
 

:«دََخلَت اَلفاظ فارسیَة کثیَرة اللغة العربیَة وکانت هذه االلفاظ ترتبط ببعِض البضائع التی ماکانت عند العرب کالدیباج»-1 نا          

!شد که عرب نداشت مثل ابریشممربوط می الفاظ فارسی بسیاری داخل زبان عربی شد واین الفاظ به برخی کاالهایی                 

!شود که نزد عرب نبود مثل ابریشمالفاظ فارسی بسیاری داخل زبان عربی شد وآن الفاظ به برخی کاالهایی مرتبط می                  

شد که عرب نداشت مثل ابریشم!برخی از کاالها مرتبط میبسیاری از الفاظ فارسی داخل زبان عربی شد و این ها الفاظی بودند که به                   

!شد که نزد عرب نبود مثل ابریشمالفاظ فارسی بسیاری داخل زبان عربی شده بود و این الفاظ به برخی کاالها مربوط می                  

          

ح یَغرُق فی البحر فاسرع -2            :اَصدقاءه لینقذوهکادَ الرجل الفّلا  

!مرد کشاورز نزدیک بود که دردریا غرق شود،پس دوستانش برای نجات او رفتند               

!مرد کشاورز نزدیک بود که در دریا غرق شود،پس دوستانش شتافتند تا او را نجات دهند                

    .                                                    !دوستانش شتافتند برای اینکه اورا نجات دهند شد،پسآن مرد کشاورز داشت دردریا غرق می         

                                                                     !شتافتند تا او را نجات دهندمردی کشاورز درحال غرق شدن بود و دوستان وی می

                                                      !                                                                                 

!الشارع هناَک حفرة عمیقة فی ذالک نَ بداً فی هذا الشارع المحداد الا لن یسوق السائقون اَ -3          

                                                                              ی       ال تعلمون:این،روز رستاخیز است،ولی شما نمیدانستید! ولکناکم کنتمهذا یوم البعث 

                                            پرداند چراکه درآن خیابان چاله های عمیقی وجود دارد!در این خیابان معین شده رانندگان به رانندگی نمی

             راننده ها در این خیابان های مشخص شده رانندگی نخواهند کرد زیرادرآنها گودالی هست!                                                   

  !     رانندگان هرگز در این خیابان مشخص شده رانندگی نخواهندکرد زیرا چاله عمیقی در آن خیابان وجود دارد!                               

                                                !                                      !در این خیابانی که تعیین شده رانندگان هرگز رانندگی نخواهند کرد چراکه یک گودال عمیق درآن وجود دارد

!          

ی                                                         احد اطارات سیارتنا قدانفجر ولیس لنا اطار احتیاطي ایضا فلذا لن نستطیع االستفادَة منها غداً!-4          

! یک نفر چرخ های خودرو مارا منفجر کرده است وچرخ زاپاس نداریم بنابراین فردا نخواهیم توانست ازآن استفاده کنیم                

!توانستیم از آن استفاده کنیمیکی از چرخ های خودروما ترکیده بود وما چرخ  زاپاس  نیز نداشتیم ازاین رو دیروز نمی              

!نفر چرخ های خودرو مارا ترکانده است و برای ما حتی چرخ یدکی هم نیست بنابراین فردا از آن استفاده نخواهیم کردیک              

!یکی از چرخ های ماشین ما ترکیده است و ما چرخ یدکی هم نداریم از این رو فردا نخواهیم توانست از آن استفاده کنیم             

                           

                                                                                  «.عین الصحیح!                                                      «!چهاردانشجو قول دادند که دروغ همکّلسی هایشان را برای دیگران آشکار کنند-5  

                                                                                                                                  ت

                         لآلخرین!عاَهدَ اربعَة ِمن الطّلب لکی یبیانوا کذب زمیلهم                        اَربعَة طّلب عاَهدوا اَنیتبیََن کذب زمیلهم لآلخرین!

