
  )6619: كد(عربي اختصاصي   كانون فرهنگي آموزش    
  

88

  

  اول درس

  اقسام كلمه
  :كلمه در زبان عربي بر سه دسته است

  .دهد زمان را نشان مي هم معناي مستقل دارد و هم اي كه كلمه :فعل -1
  .اي كه معناي مستقل دارد كلمه :اسم -2
  .دهد نه معناي مستقل دارد و نه زمان را نشان مياي كه  كلمه :حرف -3

آشـنا   بودن اسـت » مذكر و مؤنث«كه  هاي اسم درس با يكي از ويژگي اين در. هايي است يژگيداراي و) فعل، اسم، حرف(هر كلمه 
» مذكر و مؤنـث «ها نيز بر دو گروه  شوند؛ اسم ي موجودات به دو گروه مرد و زن يا نر و ماده تقسيم مي طور كه همه همان. شويم مي

، و تـك اشـياء   طوري كـه ابتـدا بايـد تـك     سيار جزيي و مهم است بهبندي ب برخالف زبان فارسي، در زبان عربي، اين تقسيم. هستند
  .آورده شود …صفت و  ،ها فعل شان مشخص شود و بعد براي آن جنسيت ،مفاهيم
  چه اسمي مذكر و چه اسمي مؤنث است؟) الف

ه آن اسـم مؤنـث اسـت؛ ايـن     توان فهميد كـ  ها، مي هايي وجود دارد كه از طريق اين نشانه هاي مؤنث، نشانه در زبان عربي براي اسم
  :اند از ها عبارت نشانه

  …المدرسة، الكتابة، العاقلة، المعلّمة و : هايي مانند اسم): ة(تاء گرد  -1
  …الصحراء، الحمراء، العلياء، الرمضاء و : هايي مانند اسم: »ء+ ا «يعني ) اء(ممدود » الف« -2
  …السفلي، الدنيا، الفضلي و  البشري،: هايي مانند اسم: »ي«يعني مقصور » الف« -3

  !مؤنث هستند؟» المصلّي« و» الهواء«، »الماء«هايي مانند  سمآيا ا :پرسش مهم
» اء«عبارت ديگر،  به. آيند هاي مؤنث بودن به حساب نمي اگر از سه حرف اصلي كلمه باشند؛ از نشانه» ا«و » اء«! خير :تر پاسخ مهم

  .است هاي مؤنث بودن از نشانه ،زائد» ا«و 
  ).مذكر است(پس مؤنث نيست    م، ا، ء: الماء      .پس مؤنث است    اء+    ص، ح، ر: الصحراء

  )حرف زائد ندارد(سه حرف اصلي               زائد      سه حرف اصلي            
مونث حقيقي عموماً شامل انسان و حيوان از . شوند تقسيم مي» مؤنث مجازي«و » حقيقيمؤنث «ي  هاي مؤنث به دو دسته از يك نگاه، اسم
  …شجرة، صحراء و : اما مؤنث مجازي، غير آن است، مثل. سعيدة، اُم، بقرة: شود، مانند جنس ماده مي

هـاي   مؤنـث «بـه ايـن گـروه،    . آينـد  مي هاي مؤنث بودن باشند مؤنث به حساب كه داراي نشانه ها، بدون آن در زبان عربي، گروهي از اسم
   .گويند مي» معنوي
  :دسته هستند 5هاي معنوي  مؤنث

  …و  مريم، مني، اليزابت، كتايون: مؤنث) علم(هاي خاص  اسم -1
  …و  )بنت(، دختر )اُخت(، خواهر )االُم(مادر : رود كار مي ها به كه تنها براي خانم عناويني - 2
  … ايران، طهران، مشهد، كاليفرنيا و: …قبايل و ، كشورها ،هاي شهرها اسم -3
  …و  )رِجل(، پا )اُذن(، گوش )يد(، دست )عين(چشم : اغلب اعضاي زوج بدناسم  -4
، نـار  )خورشـيد (، شـمس  )زمـين (أرض . ها كه بدون هيچ دليلي در زبان عربي مؤنث هستند و فقط بايد حفظشان كرد برخي اسم -5
  … و) هچا(ر ، بئ)جنگ(، نَفْس، حرب )آتش(
  المساجد، البيوت : هاي مكسر غير انسان جمع -6

