
 

:«علی کل المواطن  صیاَنة أنابیب الّنفط حّتی ال نشاهد خطرا  »-1 نا          

!همه هموطنان باید لوله های نفت را نگهداری کنند تا شاهد خطری نباشیم                 

!نفت کند تا اینکه خطری نبینیموطنی اقدام به نگهداری از لوله همهرباید                  

!وطنان است که از لوله های نفت صیانت کنند تا خطری مشاهده نشود بر همه هم                  

!هر هم وطنی باید از  لوله های نفت نگهداری کند تا خطری را مشاهده نکنیم                  

          

از نفت..:الّنفط المّطاط و ُمبیدات الَحَشرات و معجون الأسنان و ِغیرهاُیصَنع من -2             

!سازندحشره کش و پالستیک و خمیر دندان و غیر آن می              

!شودپالستیک  و حشره کش ها و خمیردندان و غیر آن ساخته می               

    .                                                                                                !شودغیره ساخته میکائوچو،حشره کش و خمیر دندان و         

                                                                                                 !سازندالستیک،حشره کش ها و محلول دندان و غیرآن را می

                                                      !                                                                                 

خارج کردن..!طبقات الصّخور:ِاستخراج النفط من باطن األرض  فی بعٍض أوقات یستغرق وقتا  طویال  ألّن الحفر یکون فی -3          

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

                                                           حفرچاه در طبقه های کوه هاست!گیرد،زیرا گاهی اوقات وقتی طوالنی می نفت از درون زمین

                               گیرد و حفاری در طبقه های صخره هاست!نفت از درون زمین است که گاهی وقت ها زمان طوالنی را دربر می      

  !                                                         باشد!گیرد،زیرا کندن در طبقات صخره ها میاوقات وقتی طوالنی مینفت از درون در بعضی       

          !                                          !   نفت از اعماق زمین گاهی،وقت طئالنی نیاز دارد،برای اینکه حفاری در طبقه های سنگ هاست

ی                                                                          یوّکد فی الموسوعات العلمیة أّن کلَّ الدالفیِن تتکلُّم باستخدام أصواٍت معینة!     -4          

! زنندبه کاربردن صدایی مشخص حرف میکنند که همه دلفین ها با در دانش نامه های علمی تاکید می                

!کنندشود که همه دلفین ها با به کاربردن صداهایی مشخص صحبت میدر دانش نامه های علمی تاکید می              

!کننددانش نامه های علمی تاکید دارند که همه دلفین ها با به کاربردن صداهایی معین باهم صحبت می             

!زنندشود که دلفین با به کاربردن صداهایی خاص بایکدیگر حرف میدر دانش نامه های علمی تاکید می             

                           

                                                                                  «                                                                                     عین الصحیح:«!دوست ما بیماری پوستی داشت،پس به بیمارستان رفت-5     

                                                                                                                                  ت

                               ! کاّن لصدیقی مرٌض جلدٌی فسیذهُب الی الُمستشفی                         کاّن لِصدیقنا َمرض  جلدیٌّ فذهب الی الُمستشفی!

!  لصدیقی مرٌض جلدٌی فَذَهَب إلی الُمستوصف                               !لِصدیقنا َمَرٌض جلدٌی فیذهُب إلی المستشفی           

 

 6-»مالبس الریاضة ُتغسل قبل بدایة المسابقات«

«مالبس»فعل و فاعلهمجردثالثی/-للمخاطبة-مضارع            

مردثالثی/فعل و فاعله محذوف-للغائبة-مضارعفعل             

«المالبس»مبني للمجهول/فعل و نائب فاعله-مجردثالثی-للمخاطبة-مضارع           

مجردثالثی)مصدره:تغسیل(/فعل و مع فاعله الحذوف جملة فعلیة-للغائبة-فعل مضارع           

 7-»أ ُیِحّب أحُدکم أن یاکل لحم أخیه میتا  :

مجهول/فعل و فاعله محذوف-مجردثالثی-للغائب-مضارع«      أحد»مزیدثالثی/فعل وفاعله-للغاتبة-فعل مضارع          

«کم»مزیدثالثی/فعل و فاعله ضمیر-للغائب-مضارع   «   أحد»مزیدثالثی)مصدره علی وزن اإلفعال(/فعل و فاعله-للغائب-فعل مضارع        

 

7آزمون شماره   

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

ُر الُمواِطُن ِمن َحفِر األرِض         ُق العاقِلُ قولَ الّذی َیکِذُب کثیرا  !       اللّوحاُت التحذیرّیُة ُتَحذَّ !ال ُیصدِّ  

  !االُّمهاُت طعاما  لَذیذا  َتطُبُخ اَیُّها                             !درَسةِ أغلََق السائُِق باَب حافِلَِة المَ       

:الجمع التکسیر مافیه عین -9  

متی مواعد الفطورو الغداء و العشاء في هذا الفندق؟     

هذه اللوحة تحّذر المواطنین من حفر األرض لزراعة!       

إّن إیران تصدر قسما  من ثرواتها إلی البلدان الصناعّیة!      

یصنع من النفط المطاط و معجون األسنان و السماد الکیمّیاويّ       

 

:عین الخطا فی الترادف او المتضاد-11  

َبَعَث=أرَسلَ/َدَفَع     ِاستلَمَ       

  !بغتة     فجأة /َسَتَر=َکتم    

!َضِحکَ      َبکی/َظالم      ضوء     

  !َبُعَد/شاطیء=ساحلَقُرَب        

 

:ما فیه الفعل المجهولعّین  -11  

!األطفال الیِترکون وحَدهم فی البالد اإلسالمَیة      !  ُتعّوُض اُّمی قلّة فیتامین سی بنتاول عصیر اللّیمون      

!الکّفار فی کل األمورُنقاتل                     !األوفیاَء األصدقاء األوفیاء عند المشاکل      

 

:عّین نون الوقایه حسب القواعد الکتاب -12  

!یالیتنی الأفقد إخوانی الذین یعطون لیمونا  بیمینی دائما        !قالَ الحلوانی للّذی یغّنی کالطیور،أحسنی الی محسنی قریتی دونی     

!کأّن لسانی یقول لی:أین معجونی لألسنان   !     تنسانی أختی المسلمة:التکونی کالّتی تأخذ فستانی ثم     

 

: ُرنا من َحفِر األرض لِبناِء ِعماَرةٍ الّلوحاُت الَتحذیرّیة ُتَحذّ »أّی إجابة لَست في عباَرة:-13  

  !خبرال   

  !المضاف الیه   

  !نائب الفاعل   

فة      !الصِّ

 

!مالیس فیه من  حروف الجرّ  عین-14  

!لَِم ال تسألیَن الُمدیرَة عِن البرنامج      

!الّهم انَفعنی بما علمتنی َرحیما       

!ندرُس َجمیعا  من الّصباح إلی اللیل    

!یجتهُد دائما  َمن یعرُف الهَدف حقا      

 

عین نائب الفاعل:-15  

!الحرکة وراِء السحابالقمر الُیشاهد عند     

!الحیاة تعطینا تجارب المختلفة و علینا تعلّمها    

ُینفق المؤمنون خالل حیاتهم مّما عندهم من انعم اإللهَیة!    

کاَن االُستاُذ یرید أن یعلّمنا درس األخالق إضافة إلی العلم!    
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