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نام و نام خانوادگی

عّین الخطأ عن ضبط حرکات الحروف:1

! غاِت أمٌر َطبیعیٌّ َتباُدُل الُمفَرداِت َبیَن اللُّ (2 ًة! بیِع ُتْصِبُح األرُض ُمخَضرَّ ِعنَد الرَّ (1

ِللفیروزآبادیِّ ُمْعَجٌم َمشهوٌر باسِم القاموِس! (4 ولِة العّباسّیِة! کاَن اإلیرانّیوُن َیشاِرُکوَن فی قیاِم الدَّ (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"ینطق األعراب أصوات المفردات الفارسّیة اّلتي تدخل العربّیة وفقًا أللسنتهم!": عرب ها ............2

صداهای واژگانی را که از فارسی وارد عربی می شود، بر اساس زبان هایشان تلفظ می کنند! (1

صداهای واژگان فارسی را که وارد عربی می شوند، بر اساس زبان هایشان بر زبان می آوردند! (2

اصوات کلمه های داخل شده از زبان فارسی به عربی را بر اساس زبان خود تلفظ کرده اند! (3

اصوات کلمه های فارسی را که وارد زبان عربی شده است، بر طبق زبان خود بر زبان میآورند! (4

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

مّیز الصحیح فیما یلی:3

هور فی الّسنة اآلتیة ستدخل جامعة طهران. ← الّسنة ≠ الشُّ (1

جّدی ُیعطیها اهللا تعالی عمرًا مبارکًا. ← ُیعطی = یأُخُذ (2

قد َیضّر الشیء ترجو نفعه. ← َیُضّر ≠ ینفع (3

ر = شاّب ٍر اّال فی کتاب. ← ُمَعمَّ ر من ُمَعمَّ و ما ُیَعمَّ (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

MrKonkoriتستر عربی یازدهمیازدهم

آقای کنکور

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



"قد کان الّتأثیر و الّتأّثر و تبادل المفردات بین الّلغتین الفارسّیة و العربّیة أمرًا طبیعّیًا أیضًا تجعل کّالً منهما غنّیًة فی األسلوب و4

البیان!":

اثرگذاری و اثرپذیری و مبادالت واژگان میان دو زبان فارسی و عربی نیز یک امر طبیعی است که همۀ آن ها را در اسلوب و (1

بیان غنی قرار می دهد!

تأثیر و تأّثر و تبادل واژگانی میان زبان های فارسی و عربی، امری طبیعی بوده و هر زبان را در شیوه و بیان غنی می کند! (2

اثرگذاری و اثرپذیری و تبادل واژگان مفرد میان هر دو زبان فارسی و عربی، هم امری عادی بوده که هر دوِی آن ها را در (3

َسبک و بیان غنی کرده است!

تأثیر و تأّثر و تبادل واژگان میان دو زبان فارسی و عربی نیز یک امر طبیعی بوده است که هریک از آن دو را در َسبک و بیان (4

غنی می گرداند!

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

مّیز "من" أو "ما" شرطّیة:5

من واجه المدیرة عندما کانت تدخل المکتبة! (2 و ما یکفر بآیات اهللا إّال القوم الفاسقون! (1

من سمع إلی الموعظة هرب من المخمصة! (4 ما فعلتم بنقودکم حّتی أصبحُتم خاسریَن! (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"عّین الّصحیح":6

ًة!: از آسمان آبی فروفرستاد و زمین سرسبز شد! ُانِزَل ماء من الّسماء فأصبحِت األرُض ُمخضرَّ (1

من أین أستلُم هذه األدویة المکتوبة علی الورقة؟!: این داروهای نوشته شده بر روی برگه را از کجا باید تهیه کنیم؟! (2

کان الّلـُه رحیمًا لعباده المؤمنین!: خداوند [نسبت] به بندگان مؤمن خویش مهربان است! (3

ُیعرف الّظالمون بوجوههم یوَم القیامة!: ستمگران را در روز قیامت با چهره هایشان می شناسند! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"بازیکنی که آن گل زیبا را به ثمر رساند مرا به شگفت می آورد!":7

ُیعجبنی العٌب ُیسّجل ذلک الهدف الجمیل! (2 َل ذلک الهدف الرائع! أعجبنی العٌب قد َسجَّ (1

ُتعجبنی العبة سّجلت ذلک الهدف الجمیل! (4 أعجبتنی العبة سّجلت ذلک الهدف الّرائع! (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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اْقرأ الّنّص الّتالي ثمَّ أجب َعن األسئلة بما ُيناسب الّنّص:

"عمر الخّیام" کان عالما و فیلسوفًا و شاعرًا إیرانّیا ولد فی مدینة "نیسابور". هو کان أّول من اخترع طريقة حساب المثّلثات و معادالت

جبرية من الدرجة الثالثة بواسطة أشکال هندسّیة و نظم المعادالت و حاول فی حلِّ کّلها. خّیام کان مشهورًا فی مجال الشعر و أشهر

أشعاره کانت "الرباعّیات" اّلتی تکون آراء مختلفة حولها بین األدباء. یوجد أدباء یعتقدون أّن بعض هذه األشعار ما أنشد  ها الخّیام ألّن

الشاعر فیها یدعو اآلخرین إلی اإلهتمام بالحیاة الدنیا الفانیة. قد ُترجمْت أشعاره إلی لغات کثیرة فی العالم و لکّن اجتهاداته فی

الریاضّیات تکون أشهر عند الغربّ�ن و هو عند اإلیرانّ�ن مشهور بسبب أشعاره.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ما هو الصحیح؟8

الخّیام أّول من إخترع طریقة لحلِّ معادالت جبرّیة! (1

خّیام إستطاَع أن ُیَنّظم المعادالت و یحلَّ کّلها! (2

تکوُن شهرته فی مجال الشعر و الریاضّیات فقط! (3

أشعاره اّلتی ُتسّمی ب "الرباعّیات" تکون مشهورة عند اکثر األدباء! (4

عّین الصحیح:9

کثر اإلیرانّ�ن یعرفون الخّیام بواسطة تألیفاته فی مجال الحساب! أ (1

الغربّیون ماکانوا یحسبون الخّیام شاعرًا بل کاَن فیلسوفًا عندهم! (2

کثر أشعار الخّیام ُتنسب إلی الشعراء اآلخرین و فی الحقیقة لم یکن الخّیام شاعرًا! أ (3

اإلختالف بین األدباء حول أشعار الخّیام یرجع إلی عدد أشعار ُنِسَبت له! (4

کان الخّیام ............! عّین الخطأ:10

عارفًا (2 شاعرًا (1

فیلسوفًا (4 عالَم الریاضّیات (3

عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفّی للکلمات:11

یعتقدون: فعل مضارع - للغائبین - مزید ثالثّی (مصدره علی وزن افتعال) / الجملة فعلّیة و تصف نکرة (1

أنشد: فعل ماٍض - للغائب - مزید ثالثّی من باب انفعال / فعل و مفعوله "ها" (2

الّدنیا: مفرد - مؤنث - اسم تفضیل علی وزن "ُفعلی" و مذّکره: "أدنی" / مضاف إلیه (3

اإلیرانّ�ن: جمع سالم للمذکر - مفرده "إیرانّی" و هو اسم علم / مجرور بحرف الجّر (4
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عّین الّصحیح:12

َتَعّلمت شیمل لغاٍت کثیرًة فی حیاتها!: شیمل در زندگی خویش زبان های فراوانی آموخت! (1

ِل المؤمنون: مؤمنان فقط باید بر اهللا توّکل کنند! علی اِهللا َفْلیتوکَّ (2

ُولدُت بمدینة طهران!: محل تولدم در شهر تهران است! (3

ُکنُت ُألقی ُمحاضراٍت بالّلغة العربّیة فی الجامعة!: در دانشگاه به زبان عربی سخنرانی کرده بودم! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

﴿يقولون بأّفواههم ما ليس في قلوبهم واهللا أعلم بما يكتمون﴾:13

با دهان هایشان می گویند آنچه را که در دل هایشان نیست و خداوند به آنچه پنهان می کنند عالم است! (1

گاه تر است! با دهان هایشان می گویند آنچه را که در دل هایشان یافت نمی شود و خداوند به آنچه پنهان می کنند آ (2

با دهان هایشان می گویند آنچه را که در این دل هایشان نیست و خداوند به آنچه پنهان کردند دانا است! (3

گاه تر است! با دهان هایشان می گویند آنچه را که در دل ها یشان نیست و خداوند به آنچه پنهان می کنند آ (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الخبر لیس موصوفًا:14

شجرة النخل في المناطق الصحراوّیة شجرة ُمثمرة! (1

البومة طائر یسکن في األماکن المتروکة! (2

المسافة من بغداد إلی المدائن مسافة ُتتعب المسافرین! (3

رًا! لسان القّط مملوء بُغدد ُتفرز سائًال ُمَطهِّ (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

تی هی َأحَسُن إّن رّبَک هو أعَلُم ِبَمن َضلَّ عن َسبیله﴾:15 عّین الّصحیح: ﴿و جاِدْلُهم ِبالَّ

نسبت به کسی که از راهش گمراه شده است داناتر روشی که نیکوتر است بحث کن، بی  گمان پروردگارت  و با آن  ها با  (1

است!

