
 

:«یُنَّزُل هللا االَمطاَر من الغیوم ویَُصیُِّر األَرض بعدَ اغبرارها َخِضَرة ونَِضَرة  »-1 نا          

!کند تا زمین پس از تیرگی سبز وتازه شودخداوند از ابرها باران نازل می                  

!کندفرستند و زمین را بعد از تیرگی اش سرسبز وتازه میفرومی خداوند باران هار از ابرها                  

!فرستاد تا زمین پس از تیرگی اش تروتازه شودهللا از ابرهای آسمان باران می                  

!خدا با نزول باران ها از ابرها بعد از آلودگی زمین آن را شاداب و سرسبز نمود                 

          

:ذاَک هو هللا الذی یُخِرُج من الَشَجَرة الکبیَرِة التّي قَد نََمت ِمن َحبٍَّة َصغیَرٍة ثمرات لَذیذَة-2             

!هللا همان خدایی است که ازدرختی بزرگ که از دانه ایی کوچک رشد کرده است،میوه هایی لذیذ خارج کرده است               

!کندآن خدایی است که از درختان بزرگی که از دانه های کوچک رشد کرده اند،میوه خوشمزه ایی خارج می                

    .                                 !کندآن همان خدایی است که ازدرختی بزرگ که از دانه ایی کوچک رشد کرده است ،میوه های لذیذی خارج می         

                           !   خدای ما خدایی است که از درختی بزرگ که از دانه ایی کوچک،پدید آمده است ،میوه هایی خوشمزه خلق کرده است

                                                      !                                                                                 

!َمن یوُجدُ الغَیم و یُنزُل منهُ الَمَطر الذّی یَُصیُِّر األرَض خضَرة  -3          

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

                                                                  کرد؟ چه کسی ابر را به وجود آورد و از آن باران هایی که زمین را سرسبزگرداند،نازل

                                                  گرداند؟    که زمین راسرسبز می فرستدآورد و از آن بارانی را فرو میچه کسی ابر را پدید می      

  !                                                           کند! آورد که زمین را تر وتازه میآورد و از آسمان،آبی را فرود میکه ابرها را پدید میآن      

          !                                                گرداند!کسی که ابر را به وجود آورد و به وسیله آن بارانی فرود آمد که زمین را سرسبز می

ی                                                                                                  ماهو الصحیح:                                                  -4          

! آفریدخلََق خالقُنا الحکیم السماوات و االرض:آفریدگار دانا،آسمان  و زمین را                 

!وأوَجدَ اللَّیل وَجعََل فیِه القََمَر:وشب را پدید آورد و ماه را درآن قرار داد              

یَر األرض بأمطاِر بعدَ اغبرارها َخِضَرة :پس زمین را پس از تیرگی)وتاریکی(سرسبز گردانید            !فَصَّ  

!َخلِقِه بقَُوِة التفکِر:سپس به انسان بعد از آفرینشش قدرت اندیشیدن اعطا کردثُمَّ َجهََّز االنسان بَعدَ              

                           

                                                                                  ««                                                                        اُنُصروا أصدقاءکم  وال تترکوهم فی المشاکل.»عین االقرُب من مفهوم هذه العباَرة:-5     

                                                                                                                                  ت

               دوست آن است که گیرد دست دوست/درپریشان حالی ودرماندگی                           !    درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

  کنید! دوستان شرح پریشانی من گوش کنید/قصه بی سروسامانی من گوش      !دوست نباشم هرگز/چه توان کردکه سعی من ودل باطل بوددردلم بودکه بی         

 

 6-»من یُخرجُ  الثمرة من الشجرة«

«الثمره»فعل و فاعله«/خروج»مصدره-مبنی للمعلوم-للغائب-مضارع            

«الثمَرة»مجهول/فعل و فاعله-مزیدثالثی)من وزن أَفعل(-للغائب            

مزید ثالثی)مصدره:إخراج علی وزن إفعال(/فعل و مع فاعله جملَة فعلیَة-فعل مضارع            

معلوم/فعل و فاعله)من(-مجردثالثی-للغائب-مضارع           

 7-الشعب اإلیرانيّ  شعب مضیاف:

«الشعب»معّرف بأل/صفَة و موصوفه-مفرد مذکر-اسم                  «         الشعب»اسم علم/صفة للموصوف-مذکر-اسم        

«الشعب»معرفه)علم(/مضاف الیه ومضافه-مذکرمفرد-اسممعرفَة/صفة                                         -اسم مکان-مفردمذکر        

 

  1آزمون شماره

 درس اول دهم
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  عین الخطا في ضبط حرکات الکلمات:-8

!الَکذّاُب أن یُخِفي ِکذبَه أو یُنِکَرهالیَستطیع !           أکبَر الُحمق اإلغراُق في الَمدحِ و الذَّمّ            

  !الصَّدیق َمن کاَن ناهیا  َعِن الظُّلم و العُدوان       !الطُّالُب الُمَؤِدّبوَن ُمحتَِرموَن عندَ الُمعِلّمین       

 9-عین الخطأ فی مفرد الجموع المکسرة التالیَة:

«ُغصون       ُغصن      

  «دَُرر         دُرّ      

«أنعم          نعمة      

  «أنجم          نُُجوم   

 

 11-ما هو الخطأ فی توضیح الکلمات التالیَة:

!من األحجار الجمیلَة الغالیَة ذات اللّون األبیض:«الدّرر»      

!بخاٌر متراکٌم فی السماء ینزل منه المطر:«الغیم»      

!من المالبس النسائیَة ذات األلوان المختلفَة:«الفستان»     

  !الرابع فی السنة بعد الشتّاء الفصل«:فصل الخریف   

 

:عین غیر المناسب للفراغ«!البحر؟أِلَنَّ البحر هائٌِج وَخطٌر للَجمیع..ِمن ذلک ِلَم... -11  

!التَقتَِربي                                                       !التقتَِربانِ       

!التَقتَِربُونَ                                                         !التَقتَِربنَ      

 

:کلُّکم....خبر انتصار مقاتلي اإلسالم»عین الصحیح للفراغ:-12  

سمعتم!                                                         !سمعنا      

!َسمعتُنّ                                                           !سمعنَ       

 

:للفعلالضمیر المناسب عین -13  

  !هو ما َظلَمنا أبدا     

  !أنِت کانت ترجُع من الّشرَکة  

  !أنتُنَّ َسقبَلیَن الکالم الَحق   

  !ُهَو َسأشتغَُل بِمطالعَِة الدُّروِس    

 

!آمنّا به و علیه توکَّنا(ل هو الرحمن کم ضمیرا  متصال  في االیاته الکریَمة)ق-14  

!أربعَة      

!اثنان     

!ثالثة    

!خمَسة     

 

:عین الخطا فی بیان الّساعة-15  

  !الّسابعَة و النصف      7:31  

!الرابعَة مساء        16:11    

  !عَشَرة إاّل ُربعا  الحادیَة        11:45  

بع     6:15   !السادَسة و الرُّ  
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