
 

:«اللغة العربیَّة هی لغةٌ ما تَغَیََّرت صیاغه عباراتها بتغییر السنوات»-1 نا          

!آن زبانی که ساختار عبارتش با تغییر سال ها تغییر نکرده است زبان عربی بود                 

!سال ها ساختارعبارتی آن هرگز تغییر نکرده است زبان عربی بودزبانی که با تغییر                   

!کردزبان عربی زبانی است که تغییر ساختار عباراتش با تغییر سال ها تغییر نمی                  

!زبان عربی همان زبانی است که ساختار عبارت هایش با تغییر سال ها تغییر نکرد                  

          

:عین الخطا-2             

!لنعلم اَنَّ تاثیروتبادل المفردات بین الغات فی العالم:باید بدانیم که تاثیر و تبادل واژگان میان زبان ها در جهان               

!بسبب التجارة  و الدین أمٌر طبیعٌی:به علت تجارت و دین،امری طبیعی است                

    .                                                                       !سازدیَّة فی االسلوب و البیان:که آن را در اسلوب و بیان پر بار مییجعلها غن         

                                                             !توانیم زبانی را بدون کلماتی دخیل بیابیمأن نجد لغة بدوِن کلمات دخیلَة:و نمینَستَطیَع  و لن 

                                                      !                                                                                 

!م:گفت پروردگارا،..وقاَل رّب اِنّي أعوذُ بک أن أسألک ما لیس لي به عل-3          

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

                                                                               !دانشی ندارمکه نسبت به آن برم که از تو چیزی را بخواهم من به تو پناه می

                                                                                 من از تو میترسم که چیزی را طلب کنم  که به آن هیچ دانشی ندارم!     

  !                                                                           برم که از تو چیزی را درخواست کنم که به آن آگاهی ندارم!به تو پناه می من     

          !                                                !                       !من به پناه برده ام که از تو چیزی را نخواهم که نسبت به آن دانش ندارم

ی                                                                                                  عین الصحیح:                                                   -4          

! گیرندکار می الّطباشیر مادةُ تُستَخدَُم للکتابَةُ علی السَّبورِة و مثِلها:گچ ماده ایی است که آن را در نوشتن بر روی تخته سیاه و مانند آن به                

!او یک اسباب بازی داد،خوشحال شدکاَن الطفل حزیناً ولکن حیَن أعطاهُ الرجل لُعبةً صاَر فرحاً:کودک غمگین بود،ولی زمانی که آن مرد به               

!الُحمَّی و ارتفاع الحراَرة دلیٌل واضح علی وجود المرض:تب کردن و باالبردن درجه حرارت بدن دلیلی آشکار بر وجود یک بیماری است             

نَِة:روستای کوچ            !ک ما پر از گیاهان سرسبز وشکوفه های رنگارنگ شده استصاَرت قریتنا الصغیَرةُ مملوَءةً بالنباتاٍت والزهور الُملَوَّ  

                           

جاء!-5                                                                                        «                                                                             عین ال یناسب مفهوم العباَرِة:                      «اَعظم البالء انقطاع الرَّ

                                                                                                                                  ت

    آب سپید!       ناامید ازروشنی ای دل به تاریکی مباش/زان که شام هجررا صبح وصالی درپی است! به هنگام سختی مشوناامید/از ابر سیه بارد

!  مسلمان تا به ساحل آرمید است/خجل از بحر و از خود ناامید است!!     دل از بی مرادی به فکرت نسوز/شب آبستن است ای برادر به روز            

 

» ً  6-»وزنُهُ یبلغ ِضعفي وزِن االنسان تقریبا

اسم فاعل/فاعل-مفردمذکر-اسم            

اسم مفعول/مفعول-جمع تکسیر-اسم            

حروفه االصلَة)ض ع ف(/مفعول-مثنی-اسم            

«یبلغ»فعللمثنی/فاعل ل-مذکر-اسم           

فنا علی هذا الصدیق:  7-عّرِ

«نا»مزیدثالثی)مصدره:تعریف(/فعل وفاعله ضمیر-للمخاطب-فعل أمر      «معلوم/فعل وفاعل-المتکلم مع الغیر-ماٍض فعل        

وفاعلمزیدثالثی)حروف االصلَة:ع ر ف(/فعل-للمتکلم مع الغیر-ماض     مزیدثالثی)ماضیَه علی وزن فَعََّل(/فعل ومع فاعله جملة فعلیة-للمخاطب-فعل        

 

