


عربی دهم تجربی ریاضی فصل سوم تستی

1- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو المفهوم الّتالیۀ:
  «حدث إعصار شدید لمّدة ساعتین ثّم أصبحت األرض مفروشۀ باألسماك.»:

براي دو ساعت، یک گردباد شدید وزید و زمین را پوشیده از ماهی کرد. 

گردبادهایی شدید به مدت دو ساعت اتفاق افتاد سپس زمین پوشیده از ماهی ها شد. 

براي مدت دو ساعت گردبادي شدید اتفاق افتاد سپس زمین پوشیده از ماهی ها شد. 

گردباد شدیدي به مدت دو ساعت اتفاق افتاد و زمین پر از ماهی گشت. 

2- َعّین األصّح للفراغ: «أیّها السائح، ِاجعل .................. ـک فی یدك؛ ألنّنا .................. للعبور من الحدود.»

 حقیبۀ / جاهلون   جواز / جاهزون   بطاقۀ / خائفون   أفالم / سائقون  

3- عّین الفعَل یختلف وزُنه:

 مع األِسف الَیسَتِمُع بعُض الّطالُب إلی الدَّرَس!  هذا الرَّجل یشتغل فی مصنع أبی کلَّ یوٍم! 

 هذا الّطالب َیکَتِسُب مدارج عالیۀ فی الّدراسۀ!  َیسَتکِمُل هذا الّطالُب العباراِت بسرعٍۀ! 

4- عیَّن الّصحیح للفراغیِن:
  «فی المطار عندما َوَقفنا للتَّفتیش، َسألَنا الّشرطّی: ... فأَجبُت: لجدَّتی! و بعد إتمام التَّفتیش قال الّشرطّی لنا: ...»

 هذه غیر مسموحۀ! / ِاجمعوها و ِاذهبوا!  ِلَمن هذه الحقائب؟ / ِاجمعوها و ِاذهبوا! 

 هذه غیر مسموحۀ! / ماذا فی الحقائب؟  ِلَمن هذه الحقائب؟ / ماذا فی الحقائب؟ 

5- َعّین الصَّحیح للفراغ حسب المعنی:

 َتقُف السَّیّارات عنَد مشاهدِة اإلشارة .................. ! (الخضراء)    عدُد شهوِر کلِّ فصٍل ِمن الّسنۀ .................. شهوٍر!: (أربعۀ)  

 إنَّ .................. فاکهٌۀ لونُها أصفر!: (الِمشمش)    َمَع األسف .................. اُساعُدَك، فأعَتِذر!: (سوَف)  

6- فی حوار بین زائرة و ُشرطّی الجمارِك، عیِّن جملۀ لیست من «الّزائرة»:

 َتَفضَّْل، َحقیَبتی َمفتوحۀ للتَّفتیِش!   لَیَس ِکتابآً، بَل َدفتر الّذکریّاِت!  

 َو لِکن أنا ِبحاَجٍۀ إلیها ِجّدا!   إجِلبی هِذِه الَحقیبَۀ إلی ُهنا!  

7- ما هو الخطأ عن مصدر األفعال التالیۀ؟

 َتتکلَّماِن: تفعُّل  َتنَفتحین: ِافتعال  َیسَتخِدَمن: استفعال  ُتکِرموَن: ِافعال 

8- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو الّتعریب: 
«َفّتَش شرطیُّ الجمارك المسافرین و أراد منهم أن یجعلوا الجوازات فی أیدیهم!»:

مأمور گمرك مسافران را بازرسی کرده و از آن ها خواسته بود که گذرنامه ها در دستشان باشد! 

پلیس گمرك از مسافرها بازرسی کرد و از آن ها خواست که گذرنامه را در دست هایشان قرار بدهند! 

هنگام تفتیش مسافران، مأمور گمرك از آن ها درخواست کرد که گذرنامه ها را در دست خودشان بگذارند! 