و آن  ها را با نیکوترین روش مورد خطاب قرار بده که قطعًا پروردگارت هرکس را که از راهش گمراه شده است می  شناسد! (2

کامل دارد! گاهی  و با آن  ها با بهترین روش ستیز کن، بی  شک پروردگار تو همان است که نسبت به افراد گمراه، آ (3

گاه  تر است به کسی که از راه خدا کسی است که آ روشی که بهتر است جدال کن، حقیقتًا پروردگار تو همان  و با آن  ها با  (4

گمراه شد!

][][

][

][][

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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"ُکّنا ُنرِسُل َفریقًا لزیارة الِجسر المتحّرک إلی "مشکین شهر" سنوّیًا!":16

ق به "مشکین شهر" می فرستیم! هر ماه تیمی را جهت بازدید از پل معّل (1

ق "مشکین شهر" فرستاده می شدیم! هر سال به طور گروهی برای دیدن پل معّل (2

ق، ساالنه تیم هایی را به "مشکین شهر" می فرستادیم! برای دیدار از پل های معّل (3

ق به "مشکین شهر" می فرستادیم! ساالنه گروهی را برای دیدن پل معّل (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الّصحیح:17

غة العربّیة ُمنُذ العصِر الجاهلّی!": "المفرداُت الفارسیة کانت َدَخلت اللُّ

واژه های فارسی از زمان عصر جاهلیت به زبان عربی داخل شد! (1

واژه های فارسی از زمان عصر جاهلّیت به زبان عربی داخل شده بود! (2

واژگان زبان فارسی از زمان عصر جاهلیت به عربی داخل شده بود! (3

واژۀ فارسی از زمان عصر جاهل بودن به زبان عربی داخل شده بود! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

18:" ـِ مّیز الخطأ بعد استخدام "ل

تفاهمَت ← للتتفاهْم (2 موا ← ِلیتعّلموا َتَعلَّ (1

ما تقّدمتما ← ِلَتَتَقدَّ (4 استخرجَن ← ِلَیستخِرجَن (3

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الخطأ في صیغة األفعال:19

َبْت خیمة السائحین! عصفْت ریح شدیدة و َخرَّ (1

ُتساعُدنا هاتان المدیرتان في صنع هذا البرنامج! (2

هوالء اطفاٌل الیلعبون في الشوارع المزدحمة خوفًا من التصادم! (3

یدخلون الّالعبوَن الی المباراة و ُیسّجلون أهدافًا جمیلة! (4

امیرناصر اسماعیلی تالیفی جمال هاشمی - میثم شریفی - میثم فالح - 

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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﴿َیقولوَن ِبأفواههم ما َلیَس فی ُقلوبهم و اهللا أعَلُم بما َیکُتمون﴾:20

با دهانشان آنچه را که در دل  هایشان نیست می  گویند و خدا به آنچه کتمان می  کنند دانا است! (1

گاه  تر است! با دهانشان چیزی را می  گویند که در قلب  هایشان نیست و خداوند نسبت به آنچه پنهان می  کنند آ (2

چیزی را با دهان  هایشان می  گویند که هرگز در دل  هایشان نبوده است و خدا به چیزی که پنهان می  کنند داناتر است! (3

با دهان  هایشان چیزی را می  گویند که در دل  هایشان نیست و خدا به آنچه پنهان می  کنند داناتر است! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الخطأ:21

ما إسَتطعنا أن َنِجَد ُلغة ِبدون کلماٍت َدخیلة: نتوانستیم که زبانی بدون کلمات وارد شده بیابیم! (1

ی شدیدة: فشارخون و تب شدیدی داشت! م و ُحمَّ عندها َضغُط الدَّ (2

ریر: مالفه، قطعه پارچه  ای است که روی تخت قرار داده می  شود! رَشُف قطعة ُقماٍش ُتوَضُع َعَلی السَّ الشَّ (3

﴿... َو اسألوا اَهللا ِمن َفضِلِه إّن اَهللا کاَن ِبُکلِّ شیٍء علیمًا﴾: و از خدا بخشش او را بخواهید؛ زیرا خدا به هر چیزی دانا است! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الّصحیح عن ضبط حرکات الکلمات:22

ِمْن أخالِق الجاِهِل اإلجابة قبَل أْن ُیسَمَع! (2 َنْت لی نتیجة الِکذِب! ة َبیَّ َقرأُت قصَّ (1

الّناُس ِنیاٌم فإذا ماُتوا ِاْنَتِبهوا! (4 الّدکتورة "شیمل" ِمْن أْشُهِر الُمْسَتْشِرقیَن! (3

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین عبارة خالیة من األفعال الّناقصة:23

و یقول الذین کفروا لسَت ُمرسال! (1

إذا کنتم هللا ینُصرکم اهللا! (2

فأصبحُتم بنعمته إخوانا! (3

من ُیصبح و ال َیهتّم بأمور المسلمین فهو خارج عن اإلسالم! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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راویل الّرجالّیة24 راویل الّنسائّیة َأغلی من السَّ راویل غالیًة هذه األّیاَم حسَب نوعّیاتها، علی سبیل المثال، إّن بعض السَّ "ُتعّد أسعاُر السَّ

عادًة!":

بهای شلوارها این روزها بر اساس جنسشان گران محسوب می شود؛ به عنوان مثال، قطعًا بعضی شلوارهای زنان به طورمعمول (1

گران تر از شلوارهای مردان است!

در این روزها، قیمت های شلوارها برحسب جنس هایشان گران به شمار می آید؛ به عنوان مثال، برخی شلوارهای زنانه معموًال (2

گران تر از شلوارهای مردانه است!

قیمت های شلوارها در این روزها، بر اساس جنس هایشان بسیار گران محسوب می شود؛ به عنوان مثال، بعضی شلوارهای زنان (3

معموًال از شلوارهای مردان گران تر است!

امروزه قیمت های شلوار برحسب جنسشان گران به شمار می رود؛ به عنوان مثال، برخی شلوارهای زنانه به طورمعمول گران تر از (4

شلوارهای مردانه است!

تالیفی خیرهللا اسماعیلی - سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ل األستاذُة َلنا االمتحاَن و ما َنَجَحت ُخّطُتنا لتأخیره!":25 "َلم ُتؤجِّ

استاِد ما امتحان را عقب نینداخت و نقشۀ ما برای به تأخیر انداختنش بی فایده بود! (1

استاد، امتحان را برای ما به تعویق نخواهد انداخت و نقشۀ ما برای آن موّفق نشد! (2

استاد، برای ما امتحان را عقب نمی اندازد و برنامه ریزی ما برای به عقب انداختنش موّفقّیت آمیز نبود! (3

استاد، امتحان را برای ما به تأخیر نینداخت و نقشۀ ما برای به تأخیر انداختنش موّفقّیت آمیز نبود! (4

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

َهم!"26 ض َنفَسها ِللتُّ "علیها أن ال تتدّخَل فی موضوٍع ُیعرِّ

بر اوست که داخل در موضوعی نشود که او را در معرض تهمت قرار دهد! (1

او نباید در موضوعی دخالت کند که خودش را در معرض تهمت ها قرار می دهد! (2

بر او الزم است عدم دخالت در موضوعاتی که او را در معرض تهمت قرار دهد! (3

او نباید در اموری داخل شود که او را در معرض تهمت ها قرار می دهد! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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عّین الّصحیح:27

هم ُمقتدرین: قوی ترین مردم کسی است که بااقتدار از دشمن خویش گذشت کند! أقوی الّناس من یعفون عدوَّ (1

سیبقی المحسنون أحیاء دائمًا و إن ُنقلوا إلی منازل األموات: نیکوکاران همواره زنده خواهند ماند، هرچند به خانه های مردگان (2

منتقل شوند!

ق الَحَسن أثقل األشیاء في المیزان یوَم القیامة: [در] روز قیامت، خوش اخالقی گران بهاترین چیز در ترازوی [اعمال] إّن الُخُل (3

است!

ها: از خداوند آمرزش خواستند، زیرا آمرزش خواستن همچون آبی است که استغِفروا اهللا، ألّن االستغفار کماٍء ُیطّهر الّذنوب کلَّ (4

همۀ گناهان را پاک می کند!

