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   درس دوم :

☯  ��� ���� ���
�  

  اْستَعینوا : کمک بگیرید  cََنّٰی / یَتََمنّٰی )اcَََنّٰی : آرزو دارم ( 
  ( اِْستَعاَن / یَْستَعیُن ) 

  اِشتاَق : مشتاق شد 
  ( اِْشتاَق / یَْشتاُق )

  بُنَیَّ : پرسکم  أُّماه : مادرجان ، ای مادرم
  التّلفاز : تلویزیون  بَلََع : بلعید ( بَلََع / یَبْلَُع )  بُنَیَّة : دخرتکم

  َحجَّ : طواف کرد ( َحجَّ / یَُحجُّ )  تَساقََط : افتاد ( تَساقََط / یَتَساقَُط )  گذرد ( َمرَّ ، یَُمرُّ ) cَُرُّ : می
  لََم / یُؤلُِم )آ پایم درد می کند ( نی رِْجلی : لُِم : به درد می آورد /  تُؤلِمُ تُؤ   الجرّارة : تراکتور

  ُزرُْت : دیدم ( زاَر / یَزوُر )  َجْولَة : گردش  خیام : چادرها ( مفرد : خیمة )
ة : قلّه ( جمع : ِقَمم )  ُدموع : اشک ها ( مفرد : َدْمع )  الفم : دهان   ِقمَّ

  لَجأ إلی : پناه برد ( لَجأ / یَلَْجأ )  الفرائس : شکارها ( مفرد : الفریسه )  کOَ : هOن طور که

  َمشَهد : صحنه ، منظره 
  ( جمع : َمشاِهد )

  سست نشویدالتَِهنوا : 
  ( فعل نهی از ( َوَهَن / یَِهُن ) )

  ُمَعطَّلَة : خراب شده

  یُؤتوَن : می دهند ( آتی / یُؤتی )

  اَطْلََق : رها کرد ( اَطْلََق / یُطْلُِق )  ُمَصلِّح : تعمیر کننده  َمْوقِف : گاراژ ( جمع : َمواِقْف )

ْهم : ماهی تیرانداز   الُهواة : هواداران ، عالقمندان  عبادت می کند ( تََعبََّد / یَتََعبَُّد )یَتََعبَُّد :   َسَمَکُة السَّ
  الَسْهم : تیر  املُتتالی : پی در پی  ( مفرد : الهاوی ) 

  رَمی الَجمرت : پرتاب ریگ ها 
  اِنتََرصَ : پیروز شد   الّسعی : دویدن  ( در مراسم حج )

  ُوجوه : ( ج َوجه ) صورت ها   املُحِسن : نیکوکار  اَذنََب : گناه کرد
  

  ح:عیّن الصحی»إلیه الرسول (ص) أثناء هجرته إلی املدینة لجأ غار ثور الّذی کنُت- قد شاهد�اسألَت صدیقتی والدیها: هل «  .٤٠

  پناه برده بود –. دیده بودید ٤       پناه برد   –. مشاهده کرده اید ٣   پناه برد     –. دیده اید ٢       پناه  –. نگاه کرده بودید ١

 »الحّجاج فی منی و عرفات و رمی الحجرات و غیرها من مراسم الحج خیامِ  َمشاهدة رؤیم عن الحج؟ ذکریاتکما هو أهّم «  .٤١
  عّین الصحیح:

  چادرها –صحنه  –مشاهده  –. یادآوری ٢                                کاروان         –نگاه کردن  –مناظر  –. خاطره ها ١

  خیمه ها  –نگاه کردن  –رؤیت  –. خاطرات ٤                               چادرها             –صحنه ها  –دیدن  –. خاطرات ٣

  »:الحّیة علی املّیتة لفرائسا تُفّضُل بها جّدا و هی  ُمعَجبونَ هذه األس-ک و  واةنحن ِمن هُ «  .٤٢

  شکارها –ترجیح می دهد  –خودپسندان  –. رسگرم شدگان ٢طعمه           –برتر می داند  –تعجب کننده  –عالقه مندان . ١

  شکار –برتر می دانی  –اعجاب برانگیز  –. عالقه مندان ٤طعمه ها             –ترجیح می دهد  –شیفته  –. عالقه مندان ٣

اتّجاه  مالّسهإلی الهواِء شبیهًة باطالق  متتالیةقطراِت املاء  تُطلُق الّسهم و هی أعجُب األس-ک َصیداً ألنّها  تُسّمیرأیُت سمکًة «  .٤٣
  عیّن الصحیح:»الحرشاِت 
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  به طرف –سهمگین  –پشت رسهم  –شلیک می کند  –. می نامد ٢          به سمت –تیر  –پی در پی  –رها می کند  –. نامیده می شد ١

  دور کردن –تیر  –پشت رسهم  –شلیک می کند  –. نامیده می شود ٤   به سوی      –ترس  –به دنبال هم  –رها می شود  –می نهد . نام ٣

  فی الرتادف: لخطأعیِّن ا .٤٤

١               µمن أجمل األماکن فی همدان !: غار» َعلی صدر « . إنَّ کهف ٢          . خمسة أشیاء قلیلها کثیر منها الوجع!: األ  

  . اضطرّت املشاکل الطالب إلی أن یرتک دراسته!: لجأت٤          . إنَّ الفرص cّر مّر السحاب و العاقل یغتنمها!: cضی   ٣

األُسبوع املاضی فانترشت............. منه فی فی » افرست « نییّن استطاعوا أن یصعدوا ......... افریق من الریاضیّین اإلیر « .٤٥
  عیِّن املناسب للفراغ:»............ یوم أمس!

  املجّالت –ِذکَریات  –. َجبَل ٢                                اِإلنرتنت                –ُصَور  –. َمضیق ١

  التّلفاز -نقوش –. َشّالل ٤                               املِذیاع                  –مشاهد  –. ِقّمة ٣

  للفراغات:الخطأ عیِّن  .٤٦

  . ............... وسیلة ملشاهدة مشاهد متحّرکة و یعمل بالطاقة الکهرباویّة!: التلفاز١

  . ..... لفظ یطلق علی أعلی نقطة فی الجبل!: القّمة٢

  الجرّارة. .......... سیّارة تستخدم للعمل الزراعّی فی املزارع!: ٣

  . ............. حالة من النشاط و البهجة نشعر به عند الفرح!: الَوَهن٤

  عّ- طلب منک: لخطأعیِّن ا .٤٧

  »کسالن « . هذا الفّالح یشتغل فی مزرعة قمح نشیطاً!: مضاّده ١

  »ألجأُ « . إنّی أعوذ بربّی عندما یوسوسنی الشیطان!: مرادفه ٢

ة واحدة. « ٣   »منذرین « مضاّدة : »: فبعث الله النبیّین مبّرشین  کان النّاس أُمَّ