پلیس گمرك مسافرین را بازرسی کرد و از آن ها خواست که گذرنامه ها را در دستانشان قرار بدهند! 
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9- عّین الّصحیح عن الکلمات الّتی تحتها خّط:

 بَعَد َتناُول الطَّعام َتکلََّمت جّدتی َحوَل أیّام شبابها!: (فعل مضارع من باب «تفاعل») 

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

 المدیر عّرَف الموظََّف الَجدید َفَتَعرََّف علیه الُمَوظِّفوَن اآلَخروَن: (فعل ماٍض من باب «تفعُّل») 

 إستلََمت االمرأة رسالًۀ من والدها مکتوبۀ فیها: (فعل ماٍض من باب «استفعال») 

10- ما هو الخطأ فی الحوارات؟

 کم عدُد الُمرافقین؟! - ستٌَّۀ: والداَي و أختی و أخواي! 

 أهًال بالّضیوِف! هل عندکم ِبطاقاُت الدُّخوِل؟! - نعم، کلُّ واحٍد منّا بطاقُتُه بیده! 

 ماشاءاهللا! تتکلُّم بالعربیّۀ جیّداً!- أِحبُّ هذه اللّغَۀ الجمیلَۀ! 

 مرحباً ِبُکم! َشرَّفتمونا! - أشُکرَك یا سیّدي! 

11- عّین األصّح و األدّق فی التَّرجمِۀ:
«اُهللا الِّذي ُیْرِسُل الِریّاَح َفُتِثیُر سحاباً َفَیْبُسُطُه ِفی السَّماِء!»:

خداوند همان کسی است که بادها را می فرستد و ابري را بر می انگیزد پس آن را در (پهنه) آسمان می گسترانَد!

خداوند همان است که بادها را فرستاد و ابري را به حرکت در آورد، پس آن را در (پهنه) آسمان گستراند! 

خداوند همان کسی است که بادها را ارسال می کند و ابري را در بر می انگیزد، پس آن در آسمان گسترده می شود!

خداوندي که بادها را می فرستد ابري را ایجاد می کند، سپس آن ابر را در (پهنه) آسمان گسترش می دهد!

12- َعیِّن ما ُیناسب العبارة التالیۀ: «أدب المرء خیٌر من ذهبه!»

 شرف المرء بالعلم و األدب ال باألصل و النّسب!  آفۀ العلم النّسیان! 

 جمال العلم نشره و ثمرته العمل به!  ُقبح النّسب ُیضیُع حسن األدب! 

13- عّین الخطأ ِللفراغ ِمّما بین القوسیِن:

 .................. ِمَن اْلَمالبِس النِّسائیِّۀ ذاِت األلواِن الُمخَتِلَفِۀ! (أْلُفستان) 

 یوُم .................. هو الیوُم اْلخاِمُس ِمن أیّاِم اْلاُسُبوِع! (الَخمیِس) 

 َفْصُل .................. ُهَو الفصُل الثّاِلُث ِمن ُفُصوِل السَّنِۀ! (الخریِف) 

 .................. بخاٌر ُمَتراِکٌم فی السَّماِء َینزُل منُه الَمَطُر! (الغیُم) 

14- فی أّي جواِب ما جاء الفعل فی باب اِالستفعال:

 ِاستخرج العّماُل النفظ من األرِض.  الرَّجاُل َیستخدموَن الوسائل الجدیدة فی أعمالهم. 

 أنتنَّ َتسَتِمْعَن إلی کالم اُالستاذ بدّقۀ کثیرة.  أستشیُر أصدقأنی للنّجاح فی االمتحان. 

15- «َعزَم الّرجال أن ُینقذوا کلباً من الغرق و ُیوصلوه إلی الّشاطئ فَیشکر الکلب ُمنقِذیه علی طریقته الخاّصۀ!»:

مردها تصمیم گرفتند که سگ ها را از غرق شدن نجات بخشند و او را به ساحل برسانند، پس سگ از نجات دهنده اش به خاطر روش خاّصش تشّکر
می کند!

مردان عزم کردند که سگی را از غرق شدن نجات دهند و او را به ساحل برسانند، پس سگ به روش خاص خود از نجات دهندگانش سپاسگزاري
می کند!

