
 

لعََل الظواهر التي تحدث مئات کیلومتر بعیداً عنا توثر علی کیفیّة تعایشنا:-1 نا          

گذارند!دهند،بر کیفیت زندگی ما اثر میهایی که صدها کیلومتر دور از ما رخ میگاهی پدیده                 

مان تاثیر بگذارند!زیستیکه صدها کیلومتر دور از ما رخ داده اند،ولی بر چگونگی همشاید پدیده هایی هستند                   

بگذارند!ما تاثیر  افتند،بر کیفی همزیستیشاید پدیده هایی که صدها کیلومتر دور از ما اتفاق می                  

اند!اند،بر چگونگی زندگی ما اثرگذار بودهشاید پدیده هایی که صدها کیلومتر دور از ما به وقوع پیوسته                  

          

لیتنی اَستَطیُع اَن اَقبَل في امتحان الجامعاِت و اَدخَل اَفضَل جامعاِت َمدینتِنا:-2             

ین دانشگاه شهرمان وارد شوم!دانشگاه ها پذیرفته شوم و به بهترکاش بتوانم در امتحان                 

شدم!ای کاش توانایی داشتم تا در امتحان ورودی دانشگاه ها قبول شوم و به بهترین دانشگاه شهرمان وارد می                

    .                                                   !   ن برومکاش قادر باشم تا در امتحانات دانشگاه پذیرفته شده و به بهترین دانشگاه در شهرما          

                                                      شدم!و به دانشگاه بهتری در شهرمان وارد می توانستم در امتحان دانشگاه ها قبول شومکاش می

                                                      !                                                                                 

عیّن الخطا:-3          

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

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

  کرد!                                        شروع فصل بهار احساس ناراحتی نمی ال انسان یَشعُُر بالحزن في بدایة فصل الّربیع:هیچ انسانی در      

  !!                                                یدرسون طول الّسنة بدقّة:ای کاش دانش آموزان ما در طول سال  با دقت درس بخوانندلیت تالمیذنا        

                                                !                                کاش تیم قدرتمند ایران در این مسابقه پیروز شود!                     لیت فریق ایران القوی ینجح في هذه المباراة:ای

!          

یی الشباب!                                                                               الشابَّ یَعرُف قیَمة الوقت َکما یَعرفها الکبار،وهذا ِسرَّ ال یدرک ف-4          

کنند! شناسند،و این رازی است که جوانان درک نمیفهمند،نمیبزرگترها آن رامیمانند  خود راهیچ گاه جوان ارزش وقت                 

شود!فهمد واین راز در جوانی درک نمیفهمند،بهای زمان را نمیهیچ جوانی آن طور که بزرگان می              

شود!انی درک نمیفهمند،و این رازی است که در جوفهمد،آنطور که بزرگان آن را میهیچ جوانی ارزش وقت خود را نمی              

کنند!شناسند،واین راز را جوانان درک نمیشناسد،آنگونه که بزرگتر ها آن را میجوان قدر وقت را نمی             

                           

                                                                                  ««                                                                                    ت کنیم!ای کاش یاد بگیریم که از کسی که به یادگیریش امیدواریم،حمای-5     

                                                                                                                                  ت

!                                      لیتنا نتعلم اَن الذی نرجوتعلیمه!                                                      َمن  نَرجو تعلّم لّم اَن نُحامیلیتنا نُع  

لعلنا نتعلّم اَن نُحامي الذّي نرجو تعلیمه!                     لیتنا اَن نُعّلم اَن نُحامي من نرجو تعلیمه!                          