 »ال تیأسوا « مرادفه » : و ال تهنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون . « ٤

عیِّن »: الّذین ......... الّسعادة و الفرح لآلخرین و .......... إلی تقّدم وطنهم، نحسبهم ِمن .............. و إن کانوا أغنی الّناس!«  .٤٨
حیح للفراغات:   الصَّ

  لاألَراذ –ال یَشتاقون  –نَّوَن . ال یَتَمَ ٢            األذناب             –ال یَشتاقون  –. ال یَُصلِّحوَن ١   

  الُعداة –ال یتعبّدوَن  –. ال یطلبوَن ٤       األَساور                   –ال یُساعدون  –. ال یحبّون ٣   

حیح »اج إلی .............. حّتی یستطیع أن یزرع الحبوب فی مزرعته و لکّن ............ ال یُساعدونه!هذا املزارع یحت«  .٤٩ عیِّن الصَّ
  للفراغین:

ل ٣            املزارعین –. جرّارٍة ٢         الجیران               –. ُمَصلٍِّح ١   الجیران –. ِمحراٍر ٤املرافقین                   –. ُمَسجِّ
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●  : �	E( ��� ��� �"> ����� 9��+ �� )  

�� ���  �� �� :;�� S��5 �� � 7�% &�� 
� ���D	 �
� s4�-0	 �:;�� �M5�MT � ��� 
� ����	 ��� 8� 
$#%

 � �)� �	 9�\5 :-� ��>� [�M�)( 4�@� �t ) 4�� S��L  9�"� 9  ��� 
� ��� ... � 
� s4�-0	 �� :;�� 9�#)

.��2 �	  

              

: �	E �����  
  (:)�( ��0	 l4�� ) ��� V� K��L 
� 4��           (�( 
!"�� 
$#% ) 
$#% 4�� ( 
"#�� � 
"$-� )  

  

 (:)���� \2 ���] F� �	E : ( ��0	 4�� )  

 »  "5I� �	E ���5. =   ���-    ��M��-    L5��-  _(H�* ( �I]A 4	�-� ) «  

: Q�1��  

�  FH��U "5I� �	E��M��  b 5cd�� e�K A "5I� �" ��-2 ���) FP(.--7-) fM� g2��� 	2 (--N-b ( 
. "�W �� L�5�U ( h�� ) 	� �)	� i��� e�K �" A 7g�j 	� �)	� 5kl� e�K �" b Vg�j 	� ��� �"  

  
  : ُمبتَِسOً حال و املهندس صاحب حال می باشد . ُمبتَِسOً َوقََف املهندُس الشاّب فی املَصنَع 

  : ُمبتَِسمیَن حال و الالعبوَن صاحب حال می باشد . ُمبتَِسمینَ عبوَن االیرانیّون رََجعوا ِمَن املُسابقِة الال 

  : ُمبتَِسَمتَیِن حال و هاتان البنتان صاحب حال می باشد . ُمبتَِسَمتَیِن هاتان الِبنتاِن قاَمتا ِبجولٍة ِعلمّیٍة فی االِنِرتنِت 

�  FH��U "5I� �	EL5��  . �2m ��� j)� 	� �!�n�U A ���  

� FH��U "5I� �	E_(H� : �2m �� 52� 4	U ���] �� ��2 F� 	
)	o A "��" �I]A 4	�-� ��-2 ���  

.. Fp)	
� ��� b ( <O-7. b ,>-7. b ,�-7. ) FG
H� �I] b ��-I� ��� b ,�	. ���  

 ����" �I]A 5�o 4	�-� <�q 52� �	��k g2�5�	�� ������ �����W �	E: �  

  قافلة ( کاروان ) ، َسبیل ( راه ) ، شمس ( خورشید ) و ...
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�  �	E ����� ����W	� F(W�" 4��M� 4	�-�  ��M� �52� ��W	� �	E ������ ��� 52� �	��k O�

 : ��(dU... اجِتهاد ( تالش کردن ) ، ُصعوبة ( سخت بودن ) ، ِعبادة ( پرستیدن ) و  

�  �	E J�K 5r� �� ( i��� A 5kl� ) "�� A ( e�K A ��� b "5I� ) �2	� �	P)�As e�	��W	� .  ��-2

 . �W	� i��� A ��� �2	� '�� �	E �W	� i��� A ��� �	E fE	] 5t� O�  

والد می تواند صاحب حال باشد و هم  البنتاینجا از نظر معنا هم شاهدِت البنُت والَدها مرسورًة : 
  صاحب حال می باشد . البنتمونث می باشد بنابراین  مرسورةولی از آنجا که 

  

� . �2m �� i��� "5I� �	E �W	� <	d�� 5�o e�K �	E fE	] Fn�	�q  

 : �	  »الطیور جمع غیرانسان ، صاحب حال و فاعل  -ُمرسِعًة حال و منصوب « طارَِت  الطّیوُر ُمْرسَِعًة : �

 » 	 �((� )
* +� ,- �	��  
.� # ,- /-0 �	�� ��
�� 1(� ,- 2�345 �«  

� ���k �!"  ��� uv� �	E uv� b �	E fE	] g2�5�	�� ""5t ��� ��dP� uv� �	E fE	] �)A

( ... A ,�	. f2	� b ��-I� b ,�	. ) "5�t ��  

  »تلمیُذ صاحب حال و فاعل  –ضاحکاً حال و منصوب : «   َحَرض تلمیُذ املدرسة ضاحکاً مثال: 

  . دانش آموز مدرسه در حالی که خندان بود حارض شدترجمه : 

  » الخائن صاحب حال و فاعل –خائفاً و ُمضطرباً حال « :   َقَضَی الخائُِن لیلَتُه خائِفاً  ُمْضطَِرباً 
  . خائن شبش را ترسان و مضطرب سپری کردترجمه : 

  »الطفَل صاحب حال و مفعول  –باکیاً حال و منصوب : «  َرایُْت الطِّفَل باکیاً 

  ترجمه : کودک را گریان دیدم . 

