوا    لم يوصفوا  .123
  .)شود واوي حذف مي

  

  ). اعالل به حذف داردعمثال واوي در مضار( يهبونَ يوهبونَ .124
 حرف بعد از علـه سـاكن اسـت،          چون( لم تَعِش    لم تعيش 

  ).شود حرف علّه حذف مي
  

 علّـه سـاكن اسـت،       حرف چون حرف بعد از   ( التَقُلْ   التَقُولْ .125
  ).شود حرف علّه حذف مي

  

  )فاعل و مرفوع با واو(ونَ ومي الرّينَوميالرّ .126
، حـرف   ه ساكن است   علّ حرف چون حرف بعد از   ( قُلْ   قُولْ
  .)شود  حذف ميعلّه

  

127. التَبيع َبِ الت  ـ   حـرف  چون حرف بعد از   (ع  ،ه سـاكن اسـت     علّ
  .)شود حرف علّه حذف مي

  

خبـر  ( جالـساً     جـالس  -)اسم كان و مرفـوع    ( رجلٌ   رجالً .128
  )منصوب  و  كان

  

 ،علّـه سـاكن اسـت      حـرف چون حرف بعـد از       (ذُقْنَ ذاقنَ .129
  .)شود ف ميحرف علّه حذ

  

  زلْزَلَ» ب«ي  گزينه .130
  

  . فعل ناقص است يهديان»الف«ي  گزينه .131
  

 تجدونَ» ب«ي  گزينه .132

  
 ينام بـراي جمـع مؤنّـث مخاطـب          -امر نام (نِمنَ  » د«ي    گزينه .133

  .)نَمنَ است
  

 أنتم» الف«ي  گزينه .134

  
  لم نَسِرْ» ب«ي گزينه .135

  
  .حيح استص» نَلْنَ «، ينالُ- امر نالَ،نِلْنَ» د«ي گزينه .136

  

ع بـا واو بـه تبعيـت از          صفت و مرفـو    الصالحونَ» ب«ي    گزينه .137
  موصوف عباد

  

138.   
  شرح اإلعالل  قبل اإلعالل  المادة  الفعل المعتل

ضَعي  ضَعو  ضَعومضارع معلوم مثال واوي حرف در   ي
  .شود علّه حذف مي

  
   ذُقْنَ- ذُوقا- ذُوقي- ذُوقوا- ذُوقا-ذُقْ .139

  

  سِرْنَ .140
  

  يعِدونَ .141
  

  دنَيكِ .142
  

  وعدنَ .143
  

  تَقُلْنَ .144
  

  يرِثُ .145
  

  عدتُم .146
  

147.  
  األمر  المضارع  الماضي  الفعل
عيتُنَّ  ببِع  نَبِيع  بِع  

  
  جلْتُم .148
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  لم تَسِرْ .149
  

  ينَلْنَ .150
  

151. التَخَف  
  

   دع- قُولوا- عد-صِلْ .152
  

153. لم تَبِع  
  

154. تُب  
  

  سِيرا .155
  

156. صِف 

  
157. تُم- قُلْنَ-لم نَعِشبِع -فُزْت   

  
  نحنُ .158

  
   بِعتُنَّ-يعِدونَ .159

  
  عدنَ .160

  
  يدعنَ               .161

  
162. فصو  

  
163. تضَعسِرْ-و   

  
  تَقُلْنَ .164

  
  لم تَهبي .165

  
  لم يفوزوا .166

  
  يبِعنَ .167

  
  انتم .168

  
  عدتُم) صِفي             ب) الف .169

  
170. ال تَخَف 

  
171. نَقُوم  

  
  تُبنا .172

  

  عِظُوا .173
  

ف علّـه حـذف    حـر ، به بعد ماضي اجـوف  6ي    صيغهدر  (سِرْنَ   .174
  .)شود مي

  
  تُوبوا) خَفْنَ   جي) وصلْتِ   ب) الف .175

  
  عودي .176

  
 حـرف علّـه حـذف       ، به بعد ماضي اجـوف     6ي    صيغهدر  (كُنْتُم   .177

  ).شود مي
  

  لم يصِفُوا .178
  

  صِفْنَ .179
  

180.  فصو صِفي ِأنت َأن تَصِفي= أن+  تَصِفين  
  

  . است فاعل و مرفوعكُلُّ .181
  

182. فصو صِفي  أن تَصِ= أنْ+ تَصِفف  
  

  عدنَ .183
  

 يصِلَ .184

  
185. ومتَد  

  
  . تَصِفُوا مناسب استبا توجه به ضمير كُم .186

  
  قالوا .187

  
188. ن فاعـل   آيـد و چـو      فعل غايب در اول جمله مفرد مـي        (تَعِيش

  ).آيد  فعل مفرد مؤنث مي،جمع مؤنث است
  

   هي) هي يا أنت، ج) ، بنتِأ) الف .189
  

  أنتم .190
  

  أن تعودي= أن+ تَعودينَ يعودعاد ، تَعودي .191
  

192. به  
  

  تَنَلْنَ .193
  

  لم يصِفُوا .194

أنت 

 أنت
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195. التَخَف  
  

196. تَجِد  
  

197. أخاف  
  

  تَصِلُ .198
  

صـوفش عبـاد     صفت و مرفوع با واو به تبعيـت از مو          الصالحونَ .199
  .است