  7 آزمون شماره

 درس هفتم یازدهم

1 

3 

2 

4 

1 

4 

3 

2 

2 

4 

3 

1 

1 

4 

3 

2 

3 4 

2 

4 

3 

2 

1 

2 

4 

1 

1 

3 



 8-عین الخطا في ضبط حرکات الکلمات: 

ّرافَِة َصوٌت یُحَ           !ساوي واِحداً وأربَعینَ اِثناِن و ثَمانوِن تَقسیٌم علی اثنیِن یَ !           َعِن الَخَطرِ دَ عِ ذَُّر الَحیَوانات َحتَّی تَبتَ ِللزَّ  

تِه!ِحراء اي)ص( یَتَعَبَّدُ في غارِ َجبََل النّور الّذي کاَن النّبّ  أنا أتَذَکَّرُ        !ال تَظِلم َکَما التُِحبَّ أَن تُظلََم و أحِسن َکما تُِحبُّ أن یُحَسَن إلیکَ          !لواقِع في قِمَّ

:ما لَیس فیه المترادفعین -9  

«یُعیُن الموئمُن من یُساعدُ اآلخرین فی أداء االعمال الحَسنَة      

  «کاَن النبّی)ص( یَحمی االهَل وینشر السالم والصلح     

«َصّماء و بَکماءاُصیبَت هیلین کیلر یحمی صیّرتها طفلَة عمیاء       

  «َمن َطلََب شیئاً وَجدَّ َوَجدَ و َمن حاَوَل للُحصول علی الطلب نََجحَ    

 

عیّن ما لیس فیه جمُع التکسیر:-11  

!أَن تُسافُر الی البلدان الُمختلفَةِ «هیلین»َو اَخیراً استطاعت      

!لِقَصِص االَطفالالالُستاذُ َمهدی آذر یزدی اَشهُر کاتٍِب       

!عدَة ُمحاَضراٍت و أصبََحت اُعجوبَةَ َعصِرها«هیلین»اَلَقَت     

  !فأرسلها والداها الی موسََّسِة تَهتَُم باُموِر المعوقیَن    

 

:فعالً ناقصاً الیستعمُل الال لزمان واحدٍ عیّن  -11  

کان للتجار اَعظم دور فی تبادل المفردات بین اللغات!        ! قلوبهمبعُض الناس یَقولوَن بافواههم ما لیس فی       

!صدیقی صاَر نادماً بعدما رسَب فی االمتحان           !أصبحت متحیراً بعد أن شاهدُت درجة االمتحانات     

 

:ما لیَس فیه االفعال النّاقصةعین -12  

ً یَوَم یَنُظُر الَمرء ما      !باَرَک هللا فیَک!عندما تقُصدُ اَمراً تتبُع بارادٍَة قویٍَة وال تخاف شیئاً فی طریقَه        !قدمَّت یَداهُ ویقوُل الکافِر یالیتنی ُکنُت ترابا  

جل في النهر و !     وال تیاسوا من روح هللا اِنَّهُ ال ییاُس ِمن روح هللا اال قوم الکافرون     !تظاَهَر بالغرِق و نادَی أصحابهُ:النَجدَة،النجدَةَسبََح الرَّ  

 

:عین الخطا فی عمل االفعال الناقصة-13  

  صاَر هذاِن البَلَداِن ُمتقدّمیِن في الّصناَعِة و مشهوریِن فیها!   

  !َعلَیَک اَن تکوني ُمجتَهدَةً في اکتساب العلم لَکی تصلي الی أهدافِکِ    

  !هِذِه المدینَةُ في عهِد أََحِد الحکماِء عاصَمةً لبعٍض الدُّولِ أصبََحت    

  !و هذا کاَن َسبَُب تقدَِّم الُمسلمیَن الِعلميِّ في مجاِل الفکِر واِکتشاِف االَسرارِ    

 

!«ثیِرها بعدَ االسالمِ االسالِم اَکثَر ِمن تاِة قَبَل کاَن تاثیُر الُغَِة الفاِرسیَِة علی اللغَِة العربیَ »في العباَرة:« کانَ »عین الخبر-14  

!علی اللغة     

!قَبلَ      

!أکثَرَ     

!بَعدَ     

 

:عین ما کلُهُ ِمن االفعال الناقصة-15  

!أصبَحَ -ِصرتَ -لیسَ -کأّنّ     

!لَستُ -یَصیرُ -یُصبِحُ -تُمُکن    

نوا-یُسبِحونّ    !صارَ -لیسَ -تََکوَّ  

!أصبحنا-سارَ -لیسَ -کانَ     
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