
 

:«عباد الّرحمن الذّین یَمشوَن علی االرض  و هم خاشعون»-1 نا          

!روند درحالی که فروتن هستندبندگان رحمن کسانی هستند که روی زمین راه می                 

!روند و فروتن هستندزمین راه میعبادت کنندگان رحمن آنانی هستند که بر                   

!نهندعبادت کنندگان خداوند کسانی  هستند که فروتن بر کره ی زمین ره می                  

!سپارند و آنان همان فروتنان هستندبندگان خداوند رحمان آنانی هستند که بر کره ی زمین راه می                  

          

:عیّن الصحیح-2             

!رایُت الّطفل النّشیط یلعب فی الساحة:کودک پر جنب وجوشی را در حال بازی در حیاط دیدم                

اِنّا جعلناه قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون:ما آن را قران قرار دادیم در حالی که عربی بود تا شاید تعقل ورزید!                

    .                                            !   عاَش المؤمنون مُظعارضین للظلم:انسان های با ایمان همواره در حال مبارزه با ظلم زندگی کرده اند         

                                                  !ورزیدند به دشمن حمله کردندهجم المجاهدوَن علی العّدو و هم تَکَّبروا:مجاهدان در حالی که غرور می

                                                      !                                                                                 

َح :بُنَی مؤسَّسةُ جائَزِة نوبل ِلتُعَوضَّ -3         َخطاٌ!اختراعٍ و یَُصحَّ  

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

                                                                  بنیاد جایزه نوبل ایجاد شد تا زیان های اختراعی را جبران و خطایی را تصحیح نماید!  

                                                           ! موسسه جائزه نوبا بنا شد تا زیان های یک اختراع را جبران و یک خطا تصحیح شود      

  !                                                         ! و یک اشتباه را تصحیح کندبنیاد جایزه نوبل برقرار شد تا زیان های یک اختراع را جبران       

                                                !                                                                      !  جایزه ایی شدموسسه نوبل برای جبران ضررها و تصحیح یک اختراع،بنیانگذار 

!          

        4- ً ی                                                                                                                     !   من قُتَل مظلوماً،فقد جعلنا لولیّه سلطانا  

! دهیمچنان چه کسی را مظلومانه به کشتن دهند،اولیای دم وی را سلطه می                

!دهیمرکس مظلومانه به قتل برسد،برای صاحب خون او قدرتی قرار میه              

!بخشیمآن که قتل او مظلومانه باشد،صاحب خونش را سلطنت می             

!کسی که با ظلم کشته شود،ولّی دم اورا قدرتمند ساخته ایم             

                           

                                                                                  «                                    .«                       کردندهنگام شب،ایشان را در حالی دیدم که برای شکرگزاری،با پروردگار خود مناجات می»-5     

                                                                                                                                  ت

هللا وقت اللیل علیهم وهم کانوا یناجون انظر                                   اراهم یناجحون ربّهم للشکرعندالمساء!                                        !   

!  رایتهم حین اللیل وهم یناجوَن ربهم شکراً                !             شاهدتهم عنداللیل یناجحوَن هللا فی حالة الشکر             

 

عین الصحیح فی اعراب و التحلیل الصرفی:«اِنَّ النفُس المطمئنّة ترجع الی ربها راضیة»-6  

مبنی/اسم اِنَّ و منصوب-معرفه-مفرد مذکز-النفس:اسم            

معرف باَل/صفة و منصوب بلتبعیّة-اسم فاعل)من مجرد ثالثی(-مونث المطمئنَّة:مفرد            

متعّدی/فعل فاعله ضمیر مستّتر-معرب-للمخاطب-ترجع:فعل مضارع            

نکره/حال و منصوب-مشتق)اسم فاعل(-مفرد مونث-راضیة:اسم           

عین الخطأ  فی اعراب و التحلیل الصرفی:«َحدَدهاتُمنح هذه الجائزة سنویاً الی من یُفید البّشریَة فی مجاالت »-7  