  
 أَعوذُ .200

  
  

  تجوالنِ/ يجوالنِ  .201
  

202. عِدي  
  

  قُمنا .203
  

  تصفونَ .204
  

205. تبِع  
  

206. تبهو  
  

  عِشْتُما .207
  

208. نَقُوم  
  

  تَصِلُ .209
  

210. دنَع  
  

  طفالك؟لِم تُفَرِّقُ بين أ: بيقال النّ) الف .211
ـ ربة المطلوبة في االسالم هـي التّ      ربيالتّ) ب علـي      ة الّ ي تـي تقـوم

  .طفالة األحترام شخصيأساس اِ
  .جلَ لَم يقَبلْ بنتهلِانَّ الرّ) ج
   ذَهبت راحت- الكبير غيرالص) د
   المستأهل-كرد رها نمي) هـ

  
  .خطر األمراضِسألَ أحد األمراء حكماء بالدِه عن أ) الف .212

  . اَنْ يصفوا له دواء يفيد لِشفائِهب منهمطَلَ) ب
  .مراض هو الجهلُأخطر األ) ج
  .دواؤُه الحبرُ و القلم) د

تَعلَّم و يـصِلَ         ننسانُ يستطيع بالحبر و القلم اَ     اإل) هـ و يـ كتُـبي 
في حياتهِإلي أهدافه فيفوز .  

  
  .بنهنَعم، قَبلَ األب إ) الف .213

  .)ص... (انَعم، فَرِح رسول ) ب
  .نْتَهجلَ لم يقبلْ بِنَّ الرّلِأ) ج
  )اجوف(و قالَ  جاء، راح ،)اجوف(كان ) د

  
  .دواء الجهل هو الحبرُ و القلم) الف .214

  .هدافه، يصلُ االنسان بالعلم إلي أنَعم) ب
يصِل  - يفوز -)اجوف( يستطيع   -)اجوف (وا قالَ -)اجوف(دار  ) ج
  )اجوف( -)مثال(
  صفت مشبهه -جمع حكيمحكماء  )د
   اسم تفضيلخطر أ

  
  )خبر و مرفوع ( رسولُ-)مبتدا و مرفوع (المسيح) الف .215

مجرور به حرف    ( المواطِنِ -)به و منصوب    مفعول (صديقَك) ب
  )جر

  
 أكيد التّ -)فعل مضارع مرفوع   ( يدع -)اسم كان و مرفوع    (بيالنّ .216

  )اليه و مجرور مضاف ( الصّغارِ-)به و منصوب مفعول(
  

  ) منصوبفعل مضارع ( تَتَفَضَّلَ-)خبر و مرفوع (أهلٌ .217
  

218. ـ  -)خبر كان و منصوب    (أَشَد  -)اليـه و مجـرور      مـضاف  (اسِ النّ
تْرُكفعل مضارع مرفوع (الي(-ّالت أكيد) به و منصوب مفعول(  

  
219. دفاعل و مرفوع   (أَح(- كماءح ) أَخْطَـرِ  -)بـه و منـصوب      عولمف  

  )به و منصوب مفعول ( دواء-)مجرور به حرف جر(
  

220. مجرور به حرف جر ( أَساسِ-)مبتدا و مرفوع (اإلسالم(  
  

 حترامِإ -)خبر كان و منصوب    ( دائم -)اسم كان و مرفوع    (بيالنّ .221
  )اليه و مجرور مضاف ( الصّغارِ-)مجرور به حرف جر(

  
 -)مجرور به حـرف جـر      ( النبيّ -) مجرور اليه و   مضاف (لحظاتٍ .222

هفيه و منصوب مفعول( عند(  
  

  معتـلّ  - ثالثي مزيد  - مفرد مذكّر غايب   -فعل مضارع : يستطيع .223
   معرب- معلوم-متعدي -و اجوف

 - معـرب  - معرفـه بـه أل     - جامد - مذكّر - مفرد -اسم: نسانُاإل
   منصرف-صحيح اآلخر
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  ه مبني بر كسر- عامل جرّ-حرف: بـِ 
 مثنـي مـذكّر   -ي يـا مجـرور  يصل منـصوب   ضمير متّ  - اسم :هما

   مبني بر سكون- معرفه-غايب
  

   مبني برفتح- عامل-بالفعلي  حرف مشبهه: اِنََّ .224
 - معـرب  -)علَـم ( معرفـه    - جامـد  - مـذكّر  - مفـرد  -اسم: اهللاَ

   اسميهي  جمله،اسم إنّ و منصوب/  منصرف-صحيح اآلخر
عِدو   معتـلّ  -دثالثي مجـرّ   - مفرد مذكّر غايب   -فعل مضارع : ي 
فعـل مرفـوع و فـاعلش ضـمير         /  معـرب  - معلوم -متعد -مثال

