
آزمون تستی            درس اول  دوازدھم انسانی              

«: ما تُبِصرُ » إنتخِب الّصحیَح ِلـ-1

المضارع للمخاطب  مجرد الثالثی-الماضی للمخاطب من باب إفعال  ب-الف

المضارع للمخاطبة من باب اإلفعال-دالمضارع للغائبة من باب إفعال  -ج

   فی الجمل یختلف فی المعنی :« بِـ »انتخب حرَف الباء-2

 یقولون بِأفواِههم ما لیَس فی قلوبِهم.-ب لماذا ما سافرَت بِالّطائرة؟ -الف 

فَفُْز بِعلٍم.-د قاَم العاِمل بِتصلیحِ السیّارةِ. -ج

تصُّ بالجمل االسمیّة:تخال  تیالّ  کلمةانتخِب ال-3

ال علَم لنا.-لسُت معلّماً.         د-ج     أ تزعُم أنَّک ِجرٌم صغیٌر؟-ب      إنّما الفخُر ِلعقٍل ثابٍت. -الف

 یختلف فی المعنی:« ِلـ » انتخب-4

 الکتاُب للتلمیذ.  -ب          إنّما النّاُس ِِلُّمٍ و أٍب.  -الف

له ما فی الّسماوات و االرض-د               الثعلب یُصاُد ِلَجلِده. -ج

َسـ-لم         د-ال        ج-قد       ب-انتخب حرفاً ال یختصُّ بالفعل فقط:     الف-5

انتخب الجملة الّتی لیس لها الفعل المزید:-6

ُکلُّ امِریٍء ما کان یُحِسنُه.و قدُر -و فیَک انَطَوی العالَُم اِلکبَُر.  ب-الف

َو جاِدْلُهم بِالّتي هی أقوُم.-یُوَجُد نوٌع ِمن اِلسماِک فی....  د-ج

الّذی یُشیُر بنفی الخبر : « ال » انتخب حرف -7

َمن یُضِلِل هللاَ فاَل هادَی لهُ. -ب و ال تُفِسدوا فی اِلرِض.  -الف

هل أَجبَت الّدرَس؟ال-د  تسجَد إذ أمرتُک. ما َمنعََک أالّ -ج

َو إذا َسأَلَک عبادي َعنّي فَإنّي قریٌب.-أّی جملٍة لها الحرفان العامالن:    الف-8

إنّهُ ال یُِحبُّ -و لَقد نعلُم أنّهم یقولون إنّما العلُم ثالثةٌ.     د-ج   أم حِسبتُم أن تَدُخلوا الجنّةَ. -ب

 .الُمفِسدینَ 

أفلَحَ -ال تَجِلسَن       د-انقََطَع      ج -قُِطَع     ب-عیّن المتعّدی:    الف-9

إِستغِفرْ -تستغفُر      د-أستغفُر       ج-إستغفرَت       ب-عیّن الغریبة فی الّصیغة:    الف-10

«:     به»لها المفعول  انتخب الفعل الّذي-11

ُکتَِب علیُکم -و ال تَحَزنوا     د-قد جاء ُکم بالبیّنات ِمن ربِّکم.      جو -ب   قد إفلَح الُمؤمنون.-الف

 القصاُص.

«الطالُب َکسوٌل » :  أن یدخل الحرف علیهابعد  أّی جملة ال تکون صحیحةً  -12

إّن طالَب َکسوٌل.-ال طالَب َکسوٌل.    ج-إّن الّطالَب َکسوٌل.     ب-الف

«: عسی»انتخب الحرف المشبّه بالفعل یکون بِمعنی-13

لکنّ -کأّن      د-لیت      ج-لعّل     ب-الف 

فی المعنی الحقیقّی: کونت الکلمة التیانتخب -14

ي  ُکنُت تُراباً. لیتنیا -ب              مشهوداً.  کان إّن قرآَن الفجِر -الف 

. إّن فَاصبِْر -ج اِلعماُل بِالنّیّات. إنّما-د   وعَد هللاِ حقٌّ

انتخب التّرجمة الّصحیحة:-15

فساد است. فَسدةٌ. خشم مگیر زیرا خشم،مکانال تَغَضْب فَإّن الغضَب مَ -الف



ن را به دست می ال تَُسبّوا النّاَس فَتکتِسبوا العداوةَ بینَهم. به مردم دشنام ندهید زیرا دشمنی بینشا-ب

 آورید.