تالیفی خیرهللا اسماعیلی - سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"أنُتنَّ مکّرمات بین الناس": ما هوالّصحیح باستخدام فعٍل ناِقص؟28

أنتّن صار مکّرمات (2 کان أنتّن مکّرمات (1

لیست أنتّن مکّرمات (4 ُتصبحن مکّرمات (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

فی أّی منتخب جاء اسم معّرف فی محّل الفاعل؟: (علی حسب ما درسناه)29

جزیرة قشم وقعت فی جنوب ایران! (2 عالم ُینَتفع بعلمه خیر من ألف عابد! (1

قد تبلغ سکویا من العمر ألف سنة! (4 توّجه تلمیذ الی الخلف و تکّلم معی! (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین ما فیه الفعل الناقص:30

إّنُکّن مجّدات في العمل الیومي في الشرکة! (2 سارت قافلة الّزّوار نحو مدینة کربالء المقّدسة! (1

کونوا سابقین في أداء األعمال الصالحة في حیاتکم! (4 ُن من سبعة أجزاء مفیدة و مثمرة! هذه الماّدة تَتکوَّ (3

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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عین  الّصحیح:31

ب ُخروَج أي غازاٍت ُمّلوثة!": سوختِن این روغن سبب خروج هیچ گاز آلوده کننده ای نمی شود! "إشِتعاُل هذه الّزیوت َلن ُیسبِّ (1

"لعّل هذه األعاصیر َتفقُد سرعَتها حّتی تَتساقَط األسماک علی األرض!": شاید سرعِت این گردبادها کم شود تا ماهی ها روی (2

زمین بیفتند!

"قسٌم ِمن حیاة الِفراخ القاسیة سقوُطها و لکن ال ِفرار ِمنُه!": بخشی از زندگی دشوار جوجه ها افتادِن آن هاست، ولی هیچ (3

گریزی از آن نیست!

ش عیُن الحیاًة فی الّظلمات!": قطعًا چشمۀ زندگی در تاریکی ها جستجو شده است! "َقد ُتَفتَّ (4

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الخطأ:32

إن ُتساعد صدیقک فی دروسه فأجُرک عند اِهللا!: اگر به دوست خود در درس هایش کمک کنی، [پس] اجِر تو نزد خداوند (1

است!

کثر من مئة متٍر!: شاید ارتفاع برخی از آن ها به بیش از صد متر برسد! قد یبلغ ارتفاُع بعضها أ (2

لن یناَل اإلنساُن اإلحسان حّتی ُینفَق مّما ُیحّب: انسان به نیکی نخواهد رسید تا ازآنچه دوست دارد، انفاق کند! (3

فاصِبروا حّتی َیحُکَم اُهللا َبیننا: پس صبر کردند تا خداوند میان ما داوری کند! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین فعًال یصف النکرة:33

وقف رجل جمیل المظهر أمام سقراط یفتخر بمالبسه و بمظهره! (1

الّلُهّم إّني أعوذ بَک من نفسي اّلتي التشبع و من قلبي اّلذي الیخشع! (2

من تعّلم الّلغة العربّیة بشکل صحیح یفهم ُلغة القرآن جّیدًا! (3

إذا ُذّوق الّناس رحمة فرحوا بها و یئسوا من غیر اهللا! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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عّین جملًة َتِصُف نکرًة َقبلها:34

الشهداُء هم الّرجال الّذیَن جاَهدوا کاُأل سود و ما خافوا ِمن الموت! (1

األمُّ مدرسة َنَتَعّلم منها َنهَج الحیاِة والَمعرَفة! (2

المعّلمون المشِفقون کاألنبیاء فی هدایتنا إلی الفوز و الفالح! (3

المطرنعمٌة من نعماِت اهللا فنرجوا نزوله من السماء فی الخریف والشتاء! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین ما لیس فیه ُأسلوب الّشرط:35

من درَس و تحّمَل المصاعب فی طریقه ما َنَدم أبدًا! (1

من حَفر بئرًا لیستفیَد منها اآلخروَن فهو محبوب عند رّبه! (2

من ال ُیعامِل الّناس بالّسوء یشاهد نتیجة عمله یوَم القیامة! (3

کثَر من الّضرورة لیسمع ما ال یحّب! من یتکّلم أ (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"لیَت هذه الحادثَة لم ُتْضِعْف َعزمي و ُکْنُت اْسَتطیُع أن ُاواِصَل عملی َدؤوبًا!":36

ای کاش این حادثه ارادهام را ضعیف نمیکرد و میتوانستم با پشتکار به کارم ادامه دهم! (1

شاید این اتفاق ارادۀ من را ضعیف بکند و میتوانم با پشتکار به کارم ادامه دهم! (2

ای کاش این اتفاق مرا ضعیف نکرده بود و میتوانستم با پشتکار به کارم ادامه دهم! (3

شاید این حادثه ارادۀ مرا ضعیف کرده باشد ولی من با پشتکار به کارهایم ادامه میدهم! (4

تالیفی سعید علیزاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

کم اسم المکان ُتشاهد فی العبارة:37

"تسّمی المعارک اّلتی شارک فیها رسول اهللا (ص) الغزوة و منها غزوه "ُاحد" اّلتی کان مقتل سبعین شهیدًا و فی بدایة الحروب کان

المشرکون یبحثون عن المفّر و المأمن اّلذی یلجُؤون الیه و بعد زمن خرجوا من مکانهم!"

سّتة (2 خمسة (1

ثالثة (4 أربعة (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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"در روزگار جوانی ام گاه با خود می اندیشیدم، چرا زمانه گاهی زندگانی ام را تلخ کرده است؟!":38

َر حیاتي في بعض األحیان! في أّیاٍم من شبابي کنت أفّکر معي بعض األوقات، لَم کان الّدهُر قد َمرَّ (1

في أّیام الّشباب کان أفّکر في نفسي بعض األحیان، لماذا َقْد یمّرر الّدهُر عیشي أبدًا! (2

في أّیام شبابي بعش األحیان کنت فّکرُت في نفسي، لَم قد یمّرر الّدهُر حیاتي دائمًا! (3

في أیام شبابي کنت أفّکر في نفسي بعض األحیان، لماذا قد مّرر الّدهُر عیشي أحیانًا! (4

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

اْقرأ الّنّص الّتالي ثمَّ أجب َعن األسئلة بما ُيناسب الّنّص:

کبر و أعظم من سائر المخلوقات و یستکبرون أمام رّبهم کأّنهم لیسوا مخلوقاته. علی هؤالء أن ینظروا إلی إنَّ الناس قد یروَن أنفسهم أ

قدرات سائر المخلوقات و فضلها علی اإلنسان فی بعض األمور حّتی َیتذّکروا مکانتهم فی هذا الخلق العظیم. لذلک نری فی القرآن

الکریم ذکر بعض الحیوانات حّتی یتفّکر اإلنسان فیها. علی سبیل المثال: إّن القّطة تری فی الّظالم أفضل من اإلنسان بسبع مّرات، و نوعًا

کثر من اثنی عشر مترًا إلی األمام فی قفزة واحدة و النملة کثر من ثالثة أمتار و أ من الَکنغر (کانگورو) یقدر علی أن یقفَز إلی األعلی أ

قادرة أن تحمل معها شیئًا وزنه أثقل من وزنها خمسین مّرة!

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الّصحیح :39

ذکر الحیوانات فی القرآن دلیل علی فضلها علی اإلنسان! (1

ر إذا نظر إلی قدرات سائر المخلوقات ینسی قدراته! اإلنسان المتکبِّ (2

اإلنسان هو أضعف المخلوقات فی العالم َفِلم یستکبر؟! (3

اإلنساُن إذا استکبر لمن یخلقه یکون أدنی من الحیوانات! (4

عّین الّصحیح:40

القّطة تقدر علی أن تشاهد فی الّنهار ما ال یقدر اإلنسان مشاهدته! (1

کثر من الکنغر إّال باألدوات! ال یمکن للبشر أن یقفز إلی األعلی أ (2

النملة الصغیرة تقدر علی أن تحمل أشیاء ثقیلة بسهولة دون تعٍب! (3

الکنغر فی قفزه الواحد یقفز اثنی عشر مترًا إلی األعلی و ثالثة إلی األمام! (4

ما هو األنسب لمفهوم الّنص؟41

﴿یا أّیها اإلنسان ما غّرک برّبک الکریم﴾ (2 ﴿تبارک اهللا أحسن الخالقین﴾ (1

کرمکم عند اهللا أتقاکم﴾ ﴿إّن أ (4 کبر العیب أن تعیب ما فیک مثله! أ (3

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



عّین الّصحیح في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّی:42

قادرة: مفرد - مؤنث - اسم فاعل من فعل "قّدر، ُیقّدر" / خبر (1

المخلوقات: جمع سالم للمؤنث - اسم مفعول من مجّرد ثالثی ّ/ صفة (2

یستکبرون: فعل مضارع - للغائبین - مزید ثالثی و مصدره " استکبار" / فعل و مع فاعله جملة فعلّیة (3

کثر: مفرد - مذکر - اسم تفضیل (مصدره "تکثیر") / مفعول   به أ (4

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:43

ِق ِنصُف اّلدیِن! ُحسُن الُخل (2 الّسرواُل النسائیُّ ِبَخمسة و تسعیَن ألَف توماٍن! (1

تًا! العاَلُم َحیٌّ و إْن کاَن َمیِّ (4 َعداوة العاِقِل خیٌر ِمن صداقة الجاهِل! (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الخطأ:44

لوک: کارهای انسان و اخالقش، رفتارها نامیده می  شوند! أعماُل اإلنسان و أخالُقه ُتسّمی السُّ (1

ُأعطیک بعد التخفیض مئتي ألف تومان: پس از تخفیف، دویست هزار تومان به تو می دهم! (2

کاَد الّطالب أن یصبحوا راسبین: نزدیک بود که دانش  آموزان مردود شوند! (3

مالء: دانش  آموز اخاللگر خواست که مرا در برابر همشاگردی ها ریشخند کند! أراَد الّتلمیُذ الُمشاغب َأن یستهزئ بي أماَم الزُّ (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

جاجُة کأّنها کوکٌب دّريٌّ ...﴾: اهللا، نور آسمان ها و45 ﴿اهللا نور الّسماوات و األرض َمثل نوره َکِمشکاٍة فیها مصباٌح المصباُح في ُزجاجٍة الزُّ

زمین است؛ َمَثل نورش ............

