
 

دي الی ااِلختالل في نظام الّطبیعة»-1 نا         :«ماأظلم المواطن الذی یقوم بنشاطات توَّ  

!گرددستمگر است شهروندی که فعالیت هایش منجر به اختالل در نظام طبیعت می                 

!شود،بسیار ظالم استمنجر به اختالل در نظم طبیعت میهم وطنی که با پرداختن به کارهایی  که                   

!شودپردازد که منجر به اختالل در نظام طبیعت میگر است شهروندی که به فعالیت هایی میچه ستم                  

گردد!می کند که سبب اختالل در نظام طبیعتوطنی است که اقدام به کارهای میستمگر،آن هم                  

          

:عین الخطا-2             

:آنها اقدام به قطع درختان در جنگل کردند!این کار بسیار زشت است!!اِنّهم قاموا بقطع االشجار في الغابة!یا من عمل قبیح               

! کند جبرانرانمرات ضعیفش سال پایانوع به خواندن درس هایش کرد تادربا جدیت شرنهایَة السنة:دانش آموزضعیفة في الرجاته اخذ التَّلمیذ یقرادروسه بّجد حتّی یعّوض د             

    .           !کنندمنطقه است که از موش های کشتزارتغذیه میهناک بومات کثیَرة في هذا المنطقة تتغذّی من فئران الحقل:جغدهای فراوان دراین         

سرعت از دست اوگریخت! است وبهبالش شکستهباهوش مقابل دشمنش وانمودکرد کهفهرب من یده بسرَعة:آن پرندهأمام عدّوه بأّن جناحه مکسور الذکي ذالک الطائرتظاهر   

                                                      !                                                                                 

!عین الخطا فی الترجمه-3          

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

      عدد الحشرات أکثز من عدد جمیع الحیوانات علی  الکرة األرضیَة:تعداد حشرات از تعداد همه حیوانات بر روی کره زمین بیشتراست!        

                          ن وخلفا را ستایش کنند!کانت من عادة الُشعَراء أن یمدوحوا باألمراء والخلفاِء:از عادت شاعران بود که فرمانروایا     

  !                                                ال َعَمَل أفَضُل من إطاَعة هللا و الوالدیِن:هیچ کاری برتر از عبادت خداوند و اطاعت پدر ومادر نیست!     

جل أم ال:هشام            !                                                !    شناسد یا خیر!  پرسید که آن مرد را میُسئَِل هشام إذا کان یعرف ذلک الرَّ

ی                                                                                                           !  و هذا خلَق هللا فأرونی ماذا خلَق الذین من دونه -4          

! کسانی که به جز اویند،آفریننده چه چیزی هستنداین است خلقت خدا،پس نشان دهید                 

!آفریده انداین آفرینش هللا است،پس به من نشان دهید کسانی که غیر اویند،چه               

!این ها مخلوقات خداوند هستند،پس نمایان کنید آفرینش کسانی را که غیر از اویند             

!این خلقت خداوند است،پس به من نشان دهید که چگونه است آفرینش آنانی که غیراز اویند             

                           

                                                                                  «                                                                                               عین االقرب الی المفهوم:                 «!ما اجمل طبیعة توازنا  -5     

                                                                                                                                  ت

                                       !قل سیروا في االرض فانظروا کیف بدا الخلق                                             !وهلل ملک السماوات واالرض

ما تري فی الخلق الرحمن من تفاوت!                                   !             انَّ هللا علی کل شيء القدیر           

 6-»صاَر کّل مکان مملوء باألزهار الجمیلَة«

«مکان»   

معرب/مضاف الیه و مجرور-نکره-مفرد مذکر           

«کل»مصدر من مزید ثالثی/صفة و موصوفه0معرب-مذکرمفرد             

معرب/مضاف الیه ومنصوب-مفرد مذکر-اسم،            

نکره/مضاف الیه و مجرور-مبنی-مفرد مذکر           

:«الجمیلَة»-7  

معرب/صفة و مجرور بالتبعیَة-بألمعرّف -مفرد مونث                         «معرب/صفة و مرفوع بالتبعیَة-مفردمونث-اسم        