مردها تصمیم گرفتند که سگی را از خطر غرق شدن برهانند و آن را به ساحل برسانند، پس سگ از منجیان خود به خاطر روش خاّصشان تشّکر می کند!

مردان قصد کردند که یک سگ را از غرق شدن نجات بخشند تا او به ساحل برسد، پس سگ با روش ویژة خود از منجی اش سپاسگزاري می کند!
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16- َعّین الَخطأ عن وزن مصدر األفعال:

ینقلبون  انفعال تعّجبوا  تفعُّل  یتنبَّهوَن  تفعُّل  ====إستتر  استفعال 

17- «اهللا الّذي ُیرسل الّریاح فُتثیُر سحاباً فَیبسُطه فی الّسماء»:

خدایی که بادها را می فرستد و ابر را برمی انگیزد، پس آن را نیز در آسمان ها می گستراند!  

خداوند همان کسی است که بادها را می فرستد و ابري را بر می انگیزد و آن را در آسمان می گستراند!  

پروردگار همان کسی است که باد را می فرستد و ابرها را برمی انگیزد و آن را در آسمان حرکت می دهد! 

خداوند کسی است که بادها را می فرستد و ابر را برمی انگیزد و آن را در آسمان حرکت می دهد!

18-  عیَّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب أو المفهوم:
  «أرَسَل َزمیلی رسالۀ ألخیه الریاضّی فی مدینۀ بعیدة ِمن ُهنا عن طریق اإلنترنت.»

هم کالسی ام نامه اي براي برادر ورزشکارش در شهري دور از این جا از راه اینترنت فرستاد. 

هم شاگردي من نامه اي از راه اینترنت براي برادر بازیکن خود در شهري دور فرستاده است. 

دوستم از طریق اینترنت نامه اي براي برادر ورزشکارش در شهري دور از آن جا نوشت. 

برادر ورزشکار همکارم نامه اي از شهري دور از این جا از طریق اینترنت دریافت کرد. 

■

19- عیِّن األقرب من مفهوم هذه العبارة: «ِارَحم َمن فی األرض َیرَحمک َمن فی السَّماء!»

 «و اعَملوا صالحاً إنّی بما تعَملوَن علیٌم»  

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

 َمن َزَرع الُعدوان َحَصد الُخسران.  

 درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد  / نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد 

20- 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! 

21- عیِّن الخطأ عن باب الفعل:

 َتَخرَُّجنا ِمن الَمدَرسِۀ ثالَث سنواٍت ماضیٍۀ! (من باب تفّعل)  ِاسَتِلُموا رسائَل األستاذ عبَر اإلنترنِت غداً! (ِمن باب افتعال) 

 ِاسَتِمِعی إلی کالِم الُمعلّمِۀ فی الصفِّ جیّداً! (من باب استفعال)  َیَتعیَُّن جواُب التَّماریِن فی الصفِّ فقط! (من باب تفّعل) 

22- عیِّن ما لیس فیه الفعل المزید من باب ِافتعال:

 َسنکتِشُف َکلِّ شیِء َعن قریٍب.   أسَترِجُع الُکَتَب ِمن صدیقی.   النّاُس نیاٌم َفإذا ماتوا ِانَتَبُهوا.   ِاسَتِمعَن إلی کالِم معلَماِتُکّن.  

23- عیِّن الصَّحیح فی األجوبۀ للّترجمۀ:

 أ ال ُتَصدُِّق أن تَري أسماکاً َتَتساَقُط ِمَن السَّماِء؟!:  آیا باور می کنی که ماهی را ببینی که از آسمان می افتند؟!

 َهل َتُظنُّ أْن َیکوَن ذِلَک اْلَمَطُر َحقیقۀ َو لَیَس ِفْلماً؟!:  آیا گمان می کردي که باران حقیقی باشد و فیلم نباشد؟! 

 یلُاِحُظ النّاُس َغیَمًۀ َسوداءَ َعظیَمًۀ ِلُمدَِّة ساَعَتیِن!:  مردم به مدت دو ساعت، ابر سیاه بزرگی را مالحظه می کنند!