به چراغدانی ماَند که در آن چراغی باشد؛ آن چراغ در میان شیشه ای است که در آن ستارۀ درخشانی بوده است! (1

همانند چراغدانی است که در آن چراغی است؛ آن چراغ در شیشه ای است؛ آن شیشه گویی که ستاره ای تابان است! (2

چون چراغدانی می باشد که داخلش روشْن چراغی است؛ این چراغ در آبگینه ای باشد و گویی که آن، ستارۀ فروزان است! (3

مانند مشکاتی است و در آن چراغی قرار دارد؛ آن چراغ در شیشه است و آن شیشه همچون ستاره ای است درخشان! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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"ُکنُت ُاَفّکُر فی أیام شبابی و أقول فی نفسی، َلن ترجع ما َمضی!":46

در روزهای جوانی ام فکر می کردم و با خودم می گفتم: آنچه گذشت باز نخواهد گشت! (1

در روزهای جوانی فکر می کردم و با خود گفته بودم: آنچه بگذرد هرگز برنمی گردد! (2

به روزهایی در جوانی ام فکر می کنم و با خود می گویم: هرچه گذشت هرگز برنمی گردد! (3

به دوران جوانی ام فکر کردم و با خودم گفتم: آنچه گذشت دیگر برنمی گردد! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الخطأ عن ضبط حركات الكلمات:47

كَبِر الُمكاِتِب في العاَلم الَقديِم! َمْكَتبة جندي سابور َمن أ (1

َدَخلْت َكِلماٌت كثيرة ِمَن الفاِرسّية إَلى الَعَربّية! (2

كثَر ِمْن ألف سنة! َقْد َتبُلُغ ُعمُر بعِض األشجاِر أ (3

ميَن! ُهَو تلميٌذ ُمشاِغٌب الَيحَتِرُم الُمعلِّ (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عین "آخر" لیس اسم التفضیل:48

من ُیساعد اآلخرین فی ُأعمالهم یساعده اهللا فی اموره! (1

فی آخر السنة المیالدّیة یحتفل االروبّیون بمناسبة حلول السنة الجدیدة! (2

قلُت لصدیقی: إن لم تقبل مسؤولیة المعهد ُاعطیها لشخص آخر! (3

قال مدیر الشرکة: للحصول علی مال اکثر نحتاج الی موّظف آخر! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عین "الّالم" َیختلُف عن الباقی:49

حاَولُت کثیرًا ِلَتَعّلم ِعلِم الّنجوِم! (2 ِلَمن هذِه المنضدة الجمیلُة یا صدیقتی!؟ (1

َهل ُیمِکُن لک أن تکتَب رسَالًة لی؟ (4 أسعی کثیرًا ألفوز فی المسابقة! (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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عّین عبارة ال ُیوجد فیها المضارع المنصوب:50

َفُقل إّنما الغیُب ِلّله فانتِظروا إّني معکم من المنتظرین! (1

ُقلت لصدیقتي: علیک أن التکسلي في أداء واجباتک الدراسّیة! (2

ُتوجد في الصحراء النباتات ذات األوراق القلیلة لکي ال تفقد الماء بالّتبّخر! (3

إّن القرآن یأمر المسلمین أّال یسّبوا معبودات المنافقین و المشرکین! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

عّین ما فیه الفعل الناقص:51

إنُکّن مجّدات في العمل الیومّي في الشرکة! (2 سارت قافلة الّزّوار نحو مدینة کربالء المقّدسة! (1

کونوا سابقین في أداء األعمال الصالحة في حیاتکم! (4 ُن من سبعة أجزاء مفیدة و مثمرة! هذه الماّدة تَتکوَّ (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الّصحیح عن األفعال المضارعة:52

طلبُت من أصدقائی ِلُیساعدوننی فی إتمام عملّیة اإلکتشاف! (1

وه ِلنیل الّبر! أنِفقوا مّما ُتحبُّ (2

المؤمنات لن ُیسرفن الّنعم اإللهّیة فی الحیاة! (3

إّیاک أن تتناولین طعاما ساخنا! (4

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الخطأ فی الترجمة:53

أعَجَبنی ِجّدًا حاِرُس َمرَمی هذا الَفریق: دروازه بان این تیم بسیار مرا در شگفت آورد! (1

ل الِمصباُح الکهربائیُّ َظالَم الّشارع إلی نهاٍر ُمضیء: چراغ برق تاریکی خیابان را به روزی روشن تبدیل می کند! تحوَّ (2

﴿َو ال َتقُف ما َلیَس َلَک ِبِه ِعلم﴾: ازآنچه نسبت به آن دانشی نداری، پیروی نکن! (3

ٌق َیَدها َو ِعنَدما شاَهَدتنا َهَرَبت: گربه دستش را می لیسید و هنگامی که ما را دید، فرار کرد! ة َتلَع کاَنِت الِقطَّ (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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"إّننا نشاهد أّن کثیرًا من هذه الکتب ُاّلفت فی هذا العصر، و قام بعض المترجمین بنقلها من الفارسّیة إلی العربّیة"!54

قطعًا ما بسیاری از این کتاب ها را مشاهده می کنیم که در این عصر تألیف شدند، و برخی مترجمان آن کتاب ها را از فارسی به (1

عربی ترجمه کردند!

ما شاهد تألیف بسیاری از این کتاب ها هستیم که در این دوره نوشته شده است، و تعدادی از مترجمان به ترجمۀ آن ها از (2

فارسی به عربی اقدام کردند!

ما مشاهده می کنیم که بسیاری از این کتاب ها در این دوره تألیف شده، و برخی مترجمان به ترجمۀ آن ها از فارسی به عربی (3

اقدام کردند!

همانا ما می بینیم که کتاب های بسیاری در این عصر به رشتۀ تحریر درآمده، و برخی مترجمان نیز به ترجمۀ آن ها از فارسی (4

به عربی مبادرت ورزیدند!

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الّصحیح:55

ما کنت أُظّن أبدًا أن یبلغ ارتفاُع أشجار الّسکویا مئة متٍر: فکر نمی کردم که ارتفاع درختان سکویا به صد متر هم می رسد! (1

علیَّ الّذهاب إلی المدرسة بسرعة قبل أن ُیغلق بابها: باید به سرعت خود را به مدرسه برسانم، پیش ازآنکه دِر مدرسه بسته (2

شود!

ُیعحبنی جّدًا شخٌص قد یساعد اآلخرین فی سبیل اهللا: از شخصی که در راه خدا قطعًا به دیگران یاری می رساند، خیلی (3

خوشم می آید!

دوا ألسنَتکم لیَن الکالِم فی کّل حالة: زبان هایتان را در هر حالتی به نرم گویی عادت دهید! عوَّ (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین ما فیه اسم الّتفضیل:56

کرم أولئک المساکین! هذا المعّلم المثالي أ (1

أحمد رّبي الکریم علی هذه الّنعم الکثیرة! (2

هللا عّز و جّل تسعة و تسعون اسمًا یسّمی األسماَء الحسنی! (3

أحّب من یساعدون المحتاجین في سبیل اهللا! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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عّین الّصحیح:57

﴿و أوفوا ِبالَعهِد إّن الَعهَد کاَن مسئوًال﴾:

و به عهد وفا کردند، همانا عهد (برای آن ها) مورد سؤال بود! (1

و به پیمان وفا کنید، قطعًا پیمان مورد سؤال است! (2

و به عهد و پیمان وفا کردند چراکه از عهد و پیمان سؤال می پرسند! (3

و به عهد و پیمان وفا کنید چراکه از عهد و پیمان سؤال پرسیده بودند! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

﴿و إذ ُقلُتم یا موَسی َلن ُنؤمَن َلَک َحّتی َنَری اهللا ...﴾:58

و هنگامی که گفتید ای موسی حّتی اگر خدا را هم ببینیم، ایمان نخواهیم آورد! (1

و آنگاه (به موسی) گفتید ای موسی به تو ایمان نمی آوریم تا آن هنگام که خدا را می بینیم! (2

و هرگاه گفتید ای موسی ایمان نخواهیم آورد تا اینکه خدا را ببینیم! (3

و آنگاه که گفتید ای موسی به تو ایمان نخواهیم آورد تا خدا را ببینیم! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

