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چهارم تستیعربی دهم  تجربی ریاضی  فصل

1- عیِّن عبارة التناسب العبارات األخري فی المفهوم:

 إنَّ اَهللا غّفاٌر و هو یحبُّ التّوابین کلّهم!  إنَّ اهللا شدیُد العقاب للّظالمین! 

 الییأُس المؤمنون کلّهم من رحمۀ اهللا أبداً!  التحزن! إّن اهللا یغفر الّذنوب من عباده! 

2- عیَّن الّصحیح َعِن الِحواراِت:

 ِافتحیها ِمن َفضِلَک!    أنا ِبحاَجۀ إلیها ِجّدا!  أهِذه ُحُبوٌب ُمَهدَّئُۀ؟    نََعم، هِذِه َغیُر َمسُموَحِۀ! 

 ِلَمن هِذِه الحقیبُۀ؟    هِذِه الحقبیُۀ َثقیلٌۀ َحًقاً!  ماذا ِفی الَحقیبِۀ؟    لَیَس َشیءٌ ُمِهمَّ فیها! 

⇐⇐

⇐⇐

3- إنتِخب مجموعًۀ ُکلّها مصدر:

 َیَتَخرَُّج - ُمداَفَعۀ - إنشعاب   تشرُّف - إعالم - إستغفار   إفتتاح - قریب - إنقباض   إشتِغل - إسترجاع - مشاَهَدة  

4- ما هو الخطأ للفراغ؟
«... جّوال تفرغ بّطاریّته خالل نصف الیوم!»

 لديِّ   لی   عندي   عنّی  

5- عّین الخطأ فی تعیین األبواب:

 أْکِمل الفراغات ُمستعیناً بمعجٍم عربّی - إنجلیزّي!: باب إفعال   ُیشارك فی حفلِۀ زواجی کثیٌر من أصدقائی!: باب تفاعل  

 «و الَّذین إذا أًصابَُهُم البغُی هم ینَتِصرون»: باب افتعال   الیوَم الکیان الّصهیونی ُیحاول کثیراً لُیَفرِّق بیننا!: باب تفعیل  

6- ما هو الَخطأ فی األفعال الّتالیۀ؟

 «ِاعَتَرَف»: فعل ماضی، مفرد مذّکر غائب، مصدره علی وزن «افتعال»  

 «َتنَفِتُح»: فعل مضارع، مفرد مؤنّث غائب، مصدره علی وزن «افتعال»  

 «َتنَقِطُع»: فعل مضارع، مفرد مذّکر مخاطب، مصدره علی وزن «انفعال»  

 «ِاعَتَذرُت»: فعل ماضی، متکلّم وحده، مصدره علی وزن «افتعال»  

7- عّین الخطأ فی المفهوم:

 «واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال َتَفّرقوا»: األتّحاد فی اُألمور.  

 «کلُّ حزِب بما لََدیهم َفرحون»: عدم الّشکر لنعمۀ اهللا.  

 «ال إکراه فی الّدین»: االختیار فی األعمال العبادیّۀ. 

ًم عند اهللا أتقاُکم»: الخوف من اهللا یرفع قدر اإلنسان عنداهللا.   «إن أکرَمَکُ

8- عّین الصحیح عن األفعال الّتی تحتها خّط:

 بَعَد تناول الطَّعام َتکلََّمت جّدتی َحوَل أیّام شبابها!:  (الفعل المضارع من باب «تفاعل») 

 َسَیبَتِسُم الُمستقبل َعلَی َمن َیجتهُد:  (فعل مضارع من باب «ِاستفعال») 

 المدیر عّرَف الموظََّف الَجدید َفَتَعرََّف علیه الُموظَّفوَن اآلَخروَن:  (الفعل الماضی من باب «تفعُّل») 

 ِاستلََمت االمرأة رسالَۀ من والد ها:  (الفعل الماضی من باب «ِاستفعال») 
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9- َعّین الَخطأ فی الّترجمۀ:

 «ُیساِعُدنی هذا الکتاب لتقویۀ الّذاکرة ألنّی کثیُر النّسیان!»: این کتاب من را در تقویت حافظه یاري می کند، زیرا من بسیار فراموش کار هستم! 