مبنی للمجهول/فعل ونائب فاعله اسم ظاهر      هذه:اسم اشاره للقریب)المونث(مبنی/نائب فاعل و مبنی-مجرد ثالثی-للغائبة-تُمنح:فعل مضارع        

مبنی المعلوم/فعل وفاعله ضمیر مستتروصفة-مزیدثالثی-للغائب-حدّد:فعل ماض       البشریّةالزم/فعل و فاعله -مجردثالثی-یُفیدُ:فعل مضارع        

2آزمون شماره   

 درس دوم دوازدهم
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  عین الخطا في ضبط حرکات الکلمات:-8

!الُخلُق الَحَسنلَیَس َشیٌء اَثقََل في المیزاِن من                  !           عالٌَم یُنتَفَع بِعلِمِه َخیر من الِف عابَد           

  !تُؤِدّي الدَّالفین دَوراً ُمِهماً في الحرِب والسَّلم                      !َعلی ُکِلّ الناِس اَن یَتَعایَشوا تَعایُشاً ِسلمیّاً        

:عین ما لیس فیه المتضاد-9  

باسوء!َمن َخدَم البشَرة یُذَکر بالخیر و من اَشعل نار الحرب یُذکر       

للتُعط هذه الجائزه لمن یُحاول اِلیقاف القتال ونشر السالم!       

اَِن الزراَعةَ والصناعة من اّهم العناصر في تقدّم البالد!      

للتقنیات الحدیثة وجهان:وجه نافع و وجه مضٌّر!     

 

عین مالیس فیه المتّضاد:-11  

!االَرض َمدَخٌل و َمخَرجٌ الَنفاق َمَمرٌّ تحت ا      

!ِلکِلّ اختراعٍ علمّیٍ وجهٌ نافٌع و وجهٌ مضّر فی التَّقنیَّةِ       

!اِستفادَ البشُر من الدینامیّت عند البناِء و التخریب      

  !خاَف اَلفرد نوبل اَن یذکره الناُس بالسوِء بعدَ َموتِهِ     

 

:عیّن الحال -11  

!ترانی صدیقةٌ مشغولَةٌ بالمطالعة      !  الدؤوبیَن فی اَعمالهمدُت الموظفیَن هفی الغرفِة شا      

!تُحبَّ المعلّمة تلمیذةً نشیطةً فی دروَسها                            !نحن نعلّم طاّلبنا باحثین فی العلوم     

 

عین ما فیه الحال:-12  

!اهتََّم نوبل بهذه المادّة صغیراً وعمل علی تطویرها             مختبراً صغیراً لیُجري فیه تجاربه!بنی نوبل       

!کان یهتّم نوبل الصغیر بتطویر هذه المادَة کثیراً            کان نوبل عندما اهتّم بتطویر هذه المادّة صغیراً!      

 

 13-عین العبارة لیس فیها الحال:

  !علی المتکلّم اَن یکون عامالً بما یقول   

  !کن من الناهین عن المنکر داعیاً الی الخیرات   

  !کان المسلمون یسافرون الی البالد مختلفَة باحثین عن العلوم   

  !یا اَیُها المسلمون ال تقربوا الصالة و انتم ُسکاری   

 

عین فیه الحال:-14  

«الضیوف الی منزلنا هم جاؤوا بهدایاجاَء       

!جا الضیوف الی بیتنا فهم جاؤوا بهدیِّة     

جاؤوا بهدایا!وهم جاء الضیوف الی منزلنا     

!جاَء الضیوف الی منزلنا جاؤوا بهدیّة    

 

:الجملة لیس حالیَةعیّن -15  

!التهنوا و ال تهزنوا و انتم اعلون    

!آیات تدّل علی قدرة هللا فهي ترشدنا الی الطریق الصوابفي القرآن     

!شاهدت طالبی في  مکتبة المدرسة و هم یطالعوَن بجدّ     

!حضرت في حفلة عظیَمة في المدرسة و انا مسرورة    
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