"العالقة الّثقافّیة و الحضارّیة بین األعراب و اإلیرانّ�َن قد سّببِت الّتأّثر و التأثیر بین لغتیهما بوضوٍح!": روابط ............59

فرهنگی و متمدنانه میان اعراب و ایران، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میان زبان آن ها را سبب شده بود! (1

فرهنگی و تمدنی بین عرب ها و ایرانی ها، آشکارا سبب تأثیرپذیری و تأثیرگذاری میان زبان های آن ها شده است! (2

فرهنگی و تمدنی میان اعراب و ایرانی ها سبب شد، اثرگذاری و اثرپذیری میان زبان آن ها کامًال آشکار شود! (3

فرهنگی و متمدنانه میان اعراب و ایران، مسبب پدید آمدن اثرپذیری و اثرگذاری میان زبانشان شده است! (4

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

"َقد عّودت ُأّمی َنفسها أّال تتدّخل فی موضوع لیس لها به علم حّتی تسلَم من الّزلل!":60

مادرم عادت کرده است که خودش را در موضوعی که نسبت به آن علمی ندارد، دخالت ندهد تا از لغزش ها در امان بماند! (1

مادرم خودش را عادت داده است که در موضوعاتی که در آن ها هیچ دانشی ندارد، دخالت نکند تا از لغزش در امان باشد! (2

مادرم خودش را عادت داده است که در موضوعی که در آن دانشی ندارد، دخالت نکند تا از لغزش سالم بماند! (3

گاهی مادرم عادت دارد که در موضوعی که نسبت به آن اطالعاتی ندارد دخالت نکند تا از لغزش سالم بماند! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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عّین عبارة ماجاء فیها ِمن األفعاِل الّناِقصة:61

کن ساعیًا فی الحصول علی آمالک! (2 سارت القافلة نَحو َحدیقة ُمجّللة! (1

إّنی کنُت ال أعِرُف َشیئًا َعن هذا الکتاب! (4 أصبحِت المعّلمات ُمّتحدات فی َمدینتنا! (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

إْقرأ الّنّص الّتالي ثمَّ أجب َعن األسئلة بما ُيناسب الّنّص:

"من أجمل الظواهر الطبیعّیة اّلتی تحدث عند نزول األمطار ظاهرة قوس قزح. هذه الظاهرة لها ألوان جمیلة تزین الّسماء بها و تفرح

قلوبنا عند رؤیتها. فی القرون الماضیة فی بالد الّروم کان الّناس یعتقدون أّن قوس قزح عذاب من عند اهللا و یحدث لعقاب الّناس فیفّر

الّناس داخل بیوتهم عند حدوثها. العالم المسلم قطب الّدین الشیرازّی کان أّول من اکتشف أسرار هذه الظاهرة الجمیلة و طرحها فی

تألیفاته. قد جاء فی مکتوباته أّن قوس قزح یحدث بسبب انکسار ضوء الّشمس فی قطرات الماء الموجود فی الجّو عند نزول األمطار.

کان الّرومّیون الیقبلون هذا الّرأی و یعّذبون اّلذین یعتقدون بها."

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ما هو معنی "قوس قزح"؟62

خورشیدگرفتگی (2 ماه گرفتگی (1

مه گرفتگی (4 رنگین کمان (3

عّین الخطأ :63

ن کانوا یخافون من ظاهرة قوس قزح! إّن الروم�ِّ (1

کان قوس قزح عذابا من اهللا لعقاب األمم المذنبة! (2

الّرومّیون ماکانوا یقبلون اآلراء العلمّیة حول هذه الظاهرة! (3

انکسار أضواء الّشمس فی قطرات میاه األمطار یسّبب حدوث قوس قزح! (4

عّین الّصحیح:64

قطب الّدین الشیرازّی کان اّول من اکتشف ظاهرة قوس قزح! (1

العالم المسلم استطاع أن یعّلم الّرومّ�ن سبب حدوث قوس قزح! (2

الّرومّیون عّذبوا العالم المسلم بسبب اعتقادها عن سبب حدوث قوس قزح! (3

فی بعض األّیام الماطرة التشاهد ظاهرة قوس قزح فی الّسماء! (4
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عّین الصحیح عن اإلعراب و التحلیل الصرفّی: "کان"65

فعل ماض - للغائب - مجرد ثالثی / فعل و فاعله "الّناس" (1

فعل من األفعال الناقصة - مضارعه : "یکاُن" / فعل لیس له فاعل أو مفعول (2

فعل ماض - مجرد ثالثّی من ماّدة "ک و ن" / فعل خرج من معناه األصلّی (3

للغائب - لیس له حرف أو حروف زائدة - األمر منه: "ُکن" / "کان یعتقدون" یدّل علی المضارع االستمرارّی (4

ماهو المناسب إلیجاد جملة وصفّیة؟66

"نبحث عن ............ ُیساعداننی فی إصالح ذات البین"

میِن المعلِّ (2 مشاوٍر (1

شیخیِن (4 حکیمتیِن (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الّصحیح:67

"الّناُس نیاٌم؛ فإذا ماتوا انَتبَهوا":

مردم خفته اند؛ پس هرگاه بمیرند بیدار می شوند! (1

مردم در خواب هستند؛ پس اگر می میرند (دوباره) زنده می شوند! (2

مردم خفتگان هستند؛ پس زمانی که ُمردند آغاز بیداری شان است! (3

گاه خواهند شد! مردم خواب هستند؛ پس آنگاه که مرگ فرارسد، آ (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"لم یقبل حکُم الُمباراة ذلک الهدَف لفریقنا فی اُألسبوع الماضی!"68

داور مسابقات آن گل را از جانب تیم ما در هفتۀ گذشته نپذیرفت! (1

آن گل را داور مسابقه در هفتۀ گذشته از تیم ما قبول نکرده بود! (2

داور مسابقه، آن گل تیممان را در هفتۀ گذشته نپذیرفت! (3

در هفتۀ گذشته، داور مسابقه آن گل را برای تیم ما نپذیرفته است! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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فضیل معًا:69 عّین العبارة اّلتی ما جاَء فیها اسم المکان و اسم التَّ

فی مساجد َمدینتنا َمکاتب و هی أحسن فی نوعها! (1

کثر من ساِئر بالد إیران! قیمُة المنازِل فی طهراَن أ (2

ُم أقّل مقاومًة أمام المشاِکِل! الشاّب المتنعِّ (3

رأیُت مدارَس و مشاهَد خضراء فی بلدکم أجمل من ساِئر النقاط! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

فی أّی عبارة جاء المتضاّد؟70

هذه من مظاهر التقّدم فی میادین العلم و الّصناعة و األدب ← ساحات (1

الجوع حالة الحاجة الی األکل ← الشبع (2

ذهبُت إلی متجر صدیقی و زرُته ← حانوت (3

﴿إیالفهم رحلة الشتاء و الّصیف﴾ ← سفرة (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ما هو الّصحیح في الّتضاّد:71

م ثَ  نی رسول اهللا کثیرًا عن رضا الوالدیِن! ← َکلَّ َحدَّ (2 لن تنالوا البّر حّتی تنِفقوا مّما تحّبون ← الخیر (1

فّر الّسارق بسبب تأجیل الحارس! ← تعجیل (4 إلهي کفی ِعلمُک عن  المقال ← الکالم (3

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

کبر الُحروب في الُقرون72 "کان جّدي َیحکي َلنا: حینما ابتدأِت الحرُب العالمّیة الّثانیة لم َتُکن َجّدُتکم َقد ُولَدت و هي کاَنت ِمن أ

األخیرة!": پدربزرگم برای ما حکایت می کرد ............

آن هنگام که جنگ جهانی دوم آغاز گشت، مادربزرگ شما هنوز به دنیا نیامده بود و آن بزرگ ترین جنگ در قرن های اخیر به (1

شمار می رود!

هنگامی که جنگ دوم جهانی شروع شد، هنوز مادربزرگ متوّلد نشده بود و آن از بزرگ ترین جنگ های قرن اخیر بود! (2

وقتی جنگ دوم جهانی آغاز شد، نزدیک به دنیا آمدِن مادربزرگتان بود و آن از بزرگ ترین جنگ های قرون اخیر بود! (3

زمانی که جنگ جهانی دوم شروع شد، مادربزرگتان به دنیا نیامده بود و آن از بزرگ ترین جنگ ها در قرن های اخیر بود! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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عّین العبارة الخالیة من الّصفة:73

مظاهر وحدة المسلمین کثیرة فتظهر واحدة منها في الحّج! (1

هؤالء تالمیذ مؤّدبون یحترمون األساتذة في کّل مکاٍن! (2

تلوت آیات من القرآن أّثرْت في روحي! (3

أعوذ بک یا ربِّ من نفس التشبع! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"أریُد التقّدم فی اللغة العربّیة َحتی أستطیَع أن أعرَف مفاهیم اآلیات القرآنّیة عند ما أقرؤها!":74

پیشرفت در زبان عربی را برای توانستن و دانستن مفاهیم آیات قرآن همراه تالوت آن ها را می خواهم! (1

پیشرفت در زبان عربی را می خواهم تا بتوانم که مفاهیم آیات قرآنی را درزمانی که آن ها را می خوانم، بفهمم! (2

می خواهم در عربی پیشرفت کنم تا بتوانم مفهوم آیات قرآنی را در زمان تالوتشان بشناسم! (3

اراده می کنم پیشرفت در زبان عربی را تا توانسته باشم مفهوم های آیه های قرآن را زمانی که می خوانم فهمیده باشم! (4

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

عّین الّصحیح:75

إن عجزَت عن مساعدة الناس ُحرمَت من نعمة رّبک: چنانچه از کمک کردن به مردم عاجز شوی، پروردگارت از نعمت (1

محرومت می کند!