 یحَتِفُل النّاُس ِبهَذا اْلَیوِم َو ُیَسمُّونَُه ِمهَرجاَن السََّمِک!:  مردم جشن می گیرند و این روز جشنواره ماهی نامیده می شود!

24- عیِّن الصَّحیَح فی الَمفهوم:  «که زي هرکس آیین شهرش نکوست!»

 َمن َیعَمل الَخیر َینتِفع به فی النهایۀ!   کلُّ حزٍب بما لََدیهم َفِرحوَن!  

 جاِدل النّاَس بما هو أحسُن!   ُسکوت اللِّسان َسالمۀ اإلنسان!  
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25- عیِّن العبارة الَّتی لُکّل أفعالها حروٌف زائدٌة:

 «ِمَن المؤمنیَن رجاٌل َصَدقوا ما عاهدوا اهللا علیه»   «و أنزَل من السَّماء ماءً فأخرَج به من الثّمراِت رزقاً لکم»  

 الیُجوُز اْلإصراُر َعلَی ِنقاِط الِخالِف َو َعلَی اْلُعدواِن، ِلأنُّه ال َینَتِفُع ِبِه أَحٌد!  إنَّ اْلُقرآَن یأُمُر اْلُمسِلمیَن ألَّا َیُسبّوا َمعبوداِت اْلُمشِرکیَن َو اْلُکّفاِر! 

26- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ: 
«أنا ال اَُصدُِّق أْن َیَتساَقَط ِمن الّسماِء َمَطٌر ِمَن الّسمِک َکَما أنَّی ُکنُت الاُصدُِّق أنَّ الَفَرَس َیقِدُر أن َیناَم واِقفاً َعَلی أقداِمه!»:

من باور نمی کردم که از آسمان باران ماهی پی در پی ببارد، و نیز باور نمی کردم که اسب ایستاده بر پاهایش می تواند به راحتی بخوابد! 

من باور نمی کنم که بارانی از ماهی از آسمان پی در پی ببارد، همان طور که باور نمی کنم که اسب ایستاده بر روي پاهاي خود بتواند بخوابد! 

من باور نمی کنم که از آسمان بارانی از ماهی پی در پی بریزد، همان گونه که باور نمی کردم که اسب می تواند ایستاده روي پاهایش بخوابد! 

من باور نمی کردم که از آسمان باران ماهی فرو می ریزد، همان طور که باور نمی کردم که اسب بر پاهایش ایستاده می تواند بخوابد! 

27- عّین الخطأ فی المترادف أم المتضاّد:

 بَسَط  نََشَر / زاِئد  ناِقص   یجري  ینقِطُع / أَکلوا  َتناَولوا  

 ال َحظَّ  راقَب / بَنی  َخرََّب  فرَغ  إمتأل / جاِهز = ُمستِعّد  

==≠=

=≠≠

28- َعّین الَخطأ حسب الحقیقۀ و الواقع:

 الیوُم الثّالث من األسبوع یأتی بعد األحد!   أربعۀ و ثالثین تقسیٌم علی ِاثنین ُیساوي سبعۀ عشر!   

 إنَّ ظاهرَة مطر السَّمک لیس فِلماً خیالیاً!    حسب قول قائدنا، الّداعی إلی التّفرقِۀ لیس عمیُل العدوِّ!  

29- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو الّتعریب: 
«إنَّ األعاصیَر کاَنت َتسَحُب األسماَك إلی السَّماء و َتَتساقُط علی األرض ُقرَب المحیِط األطلسَی!»:

به راستی گربادها، ماهی ها را به سوي آسمان کشیده  بود و نزدیک اقیانوس اطلس بر روي زمین افتاده بود! 

به راستی گردبادها، ماهی ها را به سوي آسمان می کشند و نزدیک اقیانوس اطلس بر روي زمین می افتند!

به راستی گرباد، ماهی را به سوي آسمان می کشد و نزدیک اقیانوس آرام بر روي زمین می افتند!

همانا گردبادها، ماهی ها را به آسمان می کشاْند و پی در پی نزدیک اقیانوس اطلس بر روي زمین می افتادند!