 :5@kl�  

1 ( ) [�P0��� ��� 6�'�)w 6:�7k  ���� ^"5 9  ���% �� � �2�� �	 4�� jB5 8���� ��"M� ���> :-� +� :�> (  

  .��2 6���  ( 4�� )  

  ُمبَتس-ً حال ) –کَیَف َخرَْجَت ِمَن املدرسة ؟ َخرَْجُت ِمَن املدرسة ُمَتَبِس-ً ( کَیَف حال مثال:  

2 ( ����� 8�M�� K�����	 . �"��M� 4�� � 
��-	 ��� +� �-� �����	 
#$� �) 
� 
� �R"5 ��o��� �"�� �>�

: �5+���"� 6���2� 
� �� �	 ��� �F#	 
�  
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� : [�� 4�-0	 � 4�4�-0 ��] یِن سؤالَینِ ِتلمیذَ ساََل املعلُّم ال	4�-0 �	 l�"J��� � 4�� 4�-0	 l��="#$�� :  

�  : �0L ً0�  رایت تِلمیذاً مرسواL ?����R	 / 4�-0	 ?�="#$C :  

�  : J9�� l����] ��J9  کاَن اللُه خبیراً بَصیراً � ��� ?��"�� � J9�� 4�� ��� ?��"�� :  

�  : :-0�� 
P!�\	 &��� �79 فی البیِت َرُجالً انّ ��� ���	 ��� ?c%� :  

� : v$o	 4�-0	 ًاُعفوا ِمَن املخطئ َعفوا  : v$o	 4�-0	 ?��0G;  

  

3 ( ���2 ����C ��T� 4�� S��L m"Y\C �� 6�'�) ?O�#-	: 4�b	 �"�� �	 ��Y�5� ��� �)�* ��� 
� �� 9   
  »الطالب صاحب حال  –صامتین حال « جاء الطّالب و َجلَسوا َعلی کَراسیِهم صاِمتیَن : مانند : 

  و ساکت روی صندلیهایشان نشستند دانش آموزان آمدند  ترجمه : 
  

4( : �"2�� 
�2�� 4�� V� +� j"� 
$#% V� �� ��� �F#	   
   یا ایّتُها النفس املطمئنّة ارِجعی الی َربِّک راضیًة مرضیَّة : راضیه حال اول و مرضیه حال دوم

  

5( �L 6�'�) 4�� S�HK +��� �"#, ) 6��� �$F�	 �"#,  �� �"#, �� ��=	 �5��C �	 4�� �2�� ( �J5� ���R	

 ) �"E� <	 �$F�	 �"#, 
� �C��L �� � . �2�� w5�	 �"#, �� �5 +��� �"#,� �5��C �	 4�� �2�� ( x�@5 ���R	 


 ���"� w5�	 �� ��=	 ^"5 � <#% �� ��b	 K��L .  

  »ضمیر ُت صاحب حال و فاعل  –فَرحاً ، فَرِحًة حال « ) :  ( یا فَرحةً حاً َذَهبُت الی بیت َصدیقی فَِر 
  

خاشعین ، خاشعات ، خاشعیِن ، خاشعتیِن حال و « نستمع الی القرآن خاشعین َ ( یا خاشعاٍت یا خاِشَعیِن یا خاِشَعتَیِن ) : 
  »منصوب ، ضمیر مسترت نحُن صاحب حال 

حال پذیرند و احت-ل آمدن حال بعد از آنها زیاد است . مانند : عاَش ،  برخی از فعل های عربی بطور کلّی) ٦
   ماَت ، بَِقَی ، تَرََک ، اُسُتشِهَد ، ظََهَر ، بداَ و .....

٧(  �2�� ��b	 �� � <#% ��� V� � 4�� 6�'�) "5I� : �"�� �	 
#%�C. رایُت االَطفاَل باکیَن :کودکان را گریان دیدم  

از جمله حذف کرد و این خود می تواند در تشخیص حال از نقش های اصلی جمله نیست بنابراین میتوان آنرا ) ٨
   کمک کند . 

9( . ��  �	 
��,� 
� 
��-	 AB� 9��� 
��-	 K��L �� � ��  �	 
��-	 K��5 
� 4��  
  الَقَدمینِ  فیةَ حاالرأِس         کانت طفلٌَة فی الّشوارعِ  مرفوعَ کُنُت اَعیُش فی َوطَنی 
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$#% 9  8��-	 � �2�� 6�2 ��� 8� 
��-	 ��� 
� 
$#% 9  
� ����"� 8� 
$#% +� dQ ��� � ����	 6�'�)

 � �5��� �� 
!"#�� 
$#% K��L 
� 4�� jB5 ��� � ����	 ��� ��2�� :	�� ����	?c@	��2�� �	.  

  

  »الخطیب صاحب حال و فاعل  –ُهَو واقُف جمله حالیه « :  واِقٌف  ُهوَ َو  الَخطیُب مثال:  تََکلََّم    
  خطیب در حالی که ایستاده بود صحبت کرد.           

  
وقتی حال به صورت جمله می آید با حرکه آن کاری نداریم و آن را محالً منصوب گوییم . یعنی می : هشدار مهم  �

مبتدا و خرب هردو مرفوع هستند و وقتی در جمله حالیه می آیند حرکه آنها همچنان مرفوع می باشد و نباید دانیم 
  ه-نند حاِل اسمی ، آنها را منصوب کنیم :

  
( هَو مجتَهداً ) به صورت یکجا حال میباشد بنابراین مجتهد که به تنهایی   � رایُت التلمیَذ َو ُهَو ُمجتهداً اشتباه : 	

  خرب می باشد باید مرفوع بیاید .  ( ُهَو مجتهٌد ) نقشش
  

( هم ُمجتَهدیَن ) به صورت یکجا حال می باشد و از آنجایی که مجتهدین  �الّتالمیَذ َو ُهم ُمجَتِهدیَن  رایُت  اشتباه :	

  به تنهایی خرب می باشد بنابراین باید در حالت مرفوعی بیاید . ( ُهم ُمجتَهدوَن )
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 » واو حالیه ، هو مرسور جمله حالیه ، صدیق صاحب حال: « ُهَو  َمرسوٌر  َو  َصدیقـیشاَهدُت 

  ) بیده محفظة جمله حالیه( »      واو حالیه «  ِبیَِدِه محفظَةٌ  یا    جاَء الطالُِب و     ِبیَِدِه محفظَةٌ الطالُِب جاَء 
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  خوب است بدانیم جمله حالّیه :برای تشخیص جمله حالّیه ،  

  بعد از یک جمله کامل می آید .�

  مطلبی را درباره اسم معرفه ای که قبل از آن آمده است بیان می کند .�

  نقش اصلی ندارد یعنی با حذف آن عبارت ناقص ¨ی شود .�
  

● : Fc��-. F��K ���] F� �	E  
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  »قطرات صاحب حال و مفعول  –تجری جمله حالیه «  شاَهْدنا فی الطریق قطراِت  املاِء  تَْجری  فی الَنْهِر :
  در راه قطرات آب را در حالی که در رود جاری می شد دیدیم.        �          
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  »واو حالیه ، قد تعلمون جمله حالیه « :   لَِم  تُؤذونَنی و َقْد تَعلَموَن اَنّی رسول اللّه اِلَیکُم