 

» ً  6-»المشمش فاکهة یاکلها الناس ُمجففه اَیضا

                 «یاُکلُ »

مجهول/فعل و فاعله محذوف-مجردثالثی-للغائب            

«الناس»متعدی/فعل و فاعله -مجرد ثالثی)حروف اصلیة: اَ ک ل (-للغائب            

مبنی /فعل و مع فاعله المحذوف جملة فعلیة-مجرد ثالثی-للغائب-فعل مضارع           

«ها»مجرد ثالثی/فعل و فاعله -للغائب-فعل مضارع           

«مجفّفه»-7  

لنکره/حا-اسم مفعول)فعله:َجفََّف(-مفرد مونث        مفعول )مصدره:تجفُّف(/حال اسم-مونث-مفرد-اسم        

  1آزمون شماره

ل دوازدهمدرس او  
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نکره/صفة-اسم فاعل)مصدره علی وزن تفعیل(-مفرد مونث       نکره/صفة-اسم مفعول)مصدره:تجفیف(-مونث-اسم        

  عین الخطا في ضبط حرکات الکلمات:-8

عَجم!مُ في ال« العَّصاَرة»حُث عن َمعنی اَب                  س!           فاِد النَ ه ِجهاَد َکجِ ال           

  اَیُّها الِمسلم،ال تُطِعم الِمسکیَن ِمّما ال تاُکُل!            اِنَّ الَمشتَري ُمتََرَدُد في ِشراِء الفُستاِن!       

عین مافیه جمع التکسیر اَکثر:-9  

!وقدُر امري ما کاَن یُحسنُهُ/وللرجاِل َعلَی االَفعاِل اَسماء       

! فَفُز بِعلم و ال تطلب بِِه بََدالً/فالناُس موتی و اهُل العلِم اَحیاء       

ناول االَعشاب و الّلحوم معاً!اِنَّ بقایا عظام هذه الحیوانات تدل علی اَنّها کانت و تت      

اَجرام االَسری ُوجدت فی سجون العُدّو البعثّی!      

 

عین الخطا)حسب الحقیقة(:-10  

ال یعرف قدر العافیة غالباً فنقوُل:ال لباَس اجمل ِمنها!      

!لیُن العظام داُء یُصیُب بعَض النّاس بسبب فقدان الفیتامین      

!السعادة المرء ِسَویل المعاصی ال تجلب علی مجالَسة اه      

  !ةّ الدراِسّة علی التلمیذ اَن ال یبدا بالتکلم بکالم خفی فی الحصّ     

 

عین حرفاً من الحروف المشبهّ یستعمُل لصلة: -11  

قاَل اَنَّ هللا الیضیع اَجَر الُمحسنین!                نرید اَن نُسافر الی جزیرة کیش بطائَرة!        

اِنَّ هللا یحب الذیَن یقاتلوَن في سبیاه صفاً!           اِن لم یکن لکم دین فکونوا احراراً في دنیاکم!      

 

في اَّی االجوبَة جاَء حرٌف من الحروف المشبّه بالفعل:-12  

لکن اِعلموا سوَف تواجهوَن مصاعب في طریقکم!       اِن تَطلبوا السعاَدة فعلیکم اَن تجتَهدوا في الحیاة!      

و النجاح لَمن ال یَتَوقف عن الحرَکة!                مع العِر یُسراً!          فال تیاسوا اَبداً الَنّ       

 

عیِّن المضاف یکون خبراً للحروف المشبه بالفعل:-13  

  اِنَّ عداوة العاقل خیٌر صداقَة الجاهل!    

  اُنَّ هذا الرجل اَفضل جیراننا ینشر المودة بیننا!   

  کاَنَّ اِرضاَء الناس غایة عظیمة التُدَرُک!   

  نحن نتکاسل لکنهم طالب مجدون!   

 

ِد......ینصروَن......عند الشدائِد!عین الصحیح!اللیت تجار الب-14  

المواطنینَ -الّصالحون      

المواطنونَ -الّصالحین     

المواطنینَ -الّصالحینَ     

المواطنونَ -الّصالحونَ     

 

النافیة للجنس:« ال»عیّن -15  

ال تشَرک باهلل،اِنَّ الّشرک لَظم َعظیم!    

تلَک الیلَة فهمت باَن ال نجم فی السماء!    

یخرج الّطالُب من هذا الباب ال من ذالک الباب!    

قالت اَم لبنتها: ال اعلم کّل ما تسالین ِمنِی!    
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