30- عیِّن األقرب ِمن مفهوم العبارة التالیۀ:
  «کأنَّ إرضاءَ النّاِس غایُۀ ال ُتدرُك!»

پر نشود هم چنان که چاه به شبنم دیدة اهل طلب به نعمت دنیا 

 غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را  سعدي از سرزنش غیر نترسد هیهات 

 کان رضی اِهللا سهل لیک رضی النّاس صعب   کلُّ شیٍء ینَتهی به غیر إرضاء القلوب 

  آن هاي و هوي و نعرة مستانم آرزوست  زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول  

31- عیِّن الّصحیح حسَب الحقیقۀ و الواقع:

 اَلثَّلُج نوٌع ِمن أنواِع نزوِل الماِء ِمَن السَّماِء َینِزُل علی الجباِل فقط!  َیحَتِفُل اإلیرانیّوَن بالنّوروِز أّوَل یوٍم ِمن أیّاِم السََّنِۀ القمریَّۀ! 

 تعیش األسماك فی النّهر و البحر و لَها أنواٌع مختلفُۀ!  اَإلعصاُر ریٌح َشدیدُة الَتنَتِقُل ِمن مکاٍن إلی آَخَر! 

32- َعیِّن الفعل الّذي الیکوُن لَُه حروٌف زائًد:

 ِاعَتَذَر   إنَفتِح   أشُکُر   َیَتَخرَُّج  

33- عیِّن الخطأ فی األفعال الّتالیۀ:

 ِانَتَخبُتنَّ: فعل ماٍض ِمن باب «افتعال»  ِانَتَبَه: فعل ماٍض ِمن باب «انفعال» 

 َتسَتِمعوَن: فعل مضارع ِمن باب «افتعال»  َتَخرَّْجَن: فعل أمر ِمن باب «َتَفعُّل» 
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34- عّین الفعَل ُیمکُن أن یکوَن ماضیاً أو أمراً:

 ِاسَتغفر اْلُمذِنُبوَن لُذنوِبهم ِمَن اهللا الغّفاِر!  إذا ماَت النّاُس ِانتبهوا ألنَّهِم نیاٌم فی حیاِتهم! 

 َسنصبُر علی ما یقوُل الجاِهلُوًنَ و نَهُجُرهم!  ِانتظروا مَع اْلُمنتِظریَن الّذیَن قالُوا:  «إنّما الغیُب ِهللا!» 

35- َعیِّن الخطأ َحوَل استعمال األفعال:

 إخَوتی الَیمَتِنعَن َعن الَعَمِل الّصالح!  ُزَمالئی َتَعلَُّموا الدَّرس! 

 الشَّجَرتاِن ما ِانَقَطَعتا!  أنا أسَتغِفُر ربّی دائماً! 

36-عیَّن الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:

 اُنُظْر إلی هِذِه الصَُّور َحتّی ُتَصدَِّق َمَطَر السََّمِک !  أُیمِکُن أْن َتَتَساِقَط اَوراُق األشجاِر فی الصَّیِف ؟! 

 ِلُمدَّة ساعَتیِن ُیالِحُظ النّاُس َغیَمَۀ َسوداء و َرعداً !  اإلعصاُر ریٌح شدیدٌة َتنَتِقُل ِمن َمکاٍن إلی َمکاٍن آَخر ! 

37- عیِّن الَخطأ فی الحوار:

 الُشرطٌی: َمرحباً بکم، شرَّفُتمونا! / الُمساِفُر األجنبٌی: أشَکُرَك یا سیّدي!  

 الّشرّطٌی: َهل َتعرُف اللّغِۀ العربیََّۀ؟ / الُمساِفُر األجنبٌی: نَعم، إنّی أسَتطیُع أن أتکلََّم باللّغِۀ العربیِّۀ!  

 الّشرطٌی: ما شاء اهللا! ِلماذا تعلَّمَت اللّغَۀ العربیَّۀ؟ / الُمساِفر األجنبٌی: ألنّنی اُحبُّها، العربیُّۀ َجمیلًۀ جّداً!  

