
 

:«قل سیروا فی األرض فانظروا کیَف بداَ الَخلَق »-1 نا          

!بگو در زمین گشتند و دیدند چگونه)خداوند(آفرینش را آغاز کرد                

!بگو گردش کنید در زمین و ببینید چگونه آفرینش شروع شده است                 

! بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه)خداوند( آفرینش را آغاز کرد                  

!نگرند چگونه)خداوند( آفرینش را شروع کردکنند و میبگو در زمین گردش می                  

          

:مئتین و سبعین درجةتدیر الحرباء عینیها فی اّتجاهات مختلفة و البومة تستطیع أن تدیَر رأسها -2             

!درجه بچرخاندتوانست سرش را دویست وهفتچرخاند و جغد میآفتاب پرست چشمش را در جهت های گوناگونی می              

!وهفت درجه بچرخاندتوانست سرش را دویستچرخاند وجغد میآفتاب پرست دوچشمش رادر جهت های گوناگونی می               

    .                           وهفتاد درجه بچرخاند!تواند سرش را دویستچرخاند وجغد  میآفتاب پرست دوچشمش را در جهت های گوناگونی می        

                                    تواند سرش را دویست وهفت درجه چرخاند! چرخاند وجغد میآفتاب پرست چشمش را در جهت های گوناگونی می

                                                      !                                                                                 

ُر بِها البقَیة عنَد الَخَطر للحیوانات-3         ة أیضاً ُتَحذِّ ! لغة عامَّ  

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

                                                                !دهندحیوانات زبان مشترکی نیز دارند که به وسیله آن در هنگام خطر به بقیه هشدار می

                                                         !کنندموجودات نیز زبانی دارند که عموماً بوسیله آن به بقیه وجود خطر را اعالم می    

  !                                                          !شوددیگران نیز زمان خطر،اعالم میحیوان ها یک زبان عمومی دارند که از طریق آن به      

          !                                            !شودجانوران یک زبان مشترک نیز دارند که از طریق آن هنگام خطر به سایرین هشدار داده می

ی                                                                            !الطیوِر العلماَء علی الخواص الطبّیة لألعشاب للوقاَیة من األمراضیدلّ بعض -4          

!کنندمیبرخی پرندگان دانشمندان را به خواص درمانی گیاهان دارویی برای پیشگیری از بیماری ها راهنمایی                 

!نمایندبعضی پرنده ها عالمان را به خواص طبی گیاهان برای جلوگیری از بیماری راهنمایی می              

!کنندبعضی پرندگان دانشمندان را به خاصیت های درمانی گیاهان برای پیشگیری از بیماری ها راهنمایی می             

!کنندبرخی پرنده ها عالمان را به خاصیت طّبی گیاهان برای جلوگیری از بیماری هدایت می             

                           

                                                                                  «                                                                                      عین الصحیح!« دوستم را زیر درخت نشاندم وزخم پایش را پاک کردم-5     

                                                                                                                                  ت

                               !  جلسُت صدیقي تحَت الشجَرة ونّظفُت جراَحه ِرجله                       َصدیقي تحَت الشجَرة وَطهَّرُت ُجرَح ِرجله!أجلسُت 

الشجر و نّظفُت جراَحة ِرجلها!جلسُت صدیقتي تحَت                       !أجلسُت صدیقتي تحَت الشجر وَطهَّرُت ُجرَح أرُجلِها           

 

 6-»الحیوانات تستعمل الُعشب الُمناسب«

مزید ثالثی/فعل و مع فاعله جملة فعلیة-للغائَبة-مضارع           

«الحیوانات»مزید ثالثی)حروفه اصلَیة:ع م ل(/فعل و فاعله-للمخاطب-فعل مضارع          

مزیدثالثی)ماضیه علی وزن افتعل(/مع فاعله جملة فعلیة-للغائَبة-مضارع          

معلوم/فعل و فاعل-مزیدثالثی)مصدره علی وزن افتعال(-مضارع         

 7-»الُمناسب«:

«فاعل)مصدره:مناسبة(/صفة وموصوفه)العشباسم -مفردمذکر-اسم«      العشب»اسم فاعل)فعله:ناَسَب(/صفة للموصوف-معرف بالعلمَیة-مفردمذکر        

«العشب»معرفة/صفة للموصوف-اسم فاعل)مصدره:تناُسب(-مذکر-معرفة/صفة         اسم-اسم فاعل)فعله:َنَسَب(-مفردمذکر        

 

  5آزمون شماره

رس پنجم دهمد  
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  عین الخطا في ضبط حرکات الکلمات:-8

ُق         قواا!           الُمسلِمین في العالَمِ َکالُم الَعمیِل ُیَفرِّ !ِاعَتِصموا بَِحبِل هللاِ َجمیعاً َو ال َتَفرَّ  

ِة الَعقیَدةِ        ُد القُرآُن َعلَی ُحریَّ ُک َعیُن البومِة في اتِّجاٍة واحدٍ                      !ُیؤکِّ   !َتَتَحرِّ

:بخطّ أی عباَرة ال تناسب الحیوان الذی اُشیر الیه -9  

.الحرباء:تقدر أن ُتغّیر لون جلدها     

.الکلب:یّتم وصف هذا الحیوان بالوفاء      

البقرة:ُتسَتخدُم لالستفادة من لحمها فقط.     

البّط:یعیُش فی األنهار و البحار.      

 

:األمراض کثیَرة اإلنتشار!مَع األسف ال یعلم َکثیٌر من الناس کیفیة...من »الصحیح للفراغ:عین -11  

!الوقاَیة      

  !االِنارة   

!االِمتالک     

  !الُجرح   

 

عین ما لیس فی العباَرة:«أحّب عباد هللا الی هللا أنفعهم لعباده -11  

!مبتدا                                                           !فاعل      

!خبر                                                    !مضاف الیه      

 

:«ذنب واحد کثیر وألف طاعة قلیل»کم مبتدا فی العباَرة التالَیة-12  

!ثالثة                                                            !واحدٌ      

!أربعة                                                            !اثنان     

 

:عّین الجملة اإلسمَیة-13  

  !و اجَعل لی لسان صدق فی اآلخرین   

َم هللا العباد شیئاً أفضل من العقل      !ماَقسَّ

  !أکبر الحمق اإلغراق فی المدح و الّذم    

  !أخَرج الطفل مالبسه من ِجسمهِ    

 

« تستطیع الحرباء أن تدیر عینیها فی اّتجاهات ُمختلفة دوَن أَن تحّرک رأسها»!میز الخطا فی االعراب کلمات الجملة-14  

!َعینی:فاعل      

!الحرباء:فاعل      

!مختلفة:صفة     

!رأس:مفعول     

 

!أَبوا هذه االُّمة»العباَرة:ماهو الخبر فی -15 «أنا وأنت،یاعلیُّ  

!أبوا    

!أنا و انت    

!هذه االُمة    

!یاعلیُّ      
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