  رسول خدا(ص) به سوی شO هستم مرا اذیت می کنید.            چرا در حالی که می دانید من          

      
  »التلمیذ صاحب حال  –واو حالیه ، لَم یقرأ جمله حالیه « :    لَْم یَقَرأ َدرَسهُ َحَرضَ التلمیُذ و 

  دانش آموز در حالی که درسش را نخوانده بود حارض شد.              
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  الرجال صاحب حال ) –قاَم الرجال بعَمٍل یَرجون الثواب ( یرجون جمله حالیه  -

  صاحب حال ) التلمیذة –عنَد باب البیِت تضَحُک ( تضحک جمله حالیه  َجلَست التلمیذة -

�: c�G� 5kl�  

�  : 
!"�� 
$#%  +  
  »یلعُب جمله حالیه  –الطفل معرفه و صاحب حال : «  الطِّْفَل یَلَْعُب  تُ شاَهدْ ��� 	-��

 �   : 
!"0L� 
$#%  +  6�F5 ��� یلعب جمله وصفیه  –طفالً نکره و موصوف : «  یَلَعُب  ِطْفالًشاَهدُت«    
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1( ( �1	� ) Fc�)	E F��K + ( �1	� ) ��]� F��K   �    L"	� 	2 ��-� �1	� F�)	E F��K���	.  

  ) یا رفت دانش آموز آمد در حالی که معلم رفته بود.(     �جاَء  الِتلمیُذ  و  قَْد َذَهَب  املَُعلُِّم     
  
2 () ��]� F��K �1	� (��	*�) Fc�)	E F��K + (    �    ���	. 4��5�(�� �1	� Fc�)	E F��K  

  شبانه پیش پدرشان آمد در حالیکه گریه می کردند.       �وا  اَباُهم  ِعشاًء  یَبُْکوَن       جاؤ 
  

 7��0 �� �8�$- ( #�# ) ��9
5 : ���4! » # «. 1:�� ;�<0  

  

  تبدیل انواع حال به یکدیگر :֠

حال مفرد ( به صورت اسم ) و جمله حالِیه می توانند به یکدیگر تبدیل شوند . مطابقت حال و صاحب حال 
  فراموشتان نشود .

  شاهدُت حمیداً فرحاً    �شاهدُت حمیداً َو ُهَو فرٌح   
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  »:ال تَِهنُوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون إن کنتم مؤمنینَ « . ٥٠

  . نباید سست شوید و نباید ناراحت بشوید و شO برتر هستید اگر ایOن داشته باشید!١   

  . سست نشوید و غمگین نشوید در حالی که شO برتر هستید اگر مؤمن باشید!٢   

  . سستی �ی کنید و غمگین �ی شوید چرا که شO بهرت هستید و با ایOن می باشید!٣   

  . تنبلی نکنید و ناراحت نباشید در حالی که اگر شO مؤمن باشید بهرت است!٤   

ا ولیُّکُم اللُه وَ «  .٥١ َّ̈ کاة و هم راکعون إ الة و یُؤتون الزَّ   »:َرُسولُُه و الّذیَن آَمُنوا الَّذیَن یقیمون الصَّ

  !دازند. رسپرست شO فقط خدا و رسولش است و کسانی که ایOن آوردند، کسانی که �از بر پا می دارند و در حالی که در رکوع هستند، زکات می پر ١

  بیاورند و کسانی که �از به پا می کنند و زکات می پردازند و رکوع می کنند ولی امر شO هستند!. خداوند و رسول او و کسانی که ایOن ٢

  . بی شک ولی شO خداوند و رسول اوست در حالی که آنان ایOن آوردند و �از به پا داشتند و در حالت رکوع زکات پرداختند!٣

  وردند و �از برپا می دارند و زکات پرداخت می کنند و آن ها از رکوع کنندگان هستند.. ولی شO فقط خدا و رسول او و کسانی است که ایOن آ ٤

ِته!«  .٥٢   »:أنا أتذکّر مشاهدة جبل حراٍء الَّذی کان النَّبیُّ (ص) یتعبَّد فی الغار الواقع فی قمَّ

  . من به یاد آوردم مشاهده کوه حرایی که پیامرب (ص) در قله این غار عبادت می کرد!١   

  . من دیدن کوه حرا را به یاد می آورم که پیامرب (ص) در غار واقع در قله اش عبادت می کرد!٢   

  ی کنم!. من مشاهده کوه حرایی را که پیامرب (ص) در غار واقع در قله آن عبادت می کرد بیان م٣   

  . من به یاد می آورم کوه حرایی را که پیامرب (ص) در غار واقع در باالی قله اش عبادت می کرد!٤   

  »:َجرَت دموعی من َعینَیَّ عندما شاهدت الحّجاج فی املطار و هم یسافرون مشتاقیَن إلی مکّة و املدینة!«  .٥٣

  یدم که با شوق به مکه و مدینه سفر می کنند!. اشکم بر چشمم جاری شد وقتی که حجاج را در فرودگاه د١

  د!. اشک هایم را بر چشم هایم جاری کردم هنگامی که حاجیان را در فرودگاه دیدم در حالی که آن ها با شوق به مکه و مدینه مسافرت می کردن٢

  مکه و مدینه سفر می کنند!. اشک های من بر چشم هایم جاری شدند وقتی حجاج را در این فرودگاه دیدم که مشتاقانه به ٣

  . اشک هایم از چشم هایم جاری شد هنگامی که حاجیان را در فرودگاه دیدم در حالی که با اشتیاق به مکه و مدینه مسافرت می کردند!٤

ات إلی ُمَصلِّح السّیار اجون مزارعو هذه املزارع قد أصبحوا ُمتقّدمین فی الّزراعة ألَنّهم یَُصلُِّحوَن سّیاراتهم املعطَّلَة و هم ال یحت«  .٥٤
  !»:ةاألَجنبی

. کشاورزان این مزرعه در کشاورزی پیرشفته شدند، چرا که آن ها ماشین هایشان را که خراب شده تعمیر می کنند و نیازی به ١

  تعمیرکار ماشین های بیگانه ندارند!

ماشین های خراب خود را تعمیر می کنند در حالی که به . کشاورزان این مزرعه ها در کشاورزی پیرشفته شده اند، زیرا آن ها ٢

  تعمیرکار بیگانه ماشین ها احتیاج ندارند!