م: خویشتن را گرامی بدارید پس کسی که خود را گرامی نداشته باشد، گرامی داشته م نفسه ال ُیکرَّ کِرموا أنفسکم؛ فمن ال ُیکرِّ أ (2

نمی شود!

فریقنا فائزون ِألنّنا کّنا ُنحاول کثیرًا: تیم ما برنده است، زیرا ما بسیار تالش می کردیم! (3

أفال ینظرون إلی اإلبل کیف ُخلقت: آیا به شتر نگاه نمی کنید که چطور آفریده شده است! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الّصحیح:76

﴿کلُّ شيء هاِلٌک إّال وجَهه﴾: هر چیزی جز ذاِت او نابود شدنی است! (1

یا اهللا؛ إّنا نعوذ بک من ذنوب ال ُتغَفر:خدایا؛ ما از گناهانی که  آن ها را نمی آمرزی به تو پناه می بریم! (2

ال نذهْب إلی خارج البیت إّال لضرورة: فقط به خاطر ضرورت به بیروِن خانه می رویم! (3

﴿و ال َتقُف ما لیس لک به علٌم﴾: و نباید از چیزی که به آن دانشی نداری پیروی کنی! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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"هناک نعم إلهّية كثيرة حولنا، علينا أن نشاهدها حتى ندرک وجود رّبنا الّرحيم":77

در اطراف ما نعمت های الهی بسیار است برای درک وجود پروردگار مهربانمان باید به آن ها بنگریم! (1

نعمت های الهی بسیار در اطراف ما وجود دارد با نگریستن به آن ها پی به وجود خدای مهربان خود می بریم! (2

اطراف ما نعمت های الهی بسیاری وجود دارد ما باید آن ها را مشاهده کنیم تا وجود پروردگار مهربان خود را درک کنیم! (3

پیرامون ما نعمت های بسیاری از خداوند هستند بر ماست که آن ها را ببینیم تا وجود پروردگار را درک کنیم! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"إذا أراَد أحٌد َمدَّ ُجسوِر العالقاِت فْلیمُدد ید الّسلم و الّصداقِة إلی البلدان المجاورة!":78

هرگاه کسی بخواهد پل های ارتباطات را گسترش دهد، پس دست صلح و دوستی را به کشورهای همسایه دراز می کند! (1

اگر کسی گسترش پل های ارتباط را اراده کرده است، پس باید دست صلح و صداقت را به کشورهای اطراف دراز کند! (2

چنانچه کسی خواست، پل های ارتباطات گسترش یابد، پس دست صلح و دوستی را به کشورهای اطراف دراز می کند! (3

اگر کسی گسترش پل های ارتباطات را بخواهد، پس باید دست صلح و صداقت را به کشورهای همسایه دراز کند! (4

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

کَبُر الَعیِب أن َتعیَب ما فیَک ِمثُلُه":79 عّین األقرب من المفهوم: "أ

گرت عیب جویی بود در سرشت            نبینی ز طاووس چز پای زشت (1

پرسشی دارم زدانشمند مجلس بازپرس            توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟! (2

دانی که بدتر از بد در این جهان چه باشد؟            عیبی که در خودت هست در من بدی شماری! (3

گر مسلمانی ازین است که حافظ دارد            آه اگر از پی امروز بود فردایی! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ُش عن عالم یدعونا من الشّک إلی الیقین!":80 "في طریقنا نحو الّتقّدم ُنَفتِّ

درراهمان به دنبال پیشرفت توسط دانشمندی هستیم که ما را از شک به یقین برساند! (1

در مسیر به سوی پیشرفتمان، به دنبال عاِلمی می گردیم که ما را از شک به سمت یقین فرامی خواند! (2

درراه به سوی پیشرفت، در جستجوی عاِلمی هستیم که شک ما را به یقین تبدیل نماید! (3

در مسیرمان به سوی پیشرفت، در جستجوی دانشمندی هستیم که ما را از شک به سوی یقین دعوت کند! (4

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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"کاَن ُشرطّی الُمرور یقول فی ُمحاَضرة: الوالداِن الیأتیا ِباألطفال فی الّشوارع الُمزدحمة": "پلیس راهنمایی و رانندگی ............"81

در سخنرانی اش می گفت: پدر و مادر نباید با کودکان در خیابان های شلوغ بیایند! (1

در یک سخنرانی می گفت: والدین کودکان را در خیابان های پرجمعّیت نمی آورند! (2

در یک سخنرانی می گفت: پدر و مادر نباید کودکان را در خیابان های شلوغ بیاورند! (3

در سخنرانی می گفت: والدین با کودکانشان در خیابان های پرجمعّیت نمی آیند! (4

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

فی أّی عبارة إسٌم مجهول:82

ما ُکّنا نشاهد األفراس الجمیلة! (2 کّل من یسلمون بهذا الّدین کاإلخَوة! (1

تعاون أمیر و میثم فی طرح السؤاالت! (4 إذهب إلی فرعوَن أنت َرسوال! (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

﴿َو ال َتلِمزوا أنفسُکم َو ال َتناَبزوا ِباَأللقاِب ِبئَس اإلثُم الُفسوُق َبعَد اإلیماِن﴾:83

زیرا که نسبت دادن آلودگی به گناه پس از ایمان، بدنامی و به دنبال عیب یکدیگر نباشید و به هم القاب زشت ندهید،  (1

است!

نسبت دادن فسق پس از ایمان! به خودتان نیش و کنایه نزنید و نام  های ناپسند را القاب هم قرار ندهید، چه بد است  (2

نسبت دادن آلودگی به گناه، بدنامی است! به یکدیگر زخم زبان نزنید و برای هم لقب ناروا قرار ندهید، بعد از ایمان  (3

نسبت دادن ِفسق به چراکه بدترین نام پس از ایمان،  و از هم عیب  جویی ننما�د و همدیگر را با نام زشت نخوانید،  (4

دیگران است!

][

][

][

][][

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین عبارة خالیة من األفعال الّناقصة:84

﴿و یقول اّلذین کفروا لسَت ُمرسًال﴾ (1

إذا کنتم هللا ینُصرکم اهللا! (2

﴿فأصبحُتم بنعمته إخوانًا﴾ (3

من ُیصبح و ال َیهتّم بأمور المسلمین فهو خارج عن اإلسالم! (4

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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اْقرأ الّنّص الّتالٍي ثمَّ أجب َعن األسئلة بما ُيناسب الّنّص:

هر من أهّم الّشهور فی حیاة اإلیرانّ�ن نة الهجرّیة الشمسّیة هو شهر "خرداد" و أصبَح هذا الشَّ ل في السَّ إنَّ آِخر األشهر من الفصل األوَّ

ة فی خرداد و منها وفاة قائد الثورة الکبیر فی منتصف هذا الشهر. هو أیقَظ (أخرَج من نوات األخیرة. حدَثت وقائع ُمهمَّ الیومّية فی السَّ

الّنوم) اإلیرانّ�ن من الغفلة حّتی یثوروا أمام الحّکام الّظالمین. انتصرت الثورة اإلسالمّیة فی سنة 1357 الهجرّی الشمسی. اإلمام

باب أن یرفضوا ما یعرُض الغرب علیهم من المفاسد و یبتعدوا عّما یغفلهم عن مستقبل بالدهم و یحاولوا فی کسب ی الشَّ الخمینّی وصَّ

العلوم النافعة إلیجاد مجتمع سعید.

