
 

:«من العجیب أن الدالفین ُتنقُذ االنسان حینما ُتشاهده فی أعماق البحار»-1 نا          

!بیننددهند که آنها را در عمق دریا میعجیب است که دلفین ها انسان ها را زمانی نجات می                 

!دهند که در عمق دریا دیده شودفقط زمانی انسان ها را نجات میشگفت انگیز است که دلفین ها                   

!دهند آنگاه که اورا در اعماق دریاها مشاهده نمایندعجیب است که دلفین ها انسان را نجات می                  

!رسانندبینند،به او یاری میاز امور عجیب است که دلفین ها وقتی آدمی را غرق در اعماق دریاها می                  

          

:کیف یمکن لسمک القرش أن یکون له دوٌر مهم فی معاملة الدالفین؟!-2             

چگونه امکان دارد که کوسه ماهی در رابطه با دلفین نقشی با اهمین ایفا کند؟              

!که نقش مهمی در رفتار با دلفین ها داشته باشدچگونه برای کوسه ماهی ممکن است                 

    .                                                                 !آیا این امکان برای دلفین وجود دارد که کوسه ماهی با آن رفتار خوبی داشته باشد         

                                                          !دلفین ها دارای نقش خاصی باشند؟چطور این امکان وجود دارد که کوسه ها در رفتارشان با 

                                                      !                                                                                 

!اإلیرانیین أبیاتاً ممزوجة بالعربیة سّموها بالُملمعأنشَد بعُض الشعراء -3          

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

                                                                    نامند! سرایند که آنها را ملّمع میشاعران ایرانی ابیاتی آمیخته به عربی می بعضی از

                                                       اند!   بعضی از شاعران ایرانی ابیات شبیه عربی را تقلید کرده اند که آنها را ملّمع نامیده      

  !                                                                اند!بعضی از شاعران ایرانی ابیاتی آمیخته به عربی سروده اند که آنها را ملّمع نامیده      

          !                                                !          که آنها را ملّمع نامیدند!بعضی از شاعران ایرانی ابیاتی آمیخته به عربی سروده اند 

ی                                                                                                  أنَّ الصدیق الَصدوق ُیعجبنی کالَمُه و سلوُکه!                -4          

! کندهمانا دوست راستگوی من،کالم و رفتارهایش مرا شگفت زده می                

!کنددوست راستگو،کالم و رفتارش من را شگفت زده می                

دارد!کالم و رفتار دوست راستگو،ما را به تعجب وامی                

!قطعا آن دوست با صداقت،رفتار و کالمش باعث شگفتی من است             

                           

                                                                                  «                                                                                             :«َمن جربَّ المجرب حلّت به النداَمة»عین الصحیح فی المفهوم:-5     

                                                                                                                                  ت

                                                        !در عجله کردن پشیمانی است                                                !آزموده را آزمودن خطاست

!  طال که پاکه چه منتش به خاکه                                                !غفلت موجب پشیمانی است           

 

 6-»هللا خیره في ُمحاربة المشرکین الفاسدین«عین الصحیح:

«المشرکین»مضاف و مضاف الیه«(/فاَعلَ »مصدر)فعله:حاَرَب،علی وزن-مفردمونث           

مصدر)من وزن تفاُعل(/مجرور بحرف جرّ -مونثمفرد-اسم            

اسم مفعول)حروف األصلیة:ح ر ب(/مجرور بحرف جرّ -مونث-اسم            

َتفاَعل(/مجرور بحرف جرّ »اسم مفعول)فعله:َتحاَرب،علی وزن-مفرد مونث          

مة:  7-یستخدم األنسُن  الجّواالت المتقدِّ

علی وزن َفّعال)حروف اصلیة: ج و ل(/مفعول-جمع مکسر         اسم مبالغة/مفعول               -جمع سالم للمذکر-اسم       

معرفة بأل/مفعول-اسم علم-معرف بأل/مفعول       جمع سالم للمونث-اسم مبالغة)للداللة علی اآلته(-جمع سالم للمؤنث        

 

  8آزمون شماره

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

!الناُس فی الَمسیر حیاتهم َیبحثون عن اَصدقاء ُمخلِصینَ !       ِاسَتخدَم الطالُِب ذکاءه الّخاص لِلوصول الی الجوال الَمطلوب         

عِ الَشعراُء        !هلِک الجائِزینَ َیرَفُع هللا الُمسَتضعفیَن وُیِذلُّ الُمستکبِریَن و یُ        وها بالُملمِّ   !أنَشدوا بالعربیة و الفارسّیة و َسمَّ

:عین الخطأ عّما طلب منک -9  

     و أدخلني برحمتک في عبادکَ  الصالحین:جمع تکسیر«

      هجم ذاک الدلفین علی سمکة القرش فقتلها بأنفه الّحاد:جمعه»آناف« 

     تجّمع اإلنسان حول الملک رغبة فی الحصول علی النقود:مضاده »تفّرق«

  «الخّفاش طائر لبون وحید:حیوان یرضع صغاره   

 

:«فی األسبوع الماضی...ألی صدیقتی ِمن الفقِر َفِهی ساعدتنی»ماهو مناسب للفراغ:-11  

!َشکَوتُ       

!شَممتُ       

!وصفتُ      

  !جّربتُ    

 

:الوقایة« نون»عین  -11  

!إّني أَحتاج إلی إخوانی الصالحینَ                             !هذا ساَعدني فی کتابة هذه المقالة     

عبة في الَصف    !هذا ُبستاني و هذه فواکُهه اللذیذة                             !کتبُت تماریني الصَّ  

 

«طائرة وزِن اإلنسان ویستطیع أن یرشدنا الی مکان سقوطووزنه یبلغ ضعفي فین َیفوق سمَع اإلنسان عشرمرات  َسمع الدل»مجروراً في العباَرة؟اسماً کم -12  

!سبعة                                                           !سّتة      

!تِسعة                                                          !ثمانیة      

 

فی أی عبارة ما جاَء اسم المفعول؟-13  

  !إّن هللا یامر باَمعروف و َینهی َعن الُمنکر   

ب َحلَت بِه الندامة    َب الُمَجرَّ   !َمن َجرَّ

  !ُمجالََسة الُعلماء عباَدة طولَ الحیاة   

  !َترِجم هذه األحادیث،ثم عین المطلوب منکَ   

 

!عین جواباً فیه اسم الفاعل فقط-14  

!ُحکَماء-ضاِرب-متعلّم      

!منصور-کاِشف-منتِظرین     

!الُعداة-طاّلب-متهاِجم    

ج   !َطّیار-منکِسر-متخرِّ  

 

عین ما لیس فی العبارة؟:الَنَسب َشَرُف الَمرِء بالعلم و األدب ال بِأصِل وف-15  

!خبر    

!مجرور بحرف الجرّ     

!مضاف الیه    

!صفة    
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