 «کان الطّفل َیقفُز ِبَفرٍح و یصُفر ِبَصوٍت مرتفٍع فی الحدیقۀ العاّمۀ!»: کودك با شادي می َپَرد و با صداي بلند در پارك عمومی آواز می خواند! 

 «ُفِقَد مفتاح غرفتی، فما وجدُته حتّی األن!»: کلید اتاقم گم شده است، پس تاکنون آن را پیدا نکردم! 

 «رجاءً، أعِطنی مفتاحاً آَخَر، یا سیّدي!»: لطفاً، کلید دیگري به من بده، اي سرورم! 

10- عّین الّصحیح َحسَب الّتوضیحاِت:

 بَحٌر َکبیٌر َیَقُع فی جنوب إیران.  الُمحیط األطلَسّی  فاکهٌۀ یأُکلُها النّاس غیر ُمجفََّفٍۀ فقط.  المشمش 

 الّذي ُیحاوُل بَثَّ الِخالِف بین ُصفوِف المسلمین.  َعمیل الَعدّو  قطعٌۀ ِفی الجّوال َتفُرُغ بعَد مّدٍة ِمن استخداِم الَجواِل.  الُفرشاة 

←←

←←

11- عیَّن الصَّحیح حول األفعال التالیۀ:

تتعاَیْشَن: فعل، جمع مؤنث مخاطب، مزید الُثالثّی من باب مفاعلۀ  أجِلسوا: فعل أمر، دوم شخص جمع، مّجرد الُثالثیّ 

َیکَتشفون: فعل، جمع مذکر غائب، مزید الُثالثّی من باب افتعال  أنَزل: فعل ماضی، مزید الُثالثّی من باب إفعال، الزم 

12- عّین فعًال فیه من الحروف الّزائدة:

« إدَفْع بالّتی هی أحَسن فإذا الّذي بینک و بینه عداوة...»! هذه األسماك لیست ُمتعلّقۀ بالمیاه الُمجاورة! 

 کان اتّحاد اُالّمۀ اإلسالمیّۀ فی ُصَور کثیرة!  هذه الّظاهرة َحیّرت النّاس سنواٍت طویلًۀ! 

13- «َیسَعی ُعَمالءُ الَعُدوَّ اُْن َیْدُعونا إلَی الَتفرَقۀ، َفَعَلْینا أْن ال َنْسَمَح لَُهم أن َیِصُلوا إلَی أهداِفِهم الَقبیَحۀ!» عّین الّصحیح ِفی الّترجمۀ:

مزدوران دشمن در تالش هستند که ما را به اختالف فرا بخوانند، لذا ما باید به آنها اجازه ندهیم که به هدف زشتشان نایل شوند! 

کارگزاران دشمن ما را به تفرقه دعوت می کنند و براي آن در تالش هستند، پس ما نباید به آنها اجازة دستیابی به اهداف زشت خود را بدهیم! 

دشمنان مزدور سعی می کنند که میان ما اختالف بیندازند، پس ما به آنها اجازه نمی دهیم که به هدف هاي زشت خود برسند! 

مزدوران دشمن تالش می کنند که ما را به تفرقه دعوت کنند، پس ما نباید به آنها اجازه دهیم که به اهداف زشتشان برسند! 

14- عّین المفهوم المناسب لهذه اآلیۀ: «و اَعتصموا ِبَحِبِل اهللا جمیعاً و ال َتفرََّقوا»

 اإلسالم قائم علی أساِس المنطق و اجتناب االساءة!   اإلسالُم َیْحَترُم األدیان اإللهیّۀ!  

 «إنَّ هذه اَُمُتُکم اَُمًۀ واحدًة و أنا ربُّکم فاعبدوِن»   ُکلُّ ِحزب بما لدیهم َفِرحون!  