ا
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 كـه   ها با آن اين اسم ،…معاوية، حمزة، زكرياء و :مانند. گروهي از مردها، اسمشان در زبان عربي، لباس زنانه پوشيده است :نكته
هـا   اصطالحاً بـه ايـن اسـم   . آوردحساب  ر بهها را مذك ولي چون در حقيقت مذكر هستند؛ بايد آن هستندهاي مؤنث بودن  داراي نشانه

  .گويند» مؤنث لفظي«
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  هاي مهم نكته :  
  .نيستند مؤنث …موت، بيت، صوت، وقت و: هايي نظير بنابراين اسم. هاي مؤنث بودن نيست از نشانه) ت(كشيده » تاء« -1
  .و مؤنث است» المدرسة«جمع » المدارس« لذا كنيم؛ ه ميها توج به مفرد آن) ؤنثمذكر و م(هاي جمع  براي تشخيص جنس اسم -2

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مطابقت فعل و فاعل در جنس) ب
  :دو حالت، واجب و الزامي استاين ل مؤنث در براي فاع ،اين مطابقت. مطابقت كنندفعل و فاعل بايد در جنس، با يكديگر 

  . يان فعل و فاعل فاصله ايجاد نكرده باشدي ديگري م هرگاه فاعل، يك اسم مؤنث حقيقي باشد و كلمه) 1
  .ل مثابرتهاضفي االمتحانات بف التلميذةنجحت  :مثال

 پس و بدون فاصله از فعل) مؤنث حقيقي( فاعل                      
 فعل واجب التأنيث است.  

     اي پرسش چهارگزينه: 
  :مؤنثفيها اإلسم ال ليسعين العبارة الّتي 

  .اهللا أمواتاً ال تقولوا لمن يقْتَلُ في سبيل) 1
  .يا مريم اقنتي لرَبك و اسجدي) 2
  .اليد العليا خير من يد السفلي) 3
  .مة ألنّهم ضحوا بأثمن ما عندهمالشهداء قناديل االُ )4
   در . و مـذكر اسـت  » مـوت «جمـع  » امـوات «ي  كلمـه . در اين گزينه هيچ اسم مؤنثي وجود نـدارد : »1«ي  گزينه :پاسخ

  .مؤنث هستند» مةاالُ» «4«ي  و در گزينه »السفلي«، »العليا«، »اليد» «3«ي  ، در گزينه»مريم» «2«ي  گزينه

  اي پرسش چهارگزينه: 
  :المؤنث المعنوي عين

  .اهللا ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهركم تطهيراً إنّما يريد) 1
  .اآلخرة حساب األغنياء الدنيا عيش الفقراء و يحاسب في يعيش البخيل في) 2
  .الحرب المفروضة ة من  الشّبان فينميدمنا الجواهر الثّنحن ق) 3
  .ال تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و األذي كالّذي ينفق ماله رئا الناس) 4
 مؤنث معنوي است» الحرب«ي  در اين گزينه كلمه: »3«ي  گزينه :پاسخ.  

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  .و مذكر است) ت( كشيدهتاء به مختوم » البيت«ي  د؛ كلمهدر اين گزينه، هيچ اسم مؤنثي وجود ندار: »1«ي  گزينه
  .ولي مؤنث معنوي نيستند ،مؤنث هستند» اآلخرة«مؤنث و » الدنيا«: »2«ي  گزينه
 .ولي مؤنث معنوي نيست،ستامؤنث»صدقة«صدقات جمع: »4«ي  گزينه
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  .گردد، يعني مرجع ضميرِ فاعلي، يك اسم مؤنث باشد برمي) يحقيقي و مجاز(هرگاه فاعل، ضميري باشد كه به يك اسم مؤنث ) 2
  .در غير از اين دو حالت، تأنيث فعل جايز و اختياري است

  .إلي المكتبة جاءتهذا اليوم  التلميذة          .اء لباساً أبيضالشت في لَبست        األرض :مثال
  »هي«فاعل ضمير مستتر   مرجع ضمير                  »هي«فاعل ضمير مستتر       مرجع ضمير 

  )مؤنث حقيقي(                        )مؤنث معنوي(  
هاي گفته شده در جملـه نباشـد؛ فعـل     اما اگر يكي از شرط. شداب» واجب التأنيث«اصطالحاً  يابنابراين در دو حالت، فعل بايد مؤنث 