 الشُّرطیٌّ: َهل عنَدکم بطاقات الّدخوٍل؟ / الُمساِفُر األجنبٌی: کلُّ واِحٍد ِمنّا جاهٌز!  

38- عّین الّصحیح َعن األفعال الَّتی تحَتها خّط:

 أیُّها النّاس! تحمَّلنا مشاکُل ُمتعّددُة!: فعل ماٌض، من مصدر«َتحمیل»  

 أیِّها الرجال! انتِخبوا موّظفاً اإلنقاد للشرکِۀ!: فعل األمر، من ماّدة «ت خ ب»  

 أَیّتها النّساء! تکلَّمن مَع التَّلمیذِة بصوٍت غیر ُمرتفٍع!: فعل األمر، من مصدر «تکلُّم»  

 أیَّتها البنت! اسَتقبل الّضیوَف أحد أخوانِک!: فعل األمر، من ماّدة «ق ب ل»  

39- عیِّن الصَّحیح للفراغیِن «َهل .................. أن .................. َرجٌل ال َیصبُر َعن الَمعصیِۀ أبداً؟!

ُیصدُِّق ـ َتصدقُ  ُیصدُِّق ـ ُتصدِّقَ  ُتصدُِّق ـ َیصدقَ  َتصدُق ـ ُیصدَِّق  

حقوِق اإلنساِن و اإلسالُم قاَم بإْعالِن األصِل الَعظیِم الّذي َیَتجلَّی فیه َتکریُم اهللا لإلنساِن حیَن ناَدي بأنَّ: «ال إکراَه فی الّدین ...».

40- َعّین الّصحیح فی ماضی الَمصادِر:

 تعاُیش: َعاَیَش  إحِتفاظ: َحاَفَظ  تکریم: َکرََّم  اإلسالم: إْسَتلََم 

41- عّین الّصحیَح علی حسب الحقیقۀ و الواقع:

 ُیمکُن أن تحدث ظاهرة َمطِر األسماك فی کّل بالد!  الِمشمُش فاکهٌۀ لونها أصفر و یأکلها النّاُس فی الشتاء طازجَۀ! 

 ال تعیُش األسماك إلّا فی المحیط األطلسّی و المحیط الهادْي!  الشَّعُب اإلیرانّی َیحتفُل ِبعیِد النّوروِز کّل سنِۀ ِبَفرٍح! 

42- عیِّن الصَّحیح فی ترجمۀ العبارة الّتالیۀ: 
«هل تعلُم أّن مطَر الّسمِک من أعجِب الّظواهِر الّطبیعیِۀ الّتی تحدُث فی األیّاِم الماطرِة فی العالم!»:  آیا می دانی ..................

باران هاي ماهی، یکی از شگفت انگیز ترین پدیده هاي طبیعی است که در روزهاي بارانی در جهان اتفاق افتاده است! 

باران ماهی، از عجیب ترین پدیده هاي طبیعی است که در روزهاي بارانی در جهان روي می دهد!

باران ماهی، شگفت انگیزترین پدیدة طبیعی است که در روزهاي بارانی در جهان روي داده است! 

باران ماهی، از پدیده هاي عجیبی است که در روزهاي بارانی در جهان روي می دهد! 
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  إقرأ النََّصَّ الّتالی بدّقۀ ثّم أجب عن األسئلۀ بما ُیناسب النَّصَّ: 
َعَلی النّاِس أْن ال ُیِصّروا َعَلی ِنقاِط ِخالٍف ال َینتِفُع بها أَحٌد بل َیْهَتّموا ِبَتعاُیش ِسْلمّی، َمَع اْحِتفاِظ ُکلِّ ِمْنُهم بَعقائِده. إنَّ ُحّریَّۀ اِالعتقاِد هی أّوُل حقٍّ ِمن



43- عّین الخطأ: (حسَب الحقیقۀ)

 عنَدما ننتِظُر ُهدوءَ الجّو نقوُل: لیَت الّسماء ُتمطُر َعلَینا أکثَر!   عنَدما ُتدّرس المعلّمُۀ، تذکُر أمثلًۀ للموضوعاِت الُمختلفِۀ!  