15-عّین الّصحیح فی الترجمۀ:

«ِفی الّصباِح ما أْجَمَل َسماَع أصواِت الّطیوِر ِفی اْلَحدائِق.»: در صبح شنیدن صداهاي پرندگان در باغ ها زیبا است! 

«َعیُِّنوا الَعَدَد أِو اْلَمعدوَد ِفی العباراِت التّالیِّۀ َکاْلِمثاِل.»: در عبارت هاي زیر عدد و معدود را همچون مثال مشخص کنید! 

«إنِّی ِبحاَجٍۀ إلی َقطراِت اْلَمطِر إلخفاِء ُدُموِعی اْلُمنَهِمرِة.»: من به قطره هاي باران براي پنهان نمودن اشک هاي ریزانم محتاجم! 

«إّن رسالََۀ اْلَمرأِة األولَی هی عناَیُتها باألسَرِة و َتربیِۀ األوالِد.»: همانا تنها رسالت زن توجه وي به خانواده و تربیت فرزندان است! 

16- عّین الّصحیح فی الجواب للّترجمۀ ِمن أو التعریب العربیَّۀ:
« َیِجُب علی المسلمیَن کلّهم أن ال یسبّوا الّذیَن یدعوَن من دون اهللا حّتی الیسبّوا اهللا أیضاً!»

بر مسلمانان واجب است که همگی کسانی را که جز خدا را می خوانند نفرین نکنند تا آن ها نیز خدایشان را نفرین نکنند! 

بر همۀ مسلمانان واجب است که دشنام ندهند کسانی را که جز خدا را می خوانند تا (آن ها) نیز خدا را دشنام ندهند! 

بر همۀ مسلمانان ما واجب است که کافران را دشنام ندهند تا (آنها) نیز خداوند را دشنام ندهند! 

نباید همگی مسلمانان کسانی را که جز خدا را می خوانند نفرین کنند تا (آن ها) نیز ما را نفرین ننمایند! 

17- عیِّن جملۀ إسمیۀ فیها فعٌل من باب «الّتفاعل»:

 تعاَملنا مع التّجار األجانب لرفع حوائجنا الّضروریّۀ!  المستخدماُت َیَتعارفَن مع زمیالتهّن بعد یومین! 

 الّصدیقات کلُّهنَّ ُیحاولَن للنّجاح فی االمتحانات!  ال َتَتواضعوا أمام المتّکبرین فی الحیاة الدنیویّۀ أبداً! 
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18-عّین الّصحیح فی الجواب للّترجمۀ من أو إلی العربّیۀ:
«کانت کلُّ الطالبات یأتین إلی مدرِّستهنَّ ألن یتکلّمن معها حول الکواکب الّتی تقترب من األرض!»:

هر دانش آموزي به نزد استادش می رفت، براي اینکه پیرامون سیاراتی که به زمین نزدیک می شوند با او گفت وگو بنماید!

همۀ دانشجوها نزد مدّرس شان می آمدند، براي اینکه دربارة ستارگانی که به زمین نزدیک می شوند با او صحبت کنند! 

هر دانشجویی پیش مّدرس خودش آمد، براي اینکه با او از سیاراتی که به زمین نزدیک می گردند، صحبت کند! 

همۀ دانش آموزان پیش استاد خودشان می آمدند تا در زمینۀ ستارگانی که از زمین نزدیک می گردیدند، سخن بگویند! 

19-عّین األصّح و األدَق فی الجواب للّترجمۀ أو للّتعریب أَو للمفهوم العبارات الّتالیۀ:
«کان ُعمالء العدّو ُیحاولون إلیجاد الّتفرقۀ بین صفوف المسلمین سنواٍت طویلٌۀ و القرآُن یأُمرهم بالوحدة!»:

دشمنان مزدور سال هاي طوالنی براي ایجاد تفرقه بین صف هاي مسلمانان تالش می کردند و قرآن همۀ آنها را به یکپارچگی دعوت می کرد!