  .هر چند كه فاعلش مؤنث باشد ،تواند مذكر هم بيايد مي
  .التلميذة بفضل مثابرتها نجحت في االمتحانات :مثال

پشت سرهم آمـدن فعـل و   «زيرا شرط  ،كار ببريم را نيز به» نجح«توانيم مذكر آن يعني  مي» نجحت«جاي فعل مؤنث  در اين مثال به
  .ميان فعل و فاعل، فاصله انداخته است» في االمتحانات«رعايت نشده است و جار و مجرور » فاعل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :عداداسم از نظر ت) ج
  جمع مكسر -3جمع مؤنث سالم  -2جمع مذكر سالم  -1: شود اسم به سه صورت جمع بسته مي

  المعلّمون، المعلّمين: مانند. شود جمع بسته مي) حالت نصب و جردر (» ينَ«و ) حالت رفعدر (» ونَ«اسم مذكر با  :جمع مذكر سالم
 د، ع: مانند. شوند ته ميبس سالم جمع هايشان و صفت هاي علم مذكر اسمفقط  :نكتهو ملامحم…  

  المعلّمات، االطالعات: مانند ،شود جمع بسته مي» ات«اسم مؤنث با  :جمع مؤنث سالم
 االتّحاد، التّوجه، الجريان، االمتحان و: مانند ،مصدرهايي كه بيش از سه حرف داشته باشند :نكته…  

  .شوند جمع بسته مي» ات«يز با ن …تليفون، تلفزيون، ريال،: و يا غيرعربي باشند مانند
  :مانند. ستوجود امهاي بسياري براي آن  ي خاصي براي اين نوع جمع وجود ندارد و وزن قاعده :جمع مكسر

  )نبي: مفرد(أنبياء  أفعالء          )نصر: مفرد(انصار  أفعال
  )ليبخ: مفرد(بخالء  فُعالء          )جبل: مفرد(جبال  فعال

     اي پرسش چهار گزينه: 
  :تأنيثه مع الفاعل اليجبالفعل  عين

  .فس المطمئنة ترجع إلي ربها راضيةًالن) 2          .ةروبيوالحرب تقع بين الدول اال) 1
  .النار اشتعلت في بيته و تحرَق كلّ شيء) 4        .ال تسمع صوتاً اُذُني أبداً بعد االنفجار) 3
  مؤنـث حقيقـي   نيز » اُذُن«ه است و ختاندفاصله ا ،ميان فعل و فاعل »صوتاً«ي  در اين گزينه، كلمه: »3«ي  گزينه :پاسخ

  .صورت مذكر و هم مؤنث بيايد تواند هم به بنابراين فعل مي. نيست
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  .گردد برمي» الحرب«است؛ كه به اسم مؤنث » هي«ضمير مستتر » تقع«فاعلِ فعل : »1«ي  گزينه
  .گردد برمي» النفس«است؛ كه به اسم مؤنث » هي«ضمير مستتر » ترجع«فاعلِ فعل : »2«ي  گزينه
  .گردد برمي» النار«است؛ كه به اسم مؤنث»هي«ضمير مستتر»تعلتاش«فاعلِ فعل : »4«ي  گزينه
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  )94 خارج از كشور(  :واجبعين ما فيه تأنيث الفعل  .1
  !لماذا تأخّرت في الحضور: قالت لي المعلّمةُ) 2  !دخلت في الصف هذه التلميذةُ متأخّرةً) 1
  !كانت يد الفلّاح قد تعبت من العمل الكثير) 4  !ذي الحجةتستقبل مكّةُ الحجاج في شهر ) 3

  )94سراسري (  :واجبعين ما فيه تأنيث الفعل  .2
  !تُحاول لتربيتنا اُمهاتُنا طول العمر) 2  !تحضر هذه التّلميذة كلّ يوم في صفّها) 1
 !لصبحاستيقظت من النّوم اُختي لصالة ا) 4  !تعبت يدا هذا الفّالح بسبب العمل الكثير) 3

 )93 كشور از خارج(  :تأنيثه يجبعين الفعل  .3

  !اشتعلت النّار ثم وصلت إلي انتهاء البناء) 1
  !انتشرت الحضارة اإلسالمية بقوة العقيدة في البالد) 2
  !بكت عيناه اشتياقاً لزيارة األصدقاء األقدمين) 3
  !بدأت الحرب المفروضة ضد بلدنا اإلسالمي قبل سنين) 4

