
 

:«َحسَّنَت تلک المراَةُ َعیَشها الممزوَجةَ بَمراَرة الدّهر بعد مضّی سنة  »-1 نا          

!آن زن پس از گذشتن یک سال زندگی آمیخته اش به تلخی روزگار را نیکو کرد                 

!آمیخته با سختی روزگار را بهبود بخشیدباسپری شدن یک سال،آن زن زندگی تلخ                   

!این زن با گذشت سال ها توانست زندگی تلخ خود را در روزگاری تغییر بدهد                  

!این زن زندگی آمیخته به تلخی های روزگارش را بعد از گذر سال ها نیکو گردانید                 

          

:تُفَتش عین الحیاة في الضلمات فال تیاسي اَبدا  قد -2             

!شاید چشمه زندگانی را ر تاریکی ها بیابی،پس ابدا  مایوس نشو                

!یابی،بنابراین هیچ گاه نا امید نشوقطعا نور زندگی را در ظلمات می                

    .                                                                           !شود،پس هرگز ناامید مباشمی گاهی چشمه زندگی در ظلمات جست و جو         

                                                                       !چشمه زندگانی در تاریکی ها جست و جو شده است،بنابراین هیچ گاه مایوس نشو

                                                      !                                                                                 

ح عداتی-3         ّ !اَخاف اَن یهجرني اَحبتی و یعلموا ما یُفر   

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

                                                                     !ترس دارم از اینکه یارانم هجرت کنندوکاری را انجام دهند که دشمنانم دوست دارند

                                                                !کندترسم دوستانم از من جداشوند وچیزی راانجام شوند که دشمنانم را شاد میمی      

  !                                                        ! شوندکنند و انجام بدهند چیزی را که با آن دشمنانم شاد میخوف دارم که یاران من مرا رها       

          !                                                                      ترسیدم که یارانم از من دوری کنند و کاری کنند که دشمنانم شاد شوند!می

ی                                                                      «          َحلَّت طائرة بقرب ُوَکنات الّطیور َعشیّةَ یوم الّسبت حتی تُفتّش عن الذئاب-4          

! هواپیمایی شامگاه روز شنبه در نزدیکی النه های پرندگان فرود آمد تا گرگ ها جست وجو کند                 

!  در نزدیکی النه های جوجه ها فرود آمد تا به دنبال چند گرگ بگردد در شامگاه روز یکشنبههواپیمایی               

!نزدیکی خانه های پرندگان متوقف شد تا درمورد گرگ ها پرس و جو کندیک فروند هواپیما صبحگاه روز شنبه در             

!عصر روز شنبه بود که هواپیمایی نزدیک النه های پرندگان نشست و به دنبال گرگ ها نشست             

                           

                                                                                  «                                                                  عین الصحیح:         «!شوندبرخی شاعرانمان شعرهایی سروده اند که ملّمع نامیده می-5     

                                                                                                                                  ت

                                                 من شعرائنا من ینشدوَن اَشعاراَ سّمیت بالملّمع!   ا َن البعض من شاعرنا اَنشدوااَشعارا  تُسمَّی بالملّمع!       

           !لنا قد اَنشدوا اَشعارا  تُسمي بالملّمع!          قد انَشدَ بعض شعرائنا اَشعاراَ تُسمي بالملّمعبعض الشعراء          

دون اَنَّ الدالفین تتکلم باستخدام اَصوات ُمعینة»-6 «قراُت في موسوعة علمیَّة اَّن العلماء یُوّک   

الصرفیعین الصحیح  فی اعراب و التحلیل  «موسوَعة»            

«اسم،مفرد مونث،اسم مفعول،اسم علم/مجرور بحرف جر            

«علمیة»اسم مفعول من مجرد الثالثی)حروف اصلیة:و س ع(/موصوف وصفته، مفرد مونث           

)فعله:واَسَع(نکرة/مجرور به حرف جرمفرد مونث،اسم مفعول           

«علمیة»موصوف و صفته«/َوَسع»مکان)من فعل اسم،مفرد مونث،اسم            

ّدون»-7 فی اعراب و التحلیل الصرفی:  عین الصحیح«یوک   

و فاعله محذوف غائبات،مزید ثالثی،مجهول/فعلمضارع،لل      فعل مضارع،للمخاطبین،مزیدثالثی)حروف اصلیة:و ک د(/فعل وفاعل        

الجملة فعلیةفاعل فعل مضارع،للغائبین،مزیدثالثی)مصدر:تاکید(/فعل ومع فاعله جملة فعلیة      مضارع،للغائبین،مزیدثالثی)ماضیه:تاکَّد(معلوم/فعل و      

 

  2آزمون شماره
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  عین الخطا في ضبط حرکات الکلمات:-8

!والداتي تَشتَغَُل في ُموسََّسة ثَقافیَّة   لیَس شیء اَثقَل في المیزان مَن الُخلُق الَحَسن!                

ُر َعیشي واَنَت حامُل َشهد       ّ سیّة َممزَوة ب العربیَّة                        !فََکم تَُمر    !الُمعَلَّمات اَشعاُر فار 

:المترادففي المتضاد او عین الخطا -9  

عشیَّة       َغداة!      

  شاَء=اَرادَ!     

اَنکر       اَقبح!      

  وکنَة=عّش!   

 

:الخطا في المترادف اَوالمتضاد عین-11  

!ممزوج=مخلوط      

!عدو       َصدیق      

!فاَلة=الصحراء      

َب       ا ختَبَرَ        !َجرَّ

 

:فی اَی عباَرة ماجاَء اسم المبالغه -11  

!ذالک الهاتف الجّوال فی غرفة الضیوف لجدّی الحنون                !  جعَل المعلّم نّظاَرة علی المنَضدَة الخشبیّة فی الّصف      

!ا فتََضَح الّرجل الکذّاب اَمام الحّضار فی المراسیم صباَح االمس        !هوالء  الطاّلب مّجدون فی دروسهم و ناجحون فی االمتحانات     

 

العباَرة فی وقوعها شّک و احتمال:عین -12  

هم من هذه العبارات    !قد قدَّم لقمان الحکیم البنه مواعظ جمیلَة       !قد استفادَ شعراونا في اَشعار   

!قدنُفَتّش عین الحیاة في الظلمات   !         الجماَعة بصوت  الحمارقدشبَّه هللا کالم هذه       

 

:اَیي َمجموَعة کلّها اسم مفعول-13  

  !ُمخل ص/َمنصور/ُمشتَعَل   

  !ُمحافَظ/ُمحتََرم/ُمستَنَد   

ر/َمجروح    س/ُمستَعم  ّ   !ُمدَر 

م/ُمستَغَرق      !ُمکاتَبَة/ُمقَّس 

 

!الجواب الذي الیکون اسم الفاعل عین-14  

«اآلَخرین     

لون    !اآلک   

!الّضالین    

!الُمجتَهدون    

 

ک»-15 ع،َوال تَعَمُر في القَلب  الُمت َکبّ ر الَجبار  الح  عین ما لَیَس في العباَرة:«َمةُ تَعَمَر في القلب  الُمتَواض   

!اسُم فاعل    

!مفعولاسُم     

!اسُم مبالغة    

!کلمة َمبنیَة    
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