مزدوران دشمن سال هاي زیادي تالش می  کردند که میان دسته هاي مسلمانان تفرقه ایجاد کنند، ولی قرآن آنها را به وحدت دستور می دهد!

دشمن مزدور براي ایجاد پراکندگی بین دسته هاي مسلمانان، سال هاي طوالنی کوشش می کرد و قرآن آنها را به متّحدشدن امر می کرد!

مزدوران دشمن براي ایجاد تفرقه بین صف هاي مسلمانان سال هاي طوالنی تالش می کردند و قرآن آنها را به یکپارچگی فرمان می داد!

20- َعیَّن غیر المناسب للمفهوِم: «ِعباُد الرَّحمِن الّذین َیمشوَن َعَلی األرِض َهونا»

 هرگز نخورد آب زمینی که بلند استافتادگی آموز اگر طالب فیضی  

 تکبر به خاك اندر اندازدتتواضع سر رفعت افرازدت    

 پس اي بنده افتادگی کن چو خاك ز خاك آفریدت خداوند پاك  

 رهرو آن است که آهسته و پیوسته رودرهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود  

21- «شجَّعُت زمیالتی أن ُیحاولَن للحصول علی أهدافهنَّ، ألنَّ الُمحاولۀ مفتاح النّجاح!»:

همشاگردي هایم را تشویق کردم تا با تالش به اهداف خود دست پیدا کنند، چون تالش  کردن کلید موفق شدن است!

همکالسی هایم را تشویق کردم که براي دستیابی به اهدافشان تالش نمایند، زیرا تالش کلید موفقیت است! 

همشاگردي هایم را تشویق می کنم براي رسیدن به اهدافشان تالش کنند، زیرا تالش یکی از کلید هاي موفقیت است! 

همکالسی هایم را ترغیب کردم که با تالش خود، به هدف هایشان دست یابند، زیرا سعی و تالش کلید پیروزي است! 

22- عیِّن الّصحیح فی الّتوضیحات للکلمات الّتالیۀ:

 الرَّصیُف: ُهَو الفصُل الثّانی من الّسنۀ.  التَّعارف: هو معرفۀ بعٍض بعضاً آَخر. 

 اإلعصاُر: ُهَو َمَطٌر شدیٌد و بعَدُه َینِزُل الثّلُج حتماً.  الَعمیُل: هو الّذي َیْعَمُل فی الَمْصَنِع َمَع ُزَمالِئِه. 

23- عّین األقرب فی المفهوم: «َو ما ُتقدِّموا ِلأنسفُکم ِمن خیٍر َتِجدوُه عند اِهللا»:

نیک مردش گفت باور نادیدم این گفته زانک / من به او نیکی نکردم تا بدي با من کند 

تو نیکی می کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز 

نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان / هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود 

جز گرد نکوئی مگرد هرگز / نیکی است که پاینده در جهان است 

24- فی أّي جواٍب جاء الفعل فی باب الّتفعیل؟

 التالمیُذ فی َمدرستنا یتَکلّموَن بالُّلغَتین.  أنتن ُتغیّرَن َمکان هذه األشیاء بسرعِۀ. 

 َتَبّسمت الطالبُۀ ألمُّها العجوز.  أتساعدین المحتاجیَن بعض األیّام؟ 
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25- عّین الّصحیح فی الّترجمۀ: «إذا قدرَت علی عدّوك فأجعل العفو عنه شکراً للقدرة علیه!»

اگر بر دشمنت قدرت یافتی، او را عفو کن به خاطر شکر براي قدرت یافتنت بر او! 

هنگامی که بر دشمنت قدرت یافتی، گذشت از او را، شکري براي قدرت یافتن بر او قرار بده! 

اگر بر دشمنت غلبه یافتی، او را ببخش تا سپاسگزار به خاطر قدرت یافتن بر او باشی! 