 )93سراسري (  :جائزتأنيثه عين فعالً  .4

  !رائحة ورد الياسمن تفوح في الحديقة صباح كلّ يوم) 1
  !تقوي الطّالبات القيم األخالقية بعملهنّ ال بأقوالهنّ) 2
  !المعلّمة الحنون تربي تلميذات بالدها علي الفضائل اإلنسانية القيمة) 3
 !إلّا اثنتين منهنّصباح اليوم حضرت في المدرسة الطّالبات المجتهدات ) 4

   )91سراسري (  :تأنيثه يجبعين الفعل  .5

 !انتصرت الثّورة اإلسالمية بنصر من اهللا) 2    !دارنا تقع في هذا الشّارع القريب) 1

  ! تطلع شمسنا الجميلة كلّ صباح من المشرق) 4  !خُلقت النجوم و هي مصابيح السماء) 3
   )91 رخارج از كشو(  :واجباً ليسعين تأنيث الفعل  .6

  !النفس المطمئنّة ترجع إلي ربها مرضية) 2  !تمضي أيامنا بسرعة في هذه الدنيا) 1
  !األرض تصبح مخضرّة في فصل الربيع) 4    !تعتصم المؤمنات بحبل اهللا تعالي) 3

  )82  سراسري(  :الخطأ  عين .7
  . الربيع  خضر فيلباس األ  يلبس  رضألا) 2    .رضاأل  الشمس و أنارت  طلع) 1
  .  المسلمين  بين  اشتعلت  ختالفنار اإل) 4  .  المكتبة  الطالبة إلي هذه  جاء اليوم) 3

8. 76 سراسري(   ؟ مثني  فيها اسم  العبارات أي(  

  .الدالب  جل تقدمأ  ملون منعأحب العاملين و هم ي )1
  .ة المكرّمةكّاستقبل الزائرين الّذين جاؤوا من م )2
    . ياةالح  فينّ الصادقين ناجحون إ )3
  .ظارتنغرفة اإل  ن و هما جالستان فييرأَيت المسافرت )4

 كنكورهاي سراسري داخل و خارج كشور



  )6619: كد(عربي اختصاصي   كانون فرهنگي آموزش    
  

1212

  
  
  )82آزاد (  المكسر؟  الجمع  علي  شتملتال  ي عبارةأ .9

  . حرارية  سعرة  مائة  ثالث  يتُعط  العسل  من  غرام  مائة  لك  أن  التجارب  وقد أثبتت) 1
  . خرياالُ  السكرّيات  خالف  علي   فسد االسنانالي  العسل) 2
  . السكريات  أفضل جعلته  أخري  خواص  عدة  لللسع) 3
  .اًو نشاطاً قوي  طاقة  الجسم  لعضالت  مقدت  المادة  هذه) 4

  )78آزاد (  ؟أخط  ، مفردهأي جمع .10

    المكتب ـ  المكاتب) 4  الشابـ   الشُبان) 3   الحدث ـ  الحوادث) 2   الزميل ـالزُّمالء ) 1
  )77آزاد (   :أطالخ عين .11

  .هدائناأرضنا مطهرة بدماء ش )2    .اخالق المؤمن حميدة )1
  .عيوننا ضعيفة بسبب فقدان الضّوء )4    .بناشع  قيم  عن  بناتنا مدافعون )3

  )92كانون (  :نواع المؤنثأفي  الخطأعين  .12
 »نويمؤنث مع«: شمس ـ زينب ـ نفس ـ عين) 2  »مؤنث مجازي«: أرض ـ صحراء ـ مدن ـ بئر) 1

  »مؤنث لفظي«: ثورة ـ طلحة ـ شجرة ـ زكريا) 4  »مؤنث معنوي«: حرب ـ ريح ـ أصفهان ـ نار) 3
 )92كانون (  :فيه عالمة التّأنيث ليسعين ما يدلُّ علي مؤنّث و  .13