. مزرعه های این کشاورز در کشاورزی پیرشفته شده است، زیرا ماشین های خراب خود را تعمیر می کند و به تعمیرکار خارجی ٣

  احتیاج ندارد!
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فت کرده اند، زیرا آن ها ماشین های خراب شده را خودشان تعمیر می کنند در حالی . کشاورزان این مزرعه ها در کشاورزی پیرش ٤

  که به تعمیرکار بیگانه ماشین احتیاج ندارند!

  :»کان الّناس فی قدیم الزّمان یتعّبدون األصنام مصنوعًة من األَخشاب و األَحجار فبعث الله األَنبیاء حّتی یهدوهم مبّرشین!« . ٥٥

زمان های قدیم بت های ساخته شده از چوب و سنگ را می پرستیدند. بنابراین الله پیامربانش را فرستاد تا ایشان را با . مردم در ١

  بشارت هدایت �ایند!

. در زمان قدیم مردم بت ها را عبادت می کردند در حالی که از چوب ها و سنگ ها ساخته شده بودند، پس خداوند پیامربان را ٢

  ها را با بشارت هدایت کنند!فرستاد تا آن 

. چون مردم در زمان قدیم بت های ساخته شده ای از چوب ها و سنگ ها را عبادت می کردند، الله با بشارت پیامربانی را فرستاد ٣

  تا آن ها هدایت شوند!

ان را فرستاد تا آن ها را . در زمان قدیم مردم بت هایی را که با چوب و سنگ ساخته بودند، می پرستیدند. پس خداوند پیامرب ٤  

  هدایت کنند و به ایشان بشارت دهند!

  :»عندما أخربُت تلک املرأة باستشهاد أوالدها األربعة فی میادین القتال رأیت دموعها تتساقط من عینیها من اإلشتیاق!«  .٥٦

ایش را دیدم در حالی که از چشOنش . زمانی که آن زن را از خرب شهادت چهار فرزندش در میدان های جنگ باخرب کردم، اشک ه١

  از روی شوق فرو می ریخت!

. هنگامی که به آن زن خرب دادم که چهار پرسش در میدان نربد به شهادت رسیده اند، اشک هایش با حالت اشتیاق از چشمش ٢

  جاری شد!

دیدم در حالی که با شوق گریه می کرد و . وقتی که آن زن را از شهادت پرس چهارمش در میدان های پیکار با خرب �ودم، او را ٣

  اشک هایش از چشOنش فرو می ریخت!

  . هنگامی که به آن زن خرب شهادت چهار پرسش را در میدان جنگ دادم، دیدم که اشک هایش با شوق از چشمش جاری شد!٤

  »:حیوانات املفرتسة!َعلی قّمة ذلک الجبل املرتفع الّذی یقع هناک یعیش طائر وحده لجأ إلیه من ّرش ال« . ٥٧

  . بر قله آن کوه بلندی که آن جا قرار دارد، پرنده ای به تنهایی زندگی می کند که از رش حیوانات درنده به آن پناه برده است!١

  . پرنده ای که در باالی آن کوه بلند به تنهایی زندگی می کند، از رش حیوانات درنده به آن گریخته است!٢

  ند پرنده ای وجود دارد که به تنهایی آن جا زندگی می کند؛ زیرا حیوانات درنده آن را مجبور به این کار کرده اند!. بر قله آن کوه بل٣

  . در باالی آن کوه بلندی که آن جا وجود دارد، پرنده ای به تنهایی به دور از حیوانات درنده زندگی می کند!٤

  »:و قد کنتم َمرضی و ª یکن لکم شیء! تذکّروا الّنعم اإللهّیة الَّتی أعطاها لکم«  .٥٨

  . باید نعمت های خداوند را که به شO عطا کرده است به خاطر بیاورید آن زمان که بیOر بودید و چیزی نداشتید!١

  . به یاد بیاورید نعمت های خدایی را که به شO عطا شده است در حالی که شO بیOر هستید و چیزی ندارید!٢

  هی را که به شO عطا کرده است ، به خاطر بیاورید در حالی که شO مریض بودید و چیزی نداشتید!. نعمت های ال٣

  . نعمت های خداوند که به شO داده شده است به یاد بیاورید چون مریض بودید و چیزی نداشتید!٤
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  »:فنّیة؟سألته متعّجباً: ª تبکی و أنَت تَری الّناس یشتاقون إلی أن یزوروا آثارک ال« . ٥٩

  . با تعجب از او پرسیدم: چرا گریه می کنی وقتی می بینی مردم برای دیدن آثار ه¾ی تو مشتاق شده اند؟١   

  . تعجب کردم و از او سؤال �ودم: چرا گریه می کنی در حالی که مردم اشتیاق دارند که آثار ه¾ی ات را ببینند؟٢   

  تو چیست وقتی مردم را می بینی که مشتاقانه به دیدن آثار ه¾ی تو آمده اند؟. با تعجب از او می پرسم: دلیل گریه ٣   

  . با تعجب از او سؤال کردم: چرا گریه می کنی در حالی که مردم را می بینی که برای دیدن آثار ه¾ی ات اشتیاق دارند؟٤   

  »:طر!سمکة التّیالبیا تبتلع صغارها عند الخطر ثُّم تُخرجها بعد زوال الخ« . ٦٠

  . ماهی تیالپیا هنگام خطر توسط بچه هایش بلعیده می شود سپس بعد از بین رف` خطر خارج می شود!١   

  . ماهی تیالپیا هنگام خطر بچه اش را می بلعد سپس بعد از رفع شدن خطر آن را بیرون می آورد!٢   

  . ماهی تیالپیا هنگام خطر خود را پنهان می کند سپس بعد از پایان خطر خارج می شود!٣   

  . ماهی تیالپیا بچه هایش را هنگام خطر می بلعد سپس بعد از برطرف شدن خطر، آن ها را خارج می کند!٤   

  »:یرانیّین و هم یشبّهونه بالّ»!حارس مرمی فریق برسبولیس کان من أحّب الّالعبین إلی هواة هذا الفریق اإلِ « . ٦١

  . دروازه بان تیم پرسپولیس محبوب ترین بازیکنان نزد هواداران این تیم ایرانی است که او را به عقاب تشبیه می کنند!١  

  . یک دروازه بان تیم پرسپولیس از محبوب ترین بازیکنان نزد cاشاگران این تیم ایرانی بود که به یک عقاب تشبیه می شد!٢  

  . دروازه بان تیم پرسپولیس از محبوب ترین بازیکنان نزد عالقه مندان ایرانی این تیم بود که او را به عقاب تشبیه می کردند!٣  

  پرسپولیس محبوب ترین بازیکن نزد هواداران ایرانی این تیم بود که او را به عقاب تشبیه می کنند!. دروازه بان تیم ٤   