وقتی بر دشمن خود پیروز گشتی، باید او را عفو کنی براي شکرگزاري به سبب قدرت یافتن بر او! 

26- عّین الخطأ فی الترجمۀ:

 «بعض الشعوب یکاتبوَن اآلخرین ِلأنَّھم ُیحبّوَن المکاتبۀ!» : برخی ملت ها با دیگران نامه نگاري می کنند، زیرا آن ها نامه نگاري کردن را دوست دارند! 

 «جاِلس الُعلماء َفھذا الَعَمل اَْنَفع!»:  با دانشمندان همنشینی کرد، پس این کار سودمندتر است! 

 «اَشُکُر ُمَعلِّمی ِلأنَُّه َفھََّم َکالمی زمیلی!» : از معلم خود تشکر می کنم، زیرا او سخنم را به همکالسی ام فهماند! 

 «ال َتْجَتِمُع َخصلَُۀ الُبْخِل و الِکذِب فی المؤمن!» : ویژگی خسیس بودن و دروغگویی در مؤمن جمع نمی شود! 

27-  عیَّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب أو المفهوم:
«مادرم به من دستور داد که شب ها از خانه خارج نشوم!»

 اُّمی أَمَرنی: ال تخُرجی من البیت عند اللّیل!   تأمرنی اُّمی بَعدِم الخروِج من البیت فی اللیّل!  

 إنَّ والدتی أََمَرْتنی بأّال أُخرج من البیِت فی اللیّالی!   اُالمَّ أَمَرتنی بألّا تخرَج من بیتنا فی الّلیالی!  

■

28- عیِّن التَّرجمۀ الّصحیحۀ: «َعَلی ُکّل النّاس أن َیتعایشوا مع َبعِضهم َتعاُیشاً سلمّیاً، مع ِاحتفاظ ُکلٍّ منهم بعقائِدِه.»

همۀ مردم باید با یکدیگر هم زیستی مسالمت آمیز کنند، همراه با این که هریک از آن ها عقایدش را حفظ کند. 

بر هریک از مردم واجب است که با یکدیگر مسالمت آمیز زندگی کنند تا عقاید هریک از آن ها نگه داشته شود. 

همۀ مردم باید با یکدیگر مسالمت آمیز هم زیستی کنند تا عقاید همدیگر را حفظ نمایند. 

بر همۀ مردم الزم است که با یکدیگر به صورت مسالمت آمیز زندگی نمایند تا عقایدشان حفظ شود. 

29-عّین النّون زائداً فی صیاغ الفعل:

َیتکوَُّن جسُم اإلنسان ِمَن الماِء أکثَر ِمن ِستّیَن فی المئِۀ!   ِانَزَعَجت مدیرُة المدَرسۀ ِمن عمِل بعِض الّطالباِت!  

ِانَتِبه یا ولدي و انَتِخب طریقاً ُیوصلَُک إلی أهداِفک!   أنزَل اُهللا ِمَن السَّماِء مطراً و أنَبَتِت األرُض النَبباَت!  

30-عّین النّوَن من الحروِف الّزائدة للفعل:

یأخُذ النّاُس األسماَك المنتشرَة علی األرِض و َیَتناولونَها!   أنَزَل اُهللا ِمَن الَغیِم المطَر فأصَبحِت األرُض ُمخضّرًة!  

قد إنَبَعَث الرَّسوُل (ص) لُیَتعَِّم مکارَم األخالِق!   لیَت المسلمیَن َینَتِبهوَن ِمن نَوِم الغفلِۀ و ُیجّدوَن َمجَدهم!  

31-عّین األصّح و األدَق فی الجواب للّترجمۀ أو للّتعریب أَو للمفهوم العبارات الّتالیۀ: 
«در هر صبح آنچه از قرآن میّسر است، می خواندیم!»:

کنّا قد قرأنا ِمَن القرآن ما أمکَن فی الّصباِح!   فی کلِّ َصباٍح ُکنّا نقرأ ما َتَیسََّر ِمَن القرآِن!  