ْلنا ما ال طاقةَ لنا بِه. پروردگار ما به ما آنچ-ج  ه را توانش را نداریم تحمیل نمی کند.ربَّنا ال تُحّمِ

 ال تُطِعموا المساکیَن مّما ال تأُکلون. نیازمندان را از چیزی که نمی خورند ،اطعام نکنید.-د

عیّن الّصحیح فی التّرجمة:-16

 النّاُس ِِلُّمٍ و أٍب. فقط مردم از یک پدر و مادر هستند.إنّما -الف

 و ال یَحُزْنَک قولُهم. سخنشان تو را ناراحت نمی کند.-ب

 دانید.و لکنُّکم ُکنتُم ال تعلمون. و اما شما نمی -ج

باز می گردیم. «باز گردید» و إن ُعدتُم ُعدنا. و اگر بازگشتید-د

المطاوعة: انتخب المختار الّذی لیس بمعنی-17

کَسَر / انکسَر -منَع / امتنَع        د-ج   نبّهُت/تنبّة   -عرَف/عّرَف       ب-الف

انتخب الّصحیح فی التّحلیل الّصرفّی:-18

 ُخذُوا الحقَّ ِمن أهِل الباطِل و ال تأُخذوا الباطَل...کونوا نُقّاَد الکالِم.» 

 مبني-الزم-ِمن أخذثالثی مجّرد -للمخاطبین-امر-ُخذوا: فعل-الف

ثالثی مجرد -مبنيّ -الزم-للمخاطبین-امر-کونوا: فعل-ج    مبنیّ -غیر عامل -ال : حرف للنهی-ب

 -مذّکر-مبالغة-معرب-جمع للتکسیر–نُقّاد: اسم -د

 «...أسَری بِعبِدِه ِمن المسجِد الحراِم إلی المسجد اِلقَصی» انتخب الخطأ: -19

 ثالثی مزید باب افعال-متعّدی-للغائب-مبنی-ماضی-فعلأسَری : -الف

 معرفه-معرب-اسم مکان-مذکر-مفرد–المسِجد: اسم  -ب

-معرب-اسم تفضیل-مونث-مفرد -اِلقَصی: اسم -د     مبنی بر سکون-عامل -إلی: حرف جر-ج

 معرفه

انتخب الخطأ فی المحّل االعرابّی:-20

«به»مفعول  محفوظاً.سقفاً و جعلنا الّسماَء -ب            خبر إّن   .  بِالّسوءإّن النّفَس َِلّمارةٌ -الف

  خبر لیسهم. فی قلوبِ یقولون بِأفواِههم ما لیَس  -ج

المضاف الیه .القُدرةِ ال شی َء أجمُل ِمن العفِو عند -د

عیّن غیر المزید:-21

ال تجتَِمع َخصلتان فی مؤمٍن. -ب            ال یحُزنَک الّذین یُساِرعون فی الُکفِر.-الف

ال سوَء أسوأَ ِمن الَکِذب.     -د                          إّن هللاَ یُِحبُّ الّذیَن.....     -ج

«ال ..... أغنَی ِمن القناعِة.» انتخِب المناسب للفراغ:  -22

کنزُ -کنَز  د-الکنَز     ج-کنزاً     ب-الف

انتخب الجملة الّتی وقوعها حتمّی:-23

لعلُّکم تعِقلون.     -ب      قُل إْن تُخفُوا ما فی صدوِرکم ....یعلْمهُ هللاُ.-الف

یا لیتني کنُت تُراباً.-د     و أقیموا الّصالةَ و آتوا الّزکاةَ. -ج 

انتخب الخطأ فی الجمع:-24

البدل/ اِلبدال-أدب/ آداب      د-ناقد/نُقّاد    ج-بضاعة/بضاعات    ب -الف

دواؤک فیک و ما تُبِصُر. -الف  الّذی لیس اسماً:« ما » انتخب -25

ال تأکلوا المساکیَن مّما ال تأکلون.-د   ما فعلَت الیوم؟       -ج ما تفعَلوا ِمن خیٍر یعلمهُ هللا. -ب