  فی الرتجمة:الخطأ عیِّن . ٦٢

هم أعجب األسOک صیداً،: ماهی تیرانداز از نظر شکار از عجیب ترین ماهی ها است،١     . سمکة السَّ

  واء،: زیرا قطرات آب را از دهانش به هوا رها می کند،. فإنّها تُطلق قطرات املاء من فهمها إلی اله٢  

  . إنّها تطلق هذا الّسهم املائّی فی اتّجاه الحرشاِت،: آن ماهی این تیر آبی را در جهت حرشات رها می کند،٣  

  . هواة أسOک الّزینة معجبون بهذه الّسمکة!: عالقه مندان به ماهی های زیبا از این ماهی تعجب کرده اند!٤  

  »:عندما کان یشتغل ُمصلّح السّیارات بتصلیح سّیارتی کنت أقرأ مقالة صدیقی الطّبّیة!« . ٦٣

  کار ماشین، مشغول تعمیر ماشین من بود، مقاله پزشکی دوستم را می خواندم!. وقتی تعمیر ١   

  می خوانم!. تا زمانی که تعمیرکار ماشین، به تعمیر ماشین من مشغول باشد مقاله دوست پزشکم را ٢   

  کار ماشین، ماشین ، ماشین من را تعمیر می کرد، مقاله پزشکی دوستم را خواندم!. وقتی تعمیر ٣   

  . هنگامی که تعمیرکار ماشین، مشغول تعمیر ماشین ها بود، مقاله دوست طبیبم را خواندم!٤   

  فی الرتجمة: لخطأعیِّن ا. ٦٤
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  باالی کوه بلندی واقع است! . الغاُر یََقُع فوَق جبٍل مرتفعٍ!: غار در١

  . ال یستطیُع صعوَدة إّال األَقویاُء!: فقط انسان های قوی می توانند از آن باال بروند!٢

  . أَنِت تعلمین أنَّ رِجلّی تُؤملاننی!: تو می دانی که پای من درد می کند!٣

  ا آوردم!. أدیّت فریضة الحّج فی الّسنة املاضیّة!: فریضه حج را در سال گذشته به ج٤

حیح:. ٦٥   عیِّن الصَّ

  : خداوند پیامربان بشارت دهنده را به سوی مردم فرستاد! . إنَّ الله أرسل األنبیاء مبّرشین إلی النّاس!١  

  : اگر شO برترید، نباید سست شوید و اندوهگین باشید! »و ال تهنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون. « ٢  

  !: پیامرب یکتاپرست از ابتدا خداوند را عبادت می کرد! د الله من البدایة. کان النبّی الحنیف یتعبّ ٣  

  !: دوست خوشبینم را همیشه در حال لبخند به زندگی خواهی یافت! . َستَجد صدیقی متفائالً و مبتسOً للحیاة دا¿اً ٤  

که شانس فقط یک بار در خانه مان را می فرصت های طالیی زندگی مان به رسعت می گذرند در حالی که ما غافلیم از این « . ٦٦
  »:زند!

  . إنَّ الفرص الذهبیّة لحیاتنا cّر برسعة و نحن غافلون أّن الحّظ یطرق باب بیتنا مرّة فقط!١  

  . cضی الفرصة الذهبیّة للحیاة رسیعة غافلین أنَّ السعادة ترضب باب بیوتنا تارة فقط!٢  

  . نحن غافلون أّن الحّظ یطرق أبواب بیوتنا مرّة فقط و الفرض الذهبیّة للحیاة cّر برسعة!٣  

  . إنَّ فرصتنا الذهبیّة فی الحیاة مرّت رسیعة و قد غفلنا أّن السعادة ترضب باب بیتنا مرّة فقط!٤  

  »:ت!احساس می کردم با از دست دادن پدرم روزگار بسیار بر من سخت خواهد گذش« . ٦٧

  . کنت أُحّس أّن الّدهر سیمّر بی بصعوبة کثیرة مع فقدان أبی!١  

  . کان إحساسی هو أّن الّدهر سیمضی َعلّی بصعوبة عندما فقدت أبی!٢  

  . کنت أشعر بأنَّ الحیاة تکون صعبة جّداً علّی مع فقدان والدی!٣  

  ا فقدت والدی!. کنت قد أَحَسسُت أنَّ الحیاة سوف تصبح صعبة جّداً َعلّی ملّ ٤  

  مردم........»: دیِنهم إلصالح دنیاهم، إّال َحّل علیهم ما هو أّرض منه ال یرتّک الّناس شیئا من أمر. « ٦٨

  آید، زیان بار است! . از دین چیزی را که صالح دنیایشان باشد ترک �ی کنند، مگر این که آنچه برایشان فرود١

  دنیایشان، جز این که آنچه به آن ها رضر رساند، برایشان گشوده شود! کنند برای اصالحدینشان را رها  . نباید چیزی از امر٢

  . چیزی از امر دین خود برای اصالح دنیای خویش را ترک �ی کنند، مگر این که بر آن ها چیزی که از آن زیان بارتر است فرود آید!٣

  ست �ی دهند که این گونه، زیانی بیشرت بر آن ها فرود می آید!. برای بهبود کار دنیای خود چیزی از امور دینشان را از د٤

ای »: نأیّها األصدقاُء! إذا َرغبتُم فی املکارم، فاجَتِنبوا املُحارم و اعلَُموا أنَّه ª یَتزیَِّن اإلنساُن بزیَنٍة أجَمَل ِمَن اإلی-« . ٦٩
  دوستان!......
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  تناب کنید و بدانید که انسان به زینتی زیباتر از ایOن آراسته نشده است!. اگر به خوبی ها رغبت دارید، پس از محارم اج١

  . چنانچه شیفته خوبی ها بودید، پس از محارم دوری کنید و بدانید که انسان را زیباتر از ایOن، زینت نداده اند!٢

  به زینتی، زیباتر از ایOن زینت نیافت!. هنگامی که راغب به مکارم هستید، پس از بدی اجتناب کنید و آگاه باشید که انسان ٣

  . اگر شیفته کار نیک هستید ، پس از کارهای حرام دوری کنید و آگاه باشید که آنچه انسان را پیراسته می کند، زیباتر از ایOن نیست!٤

غیرة بالطُُّرق العظیمة. « ٧٠   »:إن لَم تَسَتِطع أن تَفَعَل األع-ل العظیمة فافَعل األع-ل الصَّ

  . اگر توان انجام کارهای بزرگ را نداری کارهای کوچک را به شیوه بزرگی انجام بده!١   

  . اگر نتوانستی کارهای بزرگ را انجام دهی، پس کارهای کوچک را با شیوه های بزرگ انجام بده!٢   

  م رسان!  . هرگاه �ی توانی با بزرگی کار کنی، پس با راه های بزرگ، کارهای کوچک را به انجا٣   

  . وقتی نتوانستی کارهای بزرگی انجام دهی، پس با شیوه های بزرگ کار کوچک کن!٤   

  »:ُهواُة أس-ِک الّزینة ُمعَجبون بهذه الّسمکِة ولکن تغذیَتها صعبٌة علیهم، ألنّها تُفّضُل الفرائَس الحّیة«  .٧١

ن غذا دادن به آن برایشان دشوار است زیرا که آن شکارهای زنده . عالقه مندان به ماهی های زینتی، شیفته این ماهی هستند لیک١

  را ترجیح می دهد!