فی کٌل صباٍح ما َیتَیسَُّر ِمَن القرآِن نقراً!   کلَّ صباٍح نقرأ ِمَن القرآٍن ما ُیمِکُن لَنا! 

32-عّین الفعل المزید الثالثی فی العبارات الّتالیۀ:

أنتنَّ أْخَرجُتنَّ األشیاءَ ِمن الغرفۀ!   هؤالء الّرجاُل َیخُرجوَن ِمن بیوتهم!  

َخَرْجِت من بیتک فی الّساعۀ الثّامنۀ صباحاً؟!   أخُرُج ِمن الّصف بسرعٍۀ کثیرة!  

33- عّین فعًال مزیداً یختلف وزُن مصدره عن الباقی:

 َیَتَفکَّروَن فی َخلِق السَّماواِت َو األرِض ربَّنا ما َخلَقَت هذا باِطًال!  ُکلوا َجمیعاً و ال َتَتَفرَّقوا، َفإنَّ الَبَرَکَۀ َمَع الَجماَعِۀ!  

 إنَّ األسماَك ال َتَتَعلَُّق بالمیاِه الُمجاِوَرِة بَل ِبمیاِه الُمحیِط األطلسیِّ!  ما ُتَقدِّموا ِلأنُفِسُکم ِمن خیٍر َتِجدوُه عنَد اِهللا! 
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34- عّین حرف «النون» لیس من الحروف األصلّیۀ للِفعل:

 النّاس نیاٌم فإذا ماتوا انَتَبهوا!  إلهی َقد ِانَقَطَع َرجائی َعِن الَخلِق و أنَت َرجائی! 

 َفُقل إنََّما الَغیُب ِللِه َفإنَتِظروا إنّی معکم من المنتظرین!  جمیع األسماك الّتی انَتشَرت علی األرض بحجٍم واحٍد! 

35- عیَّن الفعل یختلف وزنه:

 انتظَرْت زمیلتی الحافلَۀ للّذهاب إلی المدرسِۀ!   ِانتَخَبِت المدیرُة بعَض الّطالبات للمهرجاِن!  

 ِانَزَعَجِت المدّرسُۀ ِمن عمِل بعِض الّطلَبۀ!   النّاُس نیاٌم ینتبهون بعَد موِتهم!  

36- َعّین الصَّحیح فی الّترجمۀ: «ِانَّ اإلبتعاَد َعِن التَّبعّیِۀ و التَّکاُسِل کاَن ِمن أسباِب التَّقدَّم للشُّعوِب المتقّدمِۀ!»

اگر کشورهاي پیشرفته تبعیت و تنبلی را کنار بگذارند، به پیشرفت بیش تري نائل خواهند شد! 

دوري جستن از تبعیت و تنبلی دلیل پیشرفت ملّت هاي قدیمی بوده است! 

دوري جستن از دنباله روي و کاهلی از علّل پیشرفت ملّت هاي پیشرفته بود! 

چنان چه ملّت ها از دنباله روي و کاهلی دوري کنند، وسیلۀ پیشرفت و تقدم خود را فراهم می سازند!

37-عّین ما لیَس فیه فعٌل مزیٌد:

نحُن بحاجٍۀ إلی ما ُینِزلُُه اُهللا إلینا ِمَن النَِّعِم!   َیلَتِئُم ُجرُح الِقطِّ بعَد أن َیلَعَقُه عدََّة مّراٍت!  

الّسائحوَن َیسیروَن فی األرِض و َینُظروَن العالََم!   لها ما کَسَبْت و علَیها َما اْکَتَسَبت!  

38- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ من أو إلی العربیۀ: 
«َتعاَیشوا مع بعضکم َتعاُیشاً ِسلمّیاً ألّن الِخالف الَینفع أحداً!»:

با یکدیگر مسالمت آمیز همزیستی کنید، چرا که اختالف به کسی سود نمی رساند!  