  لرجس؟فهل لنا أن نتصل بالقرآن صلة حقيقية تطهر نفوسنا من ا) 2  .فال تضجر إذا غلظت عليك شوكة حادة في الصحراء) 1
  .يقرأ بعضهم حول حياة طلحةبن عبيداهللا و قصة إسالمه) 4  .لهم البشري في حياتهم ألنَّ كلمات اهللا أفضل الكلمات) 3

 )92كانون (  :عين المؤنّث المعنوي مرفوعاً .14

 .هميعلم اهللا ما في السماوات و ما في األرض و ما في أنفس) 2  .إنكسرت رِجل اللّاعب في مسابقة كرة القدم) 1

  .يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت) 4  .سل عن الجار قبل الدار و عن الرّفيق قبل الطريق) 3
  )91كانون (  :فيها إسم مؤنّث ماجاءعين العبارة الّتي  .15

  .الطلبة النشيطون يحاولون كثيراً في دروسهم) 2  .مادام باب العين مغلقاً بالغض فالقلب سليم من اآلفة) 1
3 (ين اإللهيإشتريت األثواب الحمراء من السوق) 4  .لإلسالم قواعد للحرب في مجال نشر الد.  

 )92كانون (  :عين المؤنث المعنوي منصوباً .16

  .التظنّوا الرجل الّذي يصغي إليكم متبسماً صغير النفس) 2  .يا أيتها النّفس المطمئنّة ارجعي إلي ربك راضية مرضية) 1
  .النّار اشتعلت فاسرع رجال إطفاء الحريق) 4  .واضع هو الّذي اليصغّر نفسه و اليسقط همتهالرجل المت) 3

  )91كانون (  :عين المؤنّث المعنوي مجروراً .17
  ».و التجعل يدك مغلولة إلي عنقك«) 2  .فقد يقال عثار الرِّجل إن عثرت) 1
  .النّار إشتعلت فأسرع رجال إطفاء الحريق) 4  »أيتها النفس المطمئنّة إرجعي إلي ربك«) 3

 هاي كانون و سايرآزمون
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 )92كانون (  :عين الصحيح في مطابقة الفعل مع فاعله في التّذكير و التّأنيث .18

 .من لم تُصلحه الكرامة أصلحه الهوان) 2  .لم تنفع إمرأة نوح و إمرأة لوط قربهما من النَّبيينِ) 1

  .األسماء ينقسم إلي المعرب و المبني) 4    .قلوب الكفّار كالحجارة اليرقُّ) 3
 )92كانون (  :  الخطأعين  .19

    .دار أحد الفقراء احترق فأسرع كثير من النّاس إلطفاء الحريق) 1
  .طلع الشّمس من المشرق فأشرقت قسماً عظيماً من العالم) 2
    .فيها حمزة ساعد صديقه في الدروس و فرح من نجاحه) 3
  .عندما تنزع روح اإلنسان من جسمه فهو يتحسر علي ما فاته في الحياة) 4

 )91كانون (  :عين الفعل يجب تأنيثه .20

  .كان في اللّيل الصحراء باردة جداً و تعصف الريح بشدة) 2  .أشرقت الشمس في وسط السماء و هي تحرق كلّ شيء) 1
  .خُلقت النجوم الجميلة و هي مصابيح السماء في اللّيل) 4  .كثيراًتصبح بعد محاوالتك نفسك مهذّبة فتحاول ) 3

  )91كانون (  :تأنيثه اليجبعين الفعل الّذي  .21
  .دار بشر تضج بأصوات الشّيطان الرجيم) 2  .شمس الحقيقة سوف تنير األرض) 1
  .لرّمال عند الخطرتدخل النعامة رأسها تحت ا) 4  .تطمئنّ نفس التلميذة النشيطة عند أداء إمتحاناتها) 3

  )91كانون (  :حول مطابقة الفعل مع فاعله المؤنّث الخطأعين  .22
  .يد الطفل كاد تيبس من شدة البرد) 2  .ذهبت إلي الصف و لم تذهب معلّمتي) 1
  .إشتعل النّار فَخفْت كثيراً من شعلتها) 4  .يختَزِنُ الدهن في السنام سفينة الصحراء) 3

 )92كانون (  :أنيثه مع فاعلهعين فعالً يجب ت .23

  .مريم لربها تقنت و له تسجد) 2  .ذُكـرت األسماء المؤنّثة في هذه العبارة) 1
  .تُدمر الحرب ما تصنعه حضارة اإلنسان) 4  .تحرّكت قدماي إلي الحية و ما خفت منها) 3