  . دوستداران ماهی های تزیینی از این ماهی تعجب می کنند اما تغذیه آن دشوار است چون که شکارهای زنده را برتر می شOرد!٢

  این ماهی هستند چون که آن ها را مقدم می شOرند!. هواداران ماهی های زیبا با این که خوردنشان سخت است اما دوستدار ٣

  . عالقه مندان به ماهی زینتی شیفته این ماهی هستند اما به دلیل که تغذیه اش دشوار است شکارهای زنده را ترجیح می دهند!٤

  آیا......»: الّذی کان النبی (ص) یتعبَّد فی الغار الواقع فی قّمته» حراء « هل تتذکّر مشاهدة جبِل «  .٧٢

  را به یاد آوردی که پیامرب (ص) در غاری که باالی آن واقع است عبادت می کرد!» حرا « . دیدن کوه ١   

  ار واقع در قله آن عبادت می کرد!را به یاد می آوری که پیامرب (ص) در غ» حرا « . مشاهده کوه ٢   

  که پیامرب (ص) در غار واقع در باالی قله آن عبادت کرد را به خاط داری!» حرا « . دیدن کوه ٣   

  که غاری در باالی قله آن واقع شده است و پیامرب (ص) در آن عبادت می کرد!» حرا « . به خاطر می آوری لحظه مشاهده کوه ٤   

  »:ارض وصل اإلنسان إلی درجة عظیمة من التقّدم و َصنع اآلالت و األدوات الّتی تخدمهفی عرصنا الح «.٧٣

  . در عرص حارض، انسان به پیرشفت عظیمی رسیده است و ابزار و وسایلی را که به او خدمت می کند ساخته است!١  

  ر خدمت او ساخته شده است!. در عرص حارض ما، انسان به درجه بزرگی از پیرشفت رسیده و ابزار و وسایل د٢  

  . در عرص کنونی ما انسان به درجه بزرگی از پیرشفت رسیده است و ابزارها و وسایلی را که به او خدمت می کند، ساخته است!٣  

. در این عرص کنونی ما انسان به مرحله واالیی در پیرشفت رسیده است و ابزارها و وسایلی که به او خدمت خواهد کرد را ٤  

  خته است!سا
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  عّین الحال: .٧٤  

  . قیل ادخلوا أبواب جهنّم خالدیَن فیها!   ٢              . ال یکون العبُد عاملاً حتّی ال یکوَن حاسداً لَِمن فَوقه!         ١   

ل أحداً حتّی یُصبح ُمسلOً!٤                      . رَِحم اللُه قوماً کانوا ِرساجاً و َمناراً!                       ٣      . اإلسالُم µ یُحمِّ

  عّین الحال: .٧٥

  . ما یجعل الله فی مسیراإلنسان حکمًة ینتفع بها!٢. الشعوب املستضعفة کانت مظلومة ولکنّها أصبحت قویًة اآلن!         ١   

  . µ یکن الرّجل البدوّی یبَقی فی املدینة ُمنتظراً!٤            . الّسابحات یتحّرک برسعٍة فلOذا تکونین ثابتًة!                ٣    

  عّین الحال: .٧٦

  . املُجاهدون رجعوا من الجبهة ُمنترصین!٢                    . أَفضل النّاِس عقالً أحَسنُهم تقدیراً ملعاشه!              ١    

  . إّن أکمل املؤمنین إیOناً أحَسنُُهم ُخلقاً!      ٤                    نفیراً!     بأمواٍل و بنیَن و َجَعلناکم أک¡  م. و أمَددناک٣   

  عّین الحال: .٧٧

  . و یقوُل الّذین کَفروا لسَت ُمرَسالً!٢                  . فأخذتهم الرّجفة فأصبحوا فی دارهم جا»ین!          ١   

   ٣                  !ًOالعبیَن!٤                 . و استغِفر الله إّن الله کان غفوراً رحی Oوات و األرض و ما بینَهOو ما َخلَقنا الس .  

  عّین الحال: .٧٨

  خیٌر عند ربّک ثواباً و خیٌر أَمالً!. الباقیات الصالحاُت ٢                   . نََصَحُه صدیُقه أن یُعامل النّاس معاملًة حسنًة!        ١   

  . اُعبدوا الله ُشکراً ال خوفاً أو طمعاً!٤              . کان النّاس اُّمًة واحدًة فبعث الله النبیّین ُمبَّرشین!        ٣   

  فیها الحال: ماجاء. عّین العبارة التی ٧٩

  . نحن نستمع إلی القرآن خاشعات!٢                                      . یطیر الطائر بجناحیه فی الهواء!      ١   

  . ارجع الی البیت مرفوعاً رأسی!٤                                 . تظاهر عOّل املعمل مطالبین بحقوقهم! ٣   

  »:کیف« عّین الجواب یُجیب عن کلمة .٨٠

  . یا أیّتها النّفس املُطمئنة إرجعی إلی ربّک راضیًة مرضیًّة!٢                    . إن األبرار یرشبون من کأٍس کان مزاُجها کافوراً!     ١   

  و یخشی!. فُقوال لُه قوالً لیّناً لعلّه یتذکَّر أَ ٤                السعی!         . شاهد الرُجل عاملاً یدعو إلی املطالعة و٣   

  الحالیة:» واو « عّین  .٨١

  . من یَعتمد علی قدراته و یتوکّل علی ربّه ینجح!٢                     . من نظَر إلی سیرة العظOء یجدهم متوکّلین!        ١  

  ن الّضاللة و یرشدوننا إلی الحّق!. املعلّمون یعبدوننا ع٤                        . هناک نِعم وافرة حولک و أنت التَهتّم بها!       ٣   