با یکدیگر مسالمت آمیز همزیستی کردید، زیرا اختالف هیچ نفعی براي کسی ندارد! 

با همدیگر مسالمت آمیز همزیستی کردند، براي اینکه اختالف نفعی براي کسی  ندارد!  

به طور مسالمت آمیز زندگی کنید، چرا که اختالف  داشتن با یکدیگر سودي به کسی نمی رساند!  

39-عّین الّصحیح:

«و یتفّکرون فی َخلق الّسماوات و األرض ربّنا ما خلقَت هذا باطًال.»: در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و گفتند: پروردگار ما این را باطل
نیافریدي. 

«العبادُة عشرُة أجزاٍء تسعۀ أجزاٍء فی َطلَِب الحالل.»: عبادت ده جزء است که نهمین جزء در کسب روزي حالل است. 

«خمسٌۀ و سبعوَن زائٌد خمسۀ و عشرین یساوي مئًۀ.»: هفتاد و پنج به اضافۀ بیست و پنج برابر است با صد. 

«االیرانیّون یحتفلوَن بالیوم األّول من أیّام السَِّنِۀ الّشمسیَِّۀ و ذلک نَوروز.»: ایرانیان روز اول سال را جشن می گیرند و آن نوروز است. 

40-أّي فعل بابُه یختِلُف عن الباقی؟

َتواَضُعوا أماَم النَّاِس ِبأَدب   ُتخاِطُب الُمؤِمناُت اآلَخریَن َعلَی الَحقِّ!  

َعلی ُکّل الناِس أن َیَتعاَیُشوا معاً َتعاُیشاً سلمیّاً!   أنتم َسَتَتعاَرُفوَن ِفی الّضیاَفِۀ بَعَد الَحفلَۀ!  

41- عّین الجملۀ الّتی فیها فعل مزید ثالثی:

 و اآلن َتَعرُُّف ِسرِّ تلَک الّظاهرِة العجیَبۀ شیءٌ طبیعیٌّ!  التَّالمیذ ِاشتغلوا فی معمل صدیق أبی! 

 َفَیأُخُذ النّاُس األسماَك ِلَطبخها و َتناُوِلها!  َسیحُدُث إعصاٌر شدیٌد َفَیسَحُب األشیاء إلَی الّسماِء ِبُقوٍَّة! 

42-عّین الخطأ فی أوزان مصادر األفعال:

َتخّرَج صدیقی من المدرسۀ بعد الَتعلّم فی السََّنَتیِن! (تفعیل)   ُیَحذُِّر الغراُب ِبصوِته أهَل الغابِۀ بالقرِب ِمن الخطِر! (تفعیل)  

أخی النّاجُح تحّمل مصائَب کثیرة حتّی َیصَل إلی أهدافه! (تفعُّل)   َتَجلّی اتّحاُدنا فی االجتناب َعِن االساءِة بالمسلمیَن (تفعُّل)  
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43- عیِّن الخطأ فی تعیین المصادر:

 أجِلِس الحّضار حتّی تأنّی أمّی بالطَّعام!: إجالس  «و إذا خاطبهم الجاهلوَن قالوا سالماً»: ُمخاَطَبۀ 

 إّن الحسنات ُیذِهبَن السَّیّئات»: ُتذهیب  ال تتحرَّك عین البومۀ فإنّها ثابتۀ!: َتحرُّك 

44-ما هو الخطأ حول األفعال الّتالیۀ؟

َتعلَّموا: فعل األمر، جمع مذّکر مخاطب، مزید ثالثّی من باب «َتفعیل»، الزم 

«ِانَتَفعا»: فعل ماٍض (ماضی)، مثنی مذّکر غائب، مزید ثالثّی بزیادة حرفیِن، حروفه األصلیّۀ «ن - ف - ع»، من باب «ِافتعال» 

«ُتقدِّمیَن»: فعل مضارع، مفرد مؤنّث مخاطب، مزید ثالثّی بزیادِة حرٍف واحٍد من باب «َتفعیل»، متعدٍّ 