  )91كانون (  :فيه تأنيث الفعل مع فاعله اليجوزعين ما  .24
  .تقدست نفسه الزكية) 2    .رّخام فوقهاإرتفعت أحجار ال) 1
  .هدي أسرعت إلي المدرسة) 4  .تجيء األفعال النّاقصة مع إسمها و خبرها) 3

  )91كانون (    :عين الفعل يجب تأنيثه مع فاعله .25
  .رِجل هذا اللّاعب إنكسرت في مباراة كرة السلّة) 2  .قد تجيء معنا ليلي إلي الجبل أيام العطلة) 1
  .تدرك نفس اإلنسان الخير و الشّرّ) 4  .الفواكه في فصل الصيف و نأكل منها تحلو) 3

  )91كانون (  :تأنيثه اليجبعين الفعل  .26
  .سفينة الصحراء عند حاجتها تختزن الدهن) 2  .صحراء نحن فيها كانت رمضاء) 1
  .تفتّحت في الصحراء الورود الحمراء) 4  .كانت بشري تذهب إلي الصحراء) 3

 )91كانون (  :لفعل الّذي يجب تأنيثه مع الفاعلعين ا .27

  .أشرقت في وسط السماء الشمس) 2  .تقام كلّ سنة حفلة في جامعتنا) 1
  .الحرب تهدم البالد بهدف اإلحتالل و السلب) 4  .كان اُسامة يذهب إلي بيت جدته) 3
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 )92كانون (  :في تأنيث الفعل مع الفاعل و الضّمير مع مرجعه الخطأعين  .28

  .الشّمس اليوم تُحرق األبدان في الصحراء) 2    .عمارة أحبت سودة بنتها كثيراً )1

  .سودة دافعت عن عقيدتها و استشهدت في سبيلها) 4  .النّفس ترجع إلي ربها راضية مرضية )3

 )92كانون (  :عين الفعل يجب تأنيثه مع فاعله .29

  .حياة اُم بسبب غرق ولدهاقد تفقد ال) 2   .لَبست األرض في الرّبيع لباساً أخضر) 1

   .تُقبل الفأرة إلي القطّة دون خوف) 4     .سقط أغصان األشجار بالثلوج) 3

  )92كانون (  :تأنيثه مع فاعله يجبعين الفعل  .30
  !الصيغ المفردة لألفعال المجزومة المضاعفة يجوز وجهان في ) 1

  !أربع نعاجهناك علي اطراف القرية عجوز لم تبق لها حوادث الدهر إلّا ) 2

  !اُوصيكما بتقوي اهللا و ألّا تبغيا الدنيا و إن بغتكما) 3

  !فمن العار أن تظلّ جهوال/ أدركت كنهها طيور الرّوابي) 4

 )92كانون (  :فيه جمع التكسير ليسعين ما  .31

  .ذهب الطلبة إلي المدرسة في الصباح الباكر) 2  .و ال تقولوا لمن يقتل في سبيل اهللا أمواتاً) 1

  .و التكوننّ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم) 4  .سمعت اصوات جميلة في الحديقة و تلك صوت البلبل )3

 )92كانون (  :فيه الجمع السالم للمذكّر ليسعين ما  .32

  .الصادقون يسعون إلي طلب رزقهم بجهد و أمانة) 1

  .من يظلمون علي المساكين لعلّهم كانوا إخوان الشّياطين) 2

  .يستدلّ علي الصالحين بما يجري اهللا لهم علي ألسن عبادهانّما ) 3

  .وعد اهللا المؤمنين و المؤمنات جنّات تجري من تحتها األنهار) 4

  )91كانون (  :عين جمع التّكسير إعرابه بالكسرة .33
  .لفاطمة فضائل النجدها في اآلخرين) 2    .و زينا السماء الدنيا بمصابيح) 1

  .و أرسلنا األنبياء مبشّرين و منذرين) 4  .هران مصلّون كثيرونيصلّي في مساجد ط) 3

 )91كانون (  :الجمع السالم للمذكّر ماجاءفي أي عبارة  .34

  .ليت المساكين ما كانوا في هذه البالد العظيمة) 2  .كان الرّجال طالبي التّقدم في جميع األمور) 1