  لحال جملة:اعّین  .٨٢

  . کان االُستاذ یتحّدث عن األخالق و هو یُرشدنا إلیها!٢        . کان املسلمون یبحثون عن العلوم و یرحلون إلی أوروبا!    ١   
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  اًء!یکون فی غفلة و ال نفعل الخیر ر. یَِجُب أن ال ن٤           . نحن متوکّلون علی الله و صابرون فی املصائب!           ٣   

  جملة حالیة: لیستعّین ما  .٨٣

  . الّذین یُقیمون الّصالة و یُؤتون الزکاة و ُهم راکعون!٢                            . فریٌق منهم یَسمعون کالَم الله و هم یعلمون!    ١   

  املدرسة لیُشارکا فی حفلة الیوم! . جاء علٌی و محّمد نحو٤                              . یختار الکّفار الّدنیا و اآلخرة خیٌر و أبقی لهم!  ٣   

  عّین املناسب بدل هذه العبارة:»الّالعبون ال یدخلون امللعب بعد دخول املدرّب«  .٨٤

  . الّالعبون ال یدخلون امللعب و هم متأّخرون عن املدرّب!٢                     نتأّخر عن املدرّب!    . الّالعبون یدخلون امللعب و هم ١   

  . الّالعبون یدخلون امللعب و أنتم متأّخرون عن املدرّب!٤                       . الّالعبون ال یدُخلون امللعب متأخَریِن عن املدرّب!   ٣   

  عّین الحال: .٨٥

؛ اُرزقنا فرحاً ال یَُسبّب غفلتنا عنک!٢                                زادتنی حفلة تکریم املقاتلین رسوراً!           .١      . ربِّ

  . رجعت اُّمهاتنا من مّکة املکرّمة راضیاٍت!٤                             . أجعل اُختی أمینًة علی أرسار حیاتی!             ٣   

  »:الحال« ن یّ ع .٨٦

  . نسأل الله أن یجعل السکینة فی قلوب الخائفین!٢                   . جعل الله لنا فی الدنیا من کّل املوجودات زوجین!    ١   

  !. کان طّالب مدرستنا فی أداء واجباتهم دؤوبین٤                     العلم فرحین!       . اِندفع شباب املسلمین إلی مراکز٣   

  عیِّن الحال ( ُمفرداً أو جملة): .٨٧

!٢                      . أعطی الله اإلنسان رزقاً عاملاً بأنّه یشکره أم ال!      ١      . تعلّمنا الیوم فوائد کثیرة من الفیزیاء و هی ستٌّ

  . شاهد الرجل مدیرة صّف عاملًة بأمور مختلفة!٤                     . اجتهد الطالب فی أداء الواجبات کثیراً فنجح!        ٣   

  »خرج الزّمالء من جلسة امتحان اللّغة العربیة....« الفراغ ألسلوب الحال: ال تناسبأّی کلمة  .٨٨

  هم ُمبتَسمون . و٤                        . ُمبتسَمین      ٣                  . ضاحکیَن     ٢                   . فَرِحیَن    ١   

  عّین ما یُّبین هیئة الفاعل: .٨٩

  . تلونا آیات رشیفة من القرآن أثرت فی قلوبنا!٢          . تُشاَهد الّشاعرة و هی تُنشد قصائد جمیلة أمام الُحّضار!    ١   

  شاهدت فی طریقی قطرات املاء و هی جاریٌة فی النّهر! .٤               . وقف الطّالب ُمتأّمالً املَنظر الّذی شاهده أمامه!          ٣   

  عّین الحال تبیّن حالة الفاعل: .٩٠

  . أخذ الوالد یَنصح الّشباب مفّرساً آیة من القرآن الکریم!٢               و هو تائب من ذنوبه!      » برشاً « . کان النّاس یحرتمون ١  

  . حیاة العظOء مشعل الهدایة و هم خالدون فی التاریخ!٤                  درسة!           . لی صدیٌق أراه حارضاً کّل صباح فی امل٣  

  عیّن الحال یبّین حالة املفعول: .٩١

  !. شاهدت فی املستشفی املمرّضات ساهراٍت ٢          . قرأ التلمیذ درسه حول موضوع قرائن املاّدة دؤوباً!         ١   
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  . شاهدت أزهار الحدیقة ُمعجباً بجOلها!٤             علیهم!                . یا أیها النّاس علِّموا أوالدکم مشفقینَ ٣   

  ( حسب قواعد الحال): الخطأ. عّین ٩٢

ل فی ک¡ة جOله!     ١      علی أن تبدأ املطالعة! . رجعت اُختی من املدرسة عازماً ٢                . وقفُت أمام الجبل و أنا أتأمَّ

  . کان الّسکاکّی أدیباً بدأ الدراسة و هو فی األربعین من ُعمره!٤            . طّالب صّفنا أک¡ نجاحاً من اآلخرین و هم فرحون!  ٣   

  »ال تقربا من الّرش و أنت-....« للفراغ:لخطأ عّین ا .٩٣

  . مؤمنتان!٤                           . تؤمنان!  ٣                     . یؤمنان!     ٢                      . مؤمنان!       ١   

  »شّیعُت الوالدیِن إلی ساحة القتال...........!« أ إلیجاد اسلوب الحال:لخطعیِّن ا .٩٤

  . ُمهلّالً ٤                . مکّرباٍت             ٣                 . مرسوریِن       ٢                        . خاشعًة       ١  

  عیِّن الحال: .٩٥

  . کاَن أیّام اإلِمتحانات قد أصبحت قریبًة!٢                        »     من قُتَِل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً . « ١

  » رَبِّ اجعل هذا البلد آمناً . « ٤                        !         . عندما سمعُت خرب نجاحک کنُت مرسوراً ٣

  عیِّن عبارة تبیّن حالة املفعول: .٩٦

  »یا أیّها الّذین آمنوا ال تقربوا الصالة و أنتم سکاری . « ٢              . شکرنا املعلّم َعلی االهتOم بالّدرس شاکرین لَه أیضاً!     ١

  . کنت مستمعاً إلی الّدروس فی الصّف و أنا مشتاق لتعلّمها!٤                  »            ین إنّی أُمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدّ . « ٣

  عّین کلمة مناسبًة لبیان حالة املفعول به:» تذکّرُت فی منی و عرفات والدیک........ لزیارة العتبات املقّدسة!«  .٩٧

  . و هO مشتاقانِ ٤       . و هم مشتاقون        ٣                     . مشتاقًة        ٢                   . مشتاقاً          ١  

  »وصل املوظّفون إلی الدائرة..........!« للفراغ إلیجاد أسلوب الحال:  الخطأعّین . ٩٨

  . و هم مستعجلون٤              . یستعجلوَن       ٣              . مستعجلین          ٢           . هم مستعجلین         ١

  

  

  

  

  

  

  

  