!  اَربَعَة طلبَة عاهدوا اَن یبیانوا کذَب زمیلهم لآلخرین    !             عاَهدَ اربَعَة من الطلبَة لکی یتبین کذب زمیلهم لآلخرین            

 

 6-»َحسَن االدب یستُرُ   قبح النسب«عین الصحیح:

معلوم/فعل ومع فاعله جمیلة فعلیة-للغائب-مضارعفعل             

مجرد ثّلثی)فعله:ساتََر(/فعل و فاعل و الجملة فعلیَة-للغائبَة-مضارع            

«قبح»مجردثّلثی/فعل و فاعله-للغائب-مضارع            

مجرد ثّلثی)مصدره:مساتره(/فعل و فاعل-فعل مضارع           

 7-کل نفس ذائقة الموت:

َق(/صفة للموصوف-مفردمونث-اسم«       کلا »اسم فاعل من مجرد ثّلثی/خبروالمبتدا-علم(معرفة)اسم-مفردمونث       «نفس»اسم فاعل)فعله:ذَوَّ  

«کلا »فاعل)فعله:ذاَق(/خبر للمبتدااسم -مفرد مونث-اسم          «نفس»اسم فاعل)مصدره علی وزن اِفعال(/صفة موصوف-مونث-اسم        

4آزمون شماره   

 درس چهارم یازدهم
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  عین الخطا في ضبط حرکات الکلمات:-8

!فی العالَِم اَمرَطبیعیُّ! َعلَینا اَن نَعلََم اَنَّ تَبادََل الُمفَرداِت بیَن اللُّغاتِ !       الَکِلماُت الفاِرسیَّةُ الَّتی ذخلِت اللُّغَةَ العََربیَة قَد تَغَیََّرت اَصواتُها َو اَوزانُها         

ٌر ِمن اَلِف عابٍِد!عاِلٌم یُنتَفَُع بِِعلِمِه،َخی                                 !کاَن اِلبِن الُمقَنَّعِ دَوَر الظیٌم فی نُفوِذ اللُّغَِة الفارسیَّةِ          

:مالیَس فیه جمع التکسیر  عین-9  

«نوع من الغزالن السمک عطر یتاخذ من      

  «قدتجری الریاح بما ال تشتهی السفن     

«ازدادت المفردات  العربیة  في الفارسیَة بعد الظهور االسّلم     

ا و عّلنیاة      «عبادَ هللا الصالحون ینفقوَن اَموالهم سرا

 

:الی الدولَة االسّلمیَة.....نقل المفردات من الفارسیَة الی العربیَة بعد......ایران -11  

!اشتدا/انضمام      

/التحاق    !اِشتقَّ  

!التحق/اشتداد     

  !ازداد/اهتمام   

 

:عین جوابه کل اَسمائه نکَرة -11  

!کبیَرة حدیقَة شاهزاده جناة رائعة في بّلد                          !توجد غابات جمیلَة فی محافظة ایّلم      

ثه    ي ال یموت وغناي  الیفتقر                  !حدث اشتعال ال یسباب خروج غازات ملوا !اِنَّ هللا حا  

 

:الفعل المضارع بمعنی المستقبل المنفیعین -12  

المزارع کلا یوٍم!یعمل الفّلحوَن فی         تجتهد الطالبات کثیراً لینجحَن فی امتحاناتهان!            

اولئَک التّلمیذ لَن یتکاَسلوا فی امورهم الداراساة!اذا                     !    یجب علیکم اَن تعبدوا رباکم الغفور      

 

:الخطا فی النفی الفعلعین-13  

جال      !جاِلس هوالِء الرجال!=التُجاِلس هوالِء الرا

  !المشاکِلِه!=ما تََکلََّم صدیقی عن مشاِکِلهتکلَّم صدیقی عن    

  !الفاّلح هذا الغرس ِرُس الفّلح هذا الغرس!=ال یغِرسُ یغ   

  !سنذهب الیوم الی الجامعَة!=سوَف ال نذهُب الیوم الی الجامعَة   

 

!فی الفارسیَة«الماضی االستمراری»عین المضارعاً یمکن اَن یعادل-14  

!برنامجاً لک یُعینک فی دروسک کلاهاسنجد       

!شاهدُت مناظر فی الطریق السفر یعجبنی جمالها     

ادق فی اموره حتای یقربه من الحقائق   !العاقل یستشیر الصا  

!بعضنا یحدث بکل ما یسمع به،وهذا عمل غیر صحیحا    

 

:عین مالیس فیه اسم علم-15  

!لَماَطول اَنهاِر العااِنَّ نهَر النایل     

!تقع محافَظة هرمزجان في جنوب  البّلد    

!اَکثر الدول في اوروباا متقدامةٌ     

!العالَم بنی علم اَساس الجهِد و المحاولَة    
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