
 

:«اِنَزَعَج رسوَل هللا )ص(حین رآهُ لم یِقَباِل اّلا ابنه فنهاه  من هذا العمل»-1 نا          

!این عمل بازداشتبسیار ناراحت شده  و او را از  بول داشتا دید در حالی که تنها پسرش را قپیامبر)ص(هنگامی که او ر                 

!بوسد ناراحت شد وبه او تذکر داد که این رفتاررا کنار بگذاردجز پسرش را نمی پیامبر)ص(وقتی او را دید که                  

!وقتی او را دید که کسی جز پسرش را قبول ندارد آزرده خاطر شد  و سپس به او بخاطر این عمل تذکر داد )ص(خدا پیامبر                  

!اورا دید درحالی که تنها پسرش را بوسید پس اورا از این عمل نهی کرد پیامبر خدا)ص( آزرده و ناراحت شد وقتی                  

          

: اّلا ِوعاِء العلم؛فِانَّهُ یَتَِسعُّ بِهِ  َل فیهعِ کلُّ وعاِء یضیُق بما جُ -2             

!شودن کار وسیع میگذارند مگر ظرف علم که با ایگردند با چیزی که داخل آن میهمه ظرف ها پر می               

!د به سبب آنچه که درونش قرار دارد مگر ظرف دانش که گنجایش علم را داردشوتمام یک ظرف پر می               

    .                                                !شودنش گذاشته شده جز ظرف دانش که به وسیله آن فراخ میوشود بدان چه درهرظرفی تنگ می         

                                                         !گرددشود جز ظرف دانش که هرچه در آن نهد فراخ نمیهرظرفی بدان چه در آن نهند تنگ می

                                                      !                                                                                 

!لحراَرة اِّلا عشر دقائقاَن یقاوم امام اربیعین درجة ا یستَطیعُ ّل هناک نوع من النمل -3          

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

                                                            تواند مقاومت کند!دقیقه می 14فقط درجه حرارت  04نوعی مورچه وجود دارد که در برابر 

                                   کند!           مت میودقیقه مقا 14درجه حرارت تنها  04که در برابربیش از  یک نوع مورچه وجود دارد      

  !                                          کند!مت نمیدقیقه مقاو14درجه ایی به جز  04ت حرارمورچه ها آنجا موجود است که در برابر از نوعی       

          !                      مقاومت کنند! دقیقه  14درجه بیش تر از  04توانند در مقابل حرارت بیش از یک نوع از مورچه ها هستند که نمی

ةالقلیلَة فی حی الفرص-0         ی                                                                                                       !اتنا کصید ّل یصیده اّلا ذو الهما  

! کندت ها کم هستند چون شکاری که جز دارنده همت آن را صید نمیدر زندگی ما فرص                

!شوددر زندگی گویی صیدی است که فقط توسط صاحب همت شکار می فرصت های کم ما              

!کندفرصت های اندک در زندگی ما چون صیدی هستند که فقط صاحب همت آن را شکار می             

!شودوسیله صاحب همت صید می به  در زندگی ما فرصت های بسیار اندک چون شکار هستند که تنها             

                           

     5-فقط تجربه ها مارا از برخی آموزه ها بی نیاز میکنند!«عین الخطا:                                                                                        «                                                                                  

                                                                                                                                  ت

                                             !التعالیم التجارب انما تغنینا َعن البعض                                  !َعن البعض التعالیم ناغنیالتجارُب فقط ت

!  ّل شیَء یغنینا عن البعض التعالیم اّلا التجارب                                  !تجاربالّل تغنینا عن البعض التعالیم اّلا             

 6-»یُ شجعُ  المتفرجون فریقهم الفائز فِرحین« عین الصحیح:

ُع:          یَُشجا  

«رجونالمتف»ثالثی)مصدره:تشجیع(/فعل و فاعله مزید-غائبلل-فعل مضارع            

مع فاعله جملة فعلیَّةمعلوم/مبنی لل-ثی)مصدره علی وزن تفعُّل(مزیر ثال-مضارع            

َع(          «المتفرجون»ّلزم/فعل و فاعله-مبنی للمعلوم-مزید ثالثی)ماضیه:َشجَّ  

متعاد/مبنی للمعلوم-مزید ثالثی-للغائبین-فعل مضارع           

 7-الفائز:

«فریق»اسم فاعل/حال و مرجعه -معرفه بال-مفرد مذکرهم(               اسم فاعل/صفة و الموصوف ضمیر )-مفرد مذکر-اسم        

«فریق»اسم فاعل)فعله:فاز(/حال ومرجعه -مفرد مذکر       «فریق»اسم فاعل من مجرد ثالثی/صفة و موصوف -معرفة-اسم        

 

  3آزمون شماره

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

قینَ !         ّلَرُض مخضَرةً اَنَزَل ِمَن الَسماِء ماًء فَتُصبُِح ا          !واِلدا هیلین اَرَسالها الی ُمَوسََّسٍة اجتِماعیٍَّة ِللُمعَوَّ  

  !ائَلینَ لَقَد کاَن في یوِسَف و اخَوتِِه آیاٌت للسا         !اِنَّ هللا ّل یُغَیاُِر ما بِقَوٍم َحتَّی یُغَیِاروا ما بانفُسِهم        

:الخطا حسب التوضیحاتعین -9  

«الیافع یطلق علی الرجل الکبیر في السنا       

  «انواع اطعمة و احیاناً یستخدم لشرب اّلشربَةالوعاُء شیُء ناکل فیه      

«الرداء قطعة من قماش یُلبس فوق المالبس کالعباءة      

  «الجوز ثمرة مقویَة تثمر شجرته بعد مدة طویلَة و قشره ُصلب جداً    

 

:عین ما لیس فیه التضاد14  

!بما جعل فیه اّل وعاء العلم فانه یتاسعکل وعاء یضیق       

!یا ربنا اَبق لنا محمداً/حتی اراهُ یافعاً  و اَمرداً       

!اّل اّلدب فانه اذا کثر غالکل شیء یرخص اذا کثر     

  ائقة!ة فهذا الطائر یقدرعلی الطیران الی الشمال و الیمین بسرعَ    

 

:عین اسلوب الحصر -11  

!صوت هذا الطفل ّلا اِ لم یُسمع صوت في الغرفة                  !  ین المشاغبّلا الب کلهم کالم المعلم اِ قبِل الطا      

!ّلا مقبرة قصد زیارتهااِ ّل یزور الزاائر في سفره مکاناً           !سا تفید الطالب دروّلا معلمون یدرسون اِ ما کاَن ال     

 

:عین ما لیَس فیه اسلوب الحصر-12  

!ّلا مولافات اَشهر الُکتاابّل تطبع في البعض الَمطابع اِ                                 !ّلا قسماً منهقد یُنسی ما قرا التالمیذ اِ      

!عرف السااعی فی الحیر اَّلا یبقی لالنسان اِّلا الذکر الحسنقد       !ولوَن یعلموَن بما یقولونَ ّلا مسئلن یکسب اعتماد الناس اِ       

 

:ما لیس فیه اسلوب استثناءعین -13  

  !هللا اّلوّل یعلم من فی السماوات واّلرض الغیب    

  !من عمل سیئة فال یُجزی اِّلا مثلها   

  !اّل نغفل عن القراَءة المتواصلة لنا اّلفضل   

  !هل جزاء اّلحسان اّل اّلحسان   

 

!نی منه مذکوراً عین المستث-10  

! نهایَة السنة اّل الذی لم یجتهد في دروسه اناتّلیرسب في اّلمتح      

!ّل اُحب اِّلا صاحب الخلق الکریم     

!لم یکتب التمارین کلها اِّلا  التلمیذ الساعي    

!هذا الرجل ئل کثیَرة الیوم اِّلا لمزارعوَن فساغرس ا    

 

15- ً :عین المستثنی منه محذوفا  

!ماشاهد الرجل في طریقه اِّلا الفارس الذکيا     

! کلها اِّلا احمد  و صدیقه اناتوا في اّلمتحزفا ما    

!ّل نعتمد علی الخائن اِّلا اّلحمق مناا   

!ّلتتحسن حاّلت المرضی اِّلا حالة بعضهم    
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