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"شهر خرداد ............" ما هو الخطأ؟85

حدثت فیه حوادث مهّمة لإلیرانّ�ن! (1

یف! أقرب الّشهور من فصل الصَّ (2

زمان إستیقاظ اإلیرانّ�ن من نوم الغفلة و انتصار الثورة! (3

زمان وفاة قائد الثورة العظیمة فی ایران! (4

باب ............" ماهو الخطأ؟86 "طلب اإلمام الخمینّی من الشَّ

أن یبتعدوا عن الغفلة عن اإلستقالل و حرّیة وطنهم! (2 أن یرفضوا کلَّ ما یعرضُه علیهم الغرب! (1

أن یکسبوا درجات عالیة فی العلوم! (4 أن الیقبلوا ما ُیفسد دینهم و أخالقهم! (3

ما هو الخطأ؟87

شهر خرداد أهّم الشهور فی تاریخ حیاة اإلیرانّ�ن! (1

وصایا اإلمام الخمینّی تکون مصباحًا إلنارة مستقبلنا! (2

غفلتنا عن مستقبل بالدنا هی أمل الحکام الغربّ�ن! (3

مات األمام الخمینّی فی الیوم الرابع عشر من شهر خرداد! (4

عّین الّصحیح عن اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّی:88

أصبح: فعل ماض - للغائب - من باب إفعال / فعل و فاعله "هذا" (1

اإلیرانّ�ن: جمع سالم للمذکر - مفرده "اإلیرانّی" - اسم علم / مضاف إلیه (2

الُحّکام: جمع تکسیر و مفرده "حاکم" - اسم فاعل من فعل مجّرد ثالثّی / مضاف إلیه (3

انتصرت: فعل ماض - للغائبة - مزید ثالثی - مصدره علی وزن "انفعال" / فعل و فاعله "الّثورة" (4
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عّین المضارع المنصوب:89

! أمرت األّم بناتها أن الیکسلَن فی أعماِلهنَّ (2 هذا األمرصعب، لیساِعدک أصدقائک! (1

إن تعرفوا حالوة عاقبة الحّق تصبروا َعلی َمرارته! (4 ه الناس! فی البحار و الّتراب عجائب کثیرة ِلَتنبُّ (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

فی أّی عبارة یترجم الماضی مضارعًا؟90

کان األطفال یلعبون فی البستان بسروٍر! (1

فّتشت عن کتاب ساعدنی فی فهم النصوص! (2

من حاول کثیرًا ینجح فی اإلمتحانات! (3

هو أحّب أن نشاهد قلمًا نّبه جمیع ُاسرتنا من الغفلة! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الّصحیح:91

کان أعداؤنا فّروا إلی مأمنهم فهذا إنتصار اإلسالم: دشمنان ما به پناهگاهشان فرار کرده بودند پس این پیروزی اسالم بوده (1

است!

ما کان لّالعب المثابر دور في الفریق و هزیمته: بازیکن باپشتکار، نقشی در تیم و شکست آن نداشت! (2

إعلم یا ظالم أّن بالّظلم لن ُتفنی اُالّمة فاتُرکه: ای ستمگر بدان  که با ستم اّمت نابود نمی شود پس آن را ترک کن! (3

کنت ُانّظف الغرفة الّصغری للمطالعة الّدراسّیة: اتاق کوچک را برای مطالعۀ درسی تمیز می کردم! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ن "الّالم" بمعنی "حّتی":92 عیِّ

لنحضر في صالة االمتحان قبل الموعد المقّرر! (1

ألنجح في امتحانات نهایة السنة علّي باالجتهاد! (2

ُقلُت في نفسي ألجعل الّسعي نصب عینّي في کّل الّدروس! (3

ن من مرضي! ألتناول األدویة المفیدة حّتی أَتَحسَّ (4

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:93

راویِل مئتیُن و ثالثیُن ألَف توماٍن! صاَر َمبَلُغ السَّ (2 َشرُّ الّناِس َمن الَیعَتِقُد األمانَة و الَیْجَتِنُب الخیانَة! (1

حاَوَل األعداُء أْن َیسَتهزئوا ِبنا و َیْسَخروا ِمّنا! (4 َم َمکاِرَم األخالِق! إّنما ُبِعْثُت ُألتمِّ (3

تالیفی خیرهللا اسماعیلی - سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ن "َمن" إعرابه َیخَتلف َعن الباقی:94 َعیِّ

َمن َطَلَب َشیئًا َو َجدَّ َوَجَد َو َمن َقَرَع بابًا َو َلجَّ وَلَج! (1

ُد َحیاَتُه ِبَرأِی اآلَخریَن! عاَدِة، َمن ُیَقیِّ ال َیعِرُف َطعَم السَّ (2

؟! َرأیُت َمن کاَن نائمًا فی ُغرَفتی َو َیقوُل لی: َمن ُتِحبُّ (3

َمن جاَء ِبالَحَسنِة َفَلُه َعشُر أمثاِلها! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

اْقرأ الّنّص الّتالي ثمَّ أجب َعن األسئلة بما ُيناسب الّنّص:

کبر و أعظم من سائر المخلوقات و یستکبرون أمام رّبهم کأّنهم لیسوا مخلوقاته. علی هؤالء أن ینظروا إلی إنَّ الناس قد یروَن أنفسهم أ

قدرات سائر المخلوقات و فضلها علی اإلنسان فی بعض األمور حّتی َیتذّکروا مکانتهم فی هذا الخلق العظیم. لذلک نری فی القرآن

الکریم ذکر بعض الحیوانات حّتی یتفّکر اإلنسان فیها. علی سبیل المثال: إّن القّطة تری فی الّظالم أفضل من اإلنسان بسبع مّرات، و نوعًا

کثر من اثنی عشر مترًا إلی األمام فی قفزة واحدة و النملة کثر من ثالثة أمتار و أ من الَکنغر (کانگورو) یقدر علی أن یقفَز إلی األعلی أ

قادرة أن تحمل معها شیئًا وزنه أثقل من وزنها خمسین مّرة!

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الّصحیح :95

ذکر الحیوانات فی القرآن دلیل علی فضلها علی اإلنسان! (1

ر إذا نظر إلی قدرات سائر المخلوقات ینسی قدراته! اإلنسان المتکبِّ (2

اإلنسان هو أضعف المخلوقات فی العالم َفِلم یستکبر؟! (3

اإلنساُن إذا استکبر لمن یخلقه یکون أدنی من الحیوانات! (4
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عّین الّصحیح:96

القّطة تقدر علی أن تشاهد فی الّنهار ما ال یقدر اإلنسان مشاهدته! (1

کثر من الکنغر إّال باألدوات! ال یمکن للبشر أن یقفز إلی األعلی أ (2

النملة الصغیرة تقدر علی أن تحمل أشیاء ثقیلة بسهولة دون تعٍب! (3

الکنغر فی قفزه الواحد یقفز اثنی عشر مترًا إلی األعلی و ثالثة إلی األمام! (4

ما هو األنسب لمفهوم الّنص؟97

﴿یا أّیها اإلنسان ما غّرک برّبک الکریم﴾ (2 ﴿تبارک اهللا أحسن الخالقین﴾ (1

کرمکم عند اهللا أتقاکم﴾ ﴿إّن أ (4 کبر العیب أن تعیب ما فیک مثله! أ (3

عّین الّصحیح في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّی:98

قادرة: مفرد - مؤنث - اسم فاعل من فعل "قّدر، ُیقّدر" / خبر (1

المخلوقات: جمع سالم للمؤنث - اسم مفعول من مجّرد ثالثی ّ/ صفة (2

یستکبرون: فعل مضارع - للغائبین - مزید ثالثی و مصدره " استکبار" / فعل و مع فاعله جملة فعلّیة (3

کثر: مفرد - مذکر - اسم تفضیل (مصدره "تکثیر") / مفعول   به أ (4

"دانشجویان من! اگر درباره یک موضوع دانشی ندارید مجاز نیستید که در آن دخالت کنید چه این کار، شما را به اشتباه می اندازد":99

"طالباتی و طّالبی ............

إذاکنتم التعلمون عن الموضوع لیس جائزا لکم أن تدخلوا فیه ألّنه یوقعکم فی خطٍأ! (1

إن لم یکن عندکّن علم عن موضوع فالیجوز لکم أن تتدّخلن فیه ألّنه ُیلقیکم فی الخطأ! (2

إن لم یکن لکم العلم عن موضوع فالتجوز لکم أن تتدّخلوا فیها ألّنها تقذفکم فی الخطأ! (3

إذا کنتّن التعلمن عن موضوع واحد لستّن مجازات أن ُتداخلن فیه ألّنه یوقعکم فی األخطاء! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین ما ال یصف نکرة:100

رأیُت الیوَم فی صّفنا طالبًا مشاغبًا ال یستمع إلی الّدرس جّیدًا! (1

کثر من کیلوین! سأصید في هذا الّنهر سمکًة یزید وزُنها أ (2

! ُاعِطَیِت الّطالباُت المثالّیاُت في حفلة المدرسة جائزًة ال ُتنَسی ِذکراُهنَّ (3

دئ َأَلم رأسي! وصَف الّطبیُب لي حبوبًا ُتهِّ (4

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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مّیز "من" أو "ما" شرطّیة:101

من واجه المدیرة عندما کانت تدخل المکتبة! (2 و ما یکفر بآیات اهللا إّال القوم الفاسقون! (1

من سمع إلی الموعظة هرب من المخمصة! (4 ما فعلتم بنقودکم حّتی أصبحُتم خاسریَن! (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"هناک فی متجر زمیلی فساتیُن غالیٌة جّدًا یبدأ سعُرها من خمسٍة و سّتین َأْلفًا إلی سبعٍة و تسعیَن َأْلَف توماٍن!":102

آنجا در مغازۀ همکارم پیراهن  های زنانۀ گرانی هست که بهای آن  ها از پنجاه و شش هزار تومان است تا هفتاد و نه هزار (1

تومان!