   محالً مرفوع و خبر إنّ، فعليهي  جمله،مستتر هو
 صـحيح   - معـرب  - نكـره  - جامـد  - مؤنث - مفرد -اسم: مغفرةً
  به دوم و منصوب مفعول/  منصرف-اآلخر

  
 معرفـه بـه     -)اسم فاعـل  ( مشتق   - مذكّر -  مفرد  -اسم: ائبالتّ .225

  منصرف- صحيح اآلخر- معرب-أل

  
226. بمعتـل و    - مجـرد   ثالثـي  - مفرد مذكر مخاطب   -فعل امر : ه 

   مبني بر سكون- معلوم- متعدي-مثال
   مبني بر سكون- عامل جر-حرف: مِنْ
مفـرد مـذكر    -ي يـا مجـرور    ي ضمير متصل منـصوب    -اسم: ك  

   بر فتح مبني- معرفه-مخاطب
ـ  - مبالغه  مشتق و اسم   - مذكر -د مفر -اسم: الوهاب ه بـه    معرف

   منصرف-اآلخر  صحيح- معرب-ال
  

 - معـرب  - نكـره  - جامـد  - مؤنـث معنـوي    - مفرد -اسم: نفسٍ .227
  اليه و مجرور مضاف/  منصرف-صحيح اآلخر

 صـحيح   - ثالثي مجرد  - مفرد مؤنث غايب   -فعل ماضي : عملَت
فعل و فـاعلش ضـمير      /  مبني بر فتح   - معلوم -متعدي -و سالم 

  يه فعلي  جمله،مستتر هي
 صـحيح    - معـرب  - نكـره  - جامـد  - مـذكّر  - مفـرد  -اسم: خيرٍ
  مجرور به حرف جر/  منصرف-اآلخر

  
 - معـرب -لفـه بـه أ   معر - جامـد  - مذكّر - مفرد -اسم: الرَّجل .228

  فاعل و مرفوع/  منصرف-صحيح اآلخر
لَسثالثـي مزيـد از بـاب        - مفرد مذكّر غايب   -فعل ماضي : أَج 

فعـل و   /  مبني بر فتح   -م معلو -يمتعد - صحيح و سالم   -فعالاِ
   فعليهي  جمله،فاعلش ضمير مستتر هو

مفـرد مـذكّر   -ي يـا مجـرور    ي ضـمير متـصل منـصوب      -اسم: ه 
  اليه و مجرور محالً مضاف/  مبني بر ضم- معرفه-غايب

  

 - نكـره  -)اسـم فاعـل   ( مـشتق    - مـذكّر  - مفـرد  -اسـم : جالساً .229
  خبر كان و منصوب/  منصرف- صحيح اآلخر-معرب
 ثالثـي مزيـد از بـاب    - مفـرد مـذكّر غايـب   -ل ماضي فع: قَبلَ

فعـل و   /  مبني بر فتح   - معلوم -يمتعد - صحيح و سالم   -تفعيل
   فعليهي  جمله،فاعلش ضمير مستتر هو

مفـرد مـذكّر     -ي يـا مجـرور    يصل منـصوب   ضمير متّ  -اسم: ـه 
  اليه و مجرور محالً مضاف/  مبني بر ضم- معرفه-غايب

  
  »الف«ي   گزينه:ها» ب«ي  گزينه: يرِثُ .230

الف«ي  گزينه: الحونَالص«  
  

 صحيح و   -د ثالثي مجرّ  - مفرد مذكّر مخاطب   -فعل امر : اِجعلْ .231
   مبني بر سكون- معلوم-يمتعد -سالم
   مبني بر سكون- عامل جرّ-حرف: في
 صـحيح   - معـرب  - نكـره  - جامـد  - مـذكّر  - مفـرد  -اسم: نوراً

   منصرف-اآلخر
  

   بر سكون مبني- عامل جزم-حرف نفي: لم .232
 ثالثي مزيد از بـاب      - مفرد مذكّر غايب   -فعل مضارع   : يجلِس

   معرب- معلوم-يمتعد - صحيح و سالم-فعالاِ
معـرب  - معرفه بـه اضـافه     - جامد - مذكّر - مفرد -اسم: عند- 

   منصرف-صحيح اآلخر
  

ـ الطّ) الف .233 خبـر كـان و     :  مـشتاقينَ  -اسـم كـان و مرفـوع      : ابلّ
  منصوب با ياء

بـا    منـصوب   و  بـه   مفعول : المؤمناتِ -وعمرف  و  تدامب:الحجاب)ب
  كسره

  
234. اسم انّ و منصوب: األرض 

ي فعليه، اسم ظاهر، خبـر انّ و          فعل مضارع و فاعل جمله    : يرِثُ
  به و محالً منصوب مفعول:  ها-محالً مرفوع

  اليه و محالً مجرور مضاف:  ي- فاعل و مرفوع تقديراً:عباد
  ع با اعراب فرعي واوصفت و مرفو: الصالحونَ

  
  دومدرس 
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