معرفة/صفة ومجرور بالتبعیَة-مبني-مفرد مونث-اسم       «  األزهار»معرب/صفة و موصوفه-مفرد مونث-معرّف بالعلمیَة        

 

  4آزمون شماره

 درس چهار دوازدهم

1 

3 

2 

4 

1 

4 

3 

2 

2 

4 

3 

1 

1 

4 

3 

2 

3 4 

2 

4 

3 

2 

1 

2 

4 

1 

1 

3 



  عین الخطا في ضبط حرکات الکلمات:-8

یِت ِمن َکیِِدِه ِلصناَعِة َموادِّ التَّمجیل!      کاَن الفََرزدُق ُمحبا  ألهِل البَیِت)ع(وکاَن        !یَستُتُُرُحبَّهُ عند ُخلَفاِء بَنی أُمیَّةِ الحوُت یُصادُ الستِخراج الزَّ  

  !!والَحَرمُ هذا الذّی تَعِرُف البَطحاُء َو طأتَهُ َو البَیُت یَعرفُهُ والِحل        !عیدا  َعِن الُمفتَِرسینِ یَبنی َعشَّهُ فَوَق ِجباٍل ُمرتَفَعَة بَ «بَرناکل»ُهناَک طائٌِر یَُسّمی      

:ما هو الخطا َعِن التکسیر-9  

«الفَرخ    االَفراخ      

  «الَخبیر    الُمخبرون     

الفأر    الفئران      

  «الَمالئَِکةالَمِلک        

 

:اَی کلمة ال تُناسب التوضیحات-10  

یُستَفادُ للتعَجب من الظلم شخٍص!:ما أظلَمَ       

عاِلُم متخصص بأمور مهنِة!:الَخبیر      

!:الَمدُعوّ ِعیَ الذی قَد دُ      

َعَمٌل یَُسبُِّب األلَم!:المؤلَم     

 

:الملطقعین ما فیه المفعول  -11  

اِنّا نعبد الذی ال معبود غیره!ت                     !عبادَة المسلم الحقیقی کعبادَة األحرار      

!من انّهم یعبدوَن هللا عبادَة العباد المخلصین                   !ال تعبدوا ااّل الخالق الذی جدیر بالعبادَة     

 

:جاَء لرفع الشک عن الوقوع الفعلعین العباَرة التی -12  

اِ  انّا نحن نّزلنا علیک القرآَن تنزیال !        !یعتَُم المواطن الفهیم بنظافَة البیئِة اهتماما  بالغا        

!ویُحاسُب فی اآلخرِة محاسبةَ االغنیاءیعیش البخیل فی الدنیا عیَش الفتراِء                                       !انّا فتحنا لک فتحا  ُمبینا        

 

:عین ما فیه تاکیدعلی وقوع اللفعل-13  

  !انَّ للوالدین حقّا  عظیما  علی اَوالد دائما     

  !ابتعد الرجل کثیر المعاصی عند الذنوب ابتعادا  فصاَر صالحا     

  !النهارا  أکثر التالمیذ عند االمتحانات یطالعون لیال  و    

  !انعم هللا انعما  علینا إنعاما  ال یُحصی   

 

!عین المفعول المطلق-14  

!یکون حٌق المستضعفیَن علی المسئوولیَن حقا  کثیرا        

ألیَس صبٌر الفقراِء الشدائِد صبَر المجاهدیَن؟     

!الکبارِ کأّن الطالبةَ تَعفو عن خطایا صدیقاتها عفَو     

!اِنَّ لالنبیاِء علی الناس حقا  إِن نتفکَّر حوله    

 

في اَی عباَرة توجد نون الوقایة؟-15  

!قالَت االُم:یا بنتی أال تساعدیَن أُختَک فی االمور البیِت؟    

!علیکم أَن تُساعدونا فی جمع المحصول لَکی نبیعَه فی األسواقِ     

!َعلَی ِمئتِی ألف تومانباننی فُزت فی مسابقة تلفزیونیَة وقَد َحَصلتُ أخبرنی أحدٌ    

ل الذی أَزَعَجبنا بأعماله   !ذََهبنا الی القاضی َو شکونا َعن ذلک الرج   
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