 عنَدما تقّل درجۀ الجّو، نُشاهد نزول الثّلوج من الّسماء!   عنَدما َتفقُد الّریاح سرعَتها، َیشعُر اإلنساُن ِبها أَقّل!  

44-عّین الّصحیح حول األفعال الّتالیۀ:

ُهنَّ َتَعلَّْمَن دروساً جدیدًة!   أنتنَّ ِاْسَتْغَفْرَن ِمْن ذنوبکنَّ!  

شاَهْدُت الّطالبَتْیِن و ُهما َتَعلَّما الفیزیاء الفیزیاء فی المکتبۀ!   أصدقاؤنا ِاْنَتِصروا فی ِامتحاناِتهم!  

45- عّین فعًال یختلف نوعه:

 أخی الّصغیر تعلّم منّی کرة المنضدة و قوانینها خالل شهر واحد!  ال شک أنّک ال تغیّر رأیک حول المسافرة إلی النَّجف األشرف! 

 یا حبیبتی، أّمی تدّرس الحکمۀ فی جامعۀ طهران فی هذه الّسنۀ!  أیّها الّطفل الغضبان، والدتک حزینۀ هل تقبّل یدها أم ال؟! 

46- عّین الّصحیح:

 شعرُت بالُبرودِة عنَدما ِانَفَتحت ناِفذة ُغرفتی!: احساس سرما کردم هنگامی که پنجرة اتاقم را باز نمودم! 

 یکذُب بعُض النّاِس و أنِت ال َتصدقیَن فی الکالِم أیضاً! برخی مردم دروغ می گویند و تو نیز حرف را باور نمی کنی!

 ِانقطَع الَمطر و لکنّی ِامتنعُت عن الّذهاب إلی حفلۀ أصدقائی!: باران قطع شد اما دوستانم را از رفتن به جشن بازداشتم! 

 یجمُع األخشاَب عامٌل َیشتغُل فی َمصنع قریِتنا!: کارگري که در کارگاه روستاي ما کار می کند، چوب ها را جمع می نماید!

47- ما هو غیر المناسب للمفهوم؟ «ِادَفْع الّسّیئۀ بالّتی هی أحَسُن»

تو نیکی می کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز  کم مباش از درخت، سایه فکن / سنگت زند ثمر بخشش 

خون را با خون نمی شویند!   بدي را بدي سهل باشد جزا / اگر مردي أحسن إلی َمن أساء 

48- عّین الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:

 ُشرطیُّ إدارِة الجوازاِت َیقوُل لنا: َکم َعَدُد الُمراِفقیَن؟  اإلعصاُر ریٌح شدیدٌة َتْنَقَل بعَض االشیاِء ِمن مکان إلی َمکاٍن آَخَر! 

 األسماَك لَیَست ُمَتَعلََّقًۀ بالمیاِه الُمجاِوَرِة بَل ِبمیاِه الُمحیِط األطلسیِّ!  َیحَتِفُل اإلیرانیّوَن بالنّوروِز أوََّل َیوٍم ِمن أیّاِم الّسنِۀ الّشمسیِّۀ! 

49- «لها ما َکَسبْت و عَلیها ما اکتسَبْت». عیِّن األقَرب من مفهوِم اآلیِۀ الشَّریفِۀ:

 «َمن َیْعَمْل مثقال ذّرة خیراً َیَره»  

 «الباقیاُت الّصالحات خیًرٌ عند ربَّک ثواباً»  

 گندم ندهد بار چه جو می کاري با آن که خداوند رحیم است و کریم

 اهل تمیز خانه نگیرند بر پلی  دنیا پلی است بر گذر راه آخرت   

50- عیِّن الّصحیح فی تعیین اوزان الکلمَتین اللّتین اُشیر إلیهما ِبَخطِّ: 
«لنا ُمَدرََِّسٌۀ تعلّمنا طریق اإلنتصار عند مواجهۀ المشاکل!»

 تفعُّل - إنفعال  تفعُّل- إفتعال  تفعِّل- إنفعال  تفعُِّل- إفتعال 
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