«ُیشاِرکوَن»: فعل مضارع، جمع مذّکر غائب، َمصدرُه «ُمشاَرَکۀ»، بزیادة حرٍف واحدٍ 

45- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو التعریب: 
«ُیْرِسُل اهللا الریّاَح َفُتِثیُر الغیوم و َیْبُسُطها فی السَّماء و ُتمِطُر فُتصِبُح األرُض ُمخَضرََّة!»:

خداوند بادها را می فرستد پس [بادها] ابرها را می آورند، سپس [خدا] آن ها را در آسمان گسترش می دهد و [ابرها] می بارند؛ در نتیجه زمین سرسبز
می شود!

خداوند بادها را می فرستد و [به وسیلۀ بادها] ابرها را به حرکت در می آورد، پس [بادها] آن ها را در آسمان می گستراند و [ابرها] می بارند و زمین
سبز می گردد!

خداوند بادها را می فرستد پس [بادها] ابرها را برمی انگیزد، و [خدا] آن ها را در آسمان می گستراند و [ابرها] می بارند، پس زمین سرسبز می شود!

خداوند بادها را می فرستاد و [بادها] ابرها را بلند می کردند و [خدا] در آسمان ها ابرها را می پراکند و باران می بارید، سپس زمین سرسبز می شد!

46- َعیَّن َحرَف «النون» لَیس ِمَن الُحروِف األصلیَّۀ للفعِل:

 ِانَتَشَرت رائَحٌۀ َکریَهٌۀ فی أغلَب َمناِطق الَمدیَنۀ!  َینَزعُج َرسوُل اهللا (ص) ِمَن التَّفریِق بَین البنیَن و الَبناِت! 

 ِانَتَخبُت ثالَث َمقاالٍت ِمن بَین َعشَرة ُکُتب ِلُمطالعتی!  َربَّ اُرزقنی أْن أشُکر ِنْعُمتَک الّتی أنعمَت َعلَیَّ و َعلَی َواِلديَّ! 

47-عّین األقرب فی المفهوم: «و عباد الّرحمن الذیَن یمشوَن علی األرِض هوناً»:

رخت عدم در عدم انداختند گفتی از آن حجره که پرداختند  

 نهد شاخ ُپر میوه سر بر زمین  تواضع کند هوشمند گزین

 شو خطر کن ز کام شیر بجوي  مهتري گر به کام شیر در است 

 به بیچارگی تن بینداخت خاك  چو گردن کشید آتش هولناك 

48- عّین أفعاًال تناسب الضمائر علی هذا الترتیب: «أنا، ُهنَّ، أنتم»

 َتَکلَّمت، َتتکلَّمَن، َتَتَکلَُّموَن  أَتَکلَُّم، َتَکلَّمَن، َتَتَکلَّموَن  أَتَکلَُّم، َتَکلَّمَن، َیَتَکلَّموَن  َتَکلَّمُت، َیَتَکلَّمَن، َتَکلَّمنا 

49- عّین الخطأ فی تعییِن أبواِب األفعاِل التالیِۀ:

 إنَّک َتباحثَت حوَل العلوِم الجدیدٍة!: باب مفاعلۀ   التالمیُذ َینَتِفعوَن ِمَن الوسائل المحدثِۀ!: باب ِافتعال  

 أْجلْسَن أطفالکنَّ علی الکراسّی!: باب إفعال   مریُم إسَتلَْمَت الحجر األسود!: باب ِافتعال  

50- َعّین الفعل الّذي یختلُف عدد حروفه الّزائدة عن البقّیۀ:

 اللّهمَّ نَوِّر قلوبنا بنور اإلیمان!   َمْن ُیَعلُِّم هؤالء التّالمیذ؟   

 هل أنَت ُتطاِلُع ُکُتبی فی حیاتک؟   القانون إشَتمل جهات مختلفۀ من حیاة اإلنسان!  
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