  .كان المؤمنون قد أفلحوا في الدنيا و اآلخرة) 4  .ظلمنشاهد عاملي المصنع في شوارع طهران يهتفون ضد ال) 3

 )90كانون (  العبارة التّالية؟ في جمع تكسير مك .35

 ».روبيين المعاصريناالُ مؤلّفات  اهدها فيشكتب علماءنا آراء و نظريات الن  د فيجن«

  أربعة) 4  ثالثة) 3  اثنان) 2  واحد) 1
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36. 89كانون (  :للفراغات الخطأن عي( 

  )حصل أو حصلت. (نعمتينِ التلميذة النشيطةعلي  …) 1
 )إنتصر أو إنتصرت. (الثورة االسالمية …بفضل اتّحاد الجماهير ) 2

  ) حه أو تصلحهليص. (ه الهوانلحالكرامة أص …ن لم م) 3
  )يدافع أو تدافع. (مرأة المسلمة عن دينهااإل …) 4

37. رةن العبارة الّتعي90ن كانو(  :ي تشتمل علي ثالثة جموع مكس( 

  .ة باإلناث مثل أم و بنتاألسماء المختص) 2    .ريم و منيأعالم اإلناث مثل م) 1
  .يكون المؤنّث معنوياً في المواضع التّالية) 4  .بعض الكلمات السماعية مثل أرض و شمس) 3

 )90كانون (  علي جمع التّكسير؟ التشتمل أي عبارة .38

 .بيعة الجميلةللبحار فوائد كثيرة في هذه الطّ) 2  .بيل اهللافي سمن المجاهدين  إنّ اإلسالم عد العلماء) 1

  .الدار اآلخرة و محاسبة األعمال التنس) 4  .ن مهاجمةهاجم المسلمون الكافريعند القتال ي) 3
 )91كانون (  :فيها اإلسم المؤنّث ماجاءعين العبارة الّتي  .39

 .يكون الثّناء فإنّما المؤمنون إخوة بعد البالء) 2    .من اليد السفلي اليد العليا خير) 1

 .في الحرب شهداُست حمزة) 4  .شعب إيران يدافع عن المظلومين) 3

 )91كانون (  :عين الفعل الّذي يجب تأنيثه .40

 .سميت إحدي سور القرآن بسورة لقمان) 2  .تُستخدم األمثال إحترازاً من اإلطناب) 1

  .طمئنّ نفس التّلميذة الساعية عند كلّ امتحانت) 4  .يطانكانت الدار تضج بأصوات الشّ) 3
   )92 سنجش(  ):في مطابقة الفعل مع الفاعل( الخطأعين  .41

  !سيسافر االُسبوع اآلتي هذه التلميذة إلي سفرة علمية) 1
  !المعلّمة أوصت تلميذاتها بالصالة و الزكاة طول الحياة) 2
  !ن البالدالحرب انتهي بعد انسحاب قوات العدو و طردها م) 3
  !علي األرض صدمني سيارة كانت مسرعةً، فوقعتحينما كنت في الشارع ) 4

    )92  سنجش(  :عين االسماء الّتي تجمع جمعاً سالماً للمؤنّث كلّها .42
  بيت ـ بخل ـ هزيمة) 2    اُم ـ إضاعة ـ تبذير) 1
  هداية ـ مسلمة ـ عمل) 4    فتح ـ تليفون ـ طاهرة) 3

    )92سنجش (  :ماءعن جمع األس الخطأعين  .43
  رياالت: ريال/ أقسام : تقسيم/ ر شُرَ: شرّ/ كثرات : كثر) 1
  أمانات: أمانة/ كبار : كبير/ تلقّيات : تلقّي/ مدارس : مدرسة) 2
  جهود: جهد/ سبل : سبيل/ ناصرون : ناصر/ تلفزيونات : تلفزيون) 3
  ساكينم: مسكين/ رؤوس : رأس/ مستضعفين : مستضعف/ محمدون : محمد) 4

   )92 سنجش(  :عين المؤنّث اللّفظي .44

  !تعمل اُم مريم و زينب خارج البيت) 2  !تُنور الشّمس أرضنا في كلّ نهار) 1
  !طلحة و حمزة هما صديقان وفيان) 4  !اليد و العين من أهم أعضاء جسم اإلنسان) 3