پیراهن زنانه  ی بسیار گرانی در مغازۀ دوستم وجود دارد که قیمت آن از شصت و پنج هزار تا نود و هفت هزار تومان است! (2

در مغازه  ی همکار من پیراهن  های زنانۀ بسیار گرانی وجود دارد که قیمت آن  ها از شصت و پنج هزار تا نود و هفت هزار (3

تومان است!

در مغازه  ی دوستم پیراهن  های زنانۀ بسیار گران یافت می  شود که بهای آن از شصت و پنج هزار تا نود و هفت هزار تومان (4

متفاوت است!

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"برای این که به دروغ ناچار نشویم، اصًال نباید از واقعّیت فرار کنیم!". عّین الصحیح:103

ُالبّدمن الِکذب أن النِفّر من الواقع أبدًا! (1

علینا أن الَنهرب من الواقع لعدم اإلضطرار بالَکِذب! (2

ال َنهرب من الواقع أبدًا ألن ال ُنضطّر بالِکذب! (3

یجب علینا أن الَنفّر من الواقع حّتی الَنضطّر بالَکِذب! (4

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الّصحیح:104

کانوا صادقین مع أنفسهم و مع اآلخرین: با خودتان و با دیگران راست گو باشید! (1

م: تب شدیدی داری ولی فشارخون نداری! ی َشدیدة و ما عندک َضغُط الدَّ کانت عندک ُحمَّ (2

تي میاهها ذاُت رائحة کریهة: به مرداب هایی که آب هایشان دارای بوی ناپسندی است، نخواهیم َلن َنِصَل إلی الُمسَتنَقعاِت الَّ (3

رسید!

تًا ِمن الّطالب الُمشاِغب: معلم از دانش آموز اخاللگر مچ گیری نمی بیند! َلم ُیالِحِظ المعّلُم َتَعنُّ (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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عّین عبارة ما جاَء فیها اسم المکان:105

َب األعداء مصانع کثیرة في الحرب المفروضة! َخرَّ (1

في الّتعاون الّدوّلّي َستحّقق منافع جمیعنا! (2

أقرأ إنشائی في محضر األستاذ و الّطالب یستمعون إلیه! (3

هناک منابع کثیرة لإلنسان الّنشیط في سبیل التقّدم! (4

تالیفی خیرهللا اسماعیلی - سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین ما لیس فیه اسلوب الشرط:106

َوَجدَت رائحَة الُودِّ إن َشَممَت ُرفاتی! (2 َو إن َشکوُت إلی الّطیر ُنحَن فی الُوکناِت! (1

َمن ال یفهم کالم المعّلم جّیدًا َیرُسب! (4 َمِن اْعَتَرَف بذنبه ال َذنَب َله! (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"َمن َغَلَبْت َشهَوُتُه َعقَلُه َفُهَو َشرٌّ ِمَن الَبهاِئم!":107

کسی که شهوتش بر او غلبه کند و عقلش را از بین ببرد، پس او بدترین بهایم است! (1

هر که غلبه کند شهوتش بر عقلش، پس او از چهارپایان بدتر است! (2

کسی که شهوتش بر عقلش چیره شود از شّر چهارپایان ایمن است! (3

هر که توسط عقلش بر شهوت خود غلبه کند از بهایم پست  تر است! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

غّیر العبارة التالیة بکلمة "أصبح":108

"نحن علماء عاملون حّقا"

أصبح علماء عاملین حّقا! (2 أصبح علماء عاملین حّقا! (1

أصبحنا علماء عاملین حّقا! (4 نحن أصبح علماء عاملین حّقا! (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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فی أّی عبارة جاء اسم الّنکرة أقّل: (علی حسب ما درسناه)109

من آمن برّبه حّقًا فهو سعید! (1

﴿و ما نرسل الُمرسلیَن اّال مبّشریَن و ُمنذریَن!﴾ (2

وجدُت سعیدًا المحسن ناجحًا فی العاقبة! (3

حدیقة شاهزادة قریب ِمن کرمان هی جّنة فی الحقیقة! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"ما کنُت َأعَلم َأبدًا أّن الّطالَب الُمشاغب قد یضرُّ زمالَءه بسلوکه الّسّیئ فی الّصّف!":110

هیچ نمی  دانستم که یک دانش  آموز اخاللگر، گاهی با رفتار بد خود در کالس به هم  کالسی  های خویش آسیب می  رساند! (1

هرگز ندانسته بودم که دانش  آموز شلوغ  کننده با رفتار زشتش در کالس به همشاگردی های خود قطعًا ضرر می  رساند! (2

همیشه نمی  دانستم که ممکن است دانش  آموز اخاللگر، با رفتار بدش به هم  کالسی  های خویش در کالس زیان برساند! (3

هرگز نمی  دانستم که دانش  آموز اخاللگر، گاهی با رفتار بد خویش در کالس به هم  کالسی  های خود ضرر می  رساند! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

مّیز الجملة اّلتی ما جاء فیها اسم التفضیل:111

أعجز الّناس من عجز عن اکتساب اإلخوة! (2 شّر الناس من ابتعد عنه الناس مخافة شّره! (1

الّلهّم اجعله فی أعلی درجة العلم! (4 ال نری لونًا أسود فی رایة بالدنا! (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین اسم التفضیل مضافًا:112

عداوة العاقل َخیٌر ِمن َصداقة الجاهل! (2 غری أطوُل ِمن سائر زمیالتها! بنتي الصُّ (1

َمن أهدی إلیکم ُعیوَبکم هو خیر من اآلَخرین! (4 العمل بالحّق هو خیر الّطرق و أقومها! (3

تالیفی خیرهللا اسماعیلی - سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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اْقرأ الّنّص الّتالي ثمَّ أجب َعن األسئلة بما ُيناسب الّنّص:

فی یوم ماطر فی غابة خضراء کان ثعلب و غزالة یلعبان معا فجأة وقعا فی بئر عمیقة حفرها الصّیادون لصید الحیوانات حّتی یبیعوها

لحدیقة الحیوانات. إّنهما صرخا و طلبا المساعدة و لکن ما جاء أحد لمساعدتهما. إّنهما حاوال للخروج مّرات کثیرة و لکّنهما لم یقدرا علیه

ٍف. شاهده الثعلب و بدأ المحاولة من َفیئسا. حیئنٍذ مرَّ کلٌب بالبئر و شاهد الثعلب فی تلک الحالة َفَفرح کثیرا و ِإستهزئ به دون توقُّ

ق من جدار البئر فخرج منها. تعّجب الکلب. قالت له حمامة: أنا أعرف هذا الثعلب، إّنه ثقیل السمع و هو کان یظّن جدید حّتی َتسلَّ

أّنک تشّجعه علی الخروج! فی النهایة ساعدا معًا حّتی ُیخرجا الغزالة من البئر!

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الصحیح عن النّص:113

الغزالة و الثعلب وقعا معًا فی بئر ماء عمیقة! (1

کان قصد الکلب من استهزاء الثعلب تشجیعه علی الخروج من البئر! (2

کان الثعلب ال یسمع األصوات جّیدًا و لذلک لم یفهم قصد الکلب صحیحًا! (3

الثعلب بعد خروجه من البئر، حاول وحیدًا أن ُینقذ الغزالة! (4

عّین عبارة أقرُب من مفهوم النّص:114

عداوة العاقل خیٌر من صداقة الجاهل! (2 من حفر بئرًا ألخیه وقَع فیها! (1

سگ زرد برادر شغال است! (4 عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد! (3

"الغزالة ............" عّین الصحیح:115

کانت مأیوسة من الّنجاة فال تحاول للخروج من البدایة! (1

تعّلمت من الثعلب طریقة الخروج من البئر! (2

کانت تعرفها الحمامة فساعدتها للخروج من البئر! (3

کان الثعلب له صدیق حمیم! (4

عّین الصحیح فی التحلیل الصرفّی و المحّل اإلعرابّی:116

الصّیادون: جمع سالم للمذکر - نونه مفتوحة دائمًا - اسم مبالغة تدّل علی حرفة أو آلة / فاعل (1

المساعدة: مفرد - مؤنث - اسم مفعول مأخوذ من فعل مزید / مفعول (2

ق: فعل ماض - للغائب - مزید ثالثّی (مصدره علی وزن تفّعل) / فعل و فاعل و الجملة فعلّیة َتسلَّ (3

ُیخِرجا: فعل مضارع - للغائبیِن - مزید ثالثّی (ماضیه: أخَرَج) - مجهول / فعل حذف نونه بسبب "حّتی" (4
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ْث بما یخاف تکذیبه!":117 "علی اإلنسان االلتزام باألخالقّیات و أشیاء ال ُتعّرضه للّتهم، و أن َیعرف جّیدًا أّنه ال ُیحدِّ

بر انسان است که ملتزم به اخالقیات و چیزهایی باشد تا او در معرض تهمت ها قرار نگیرد و اینکه نیک بداند که سخنی نگوید (1

که از تکذیب شدنش بهراسد!

انسان باید به اخالقّیات و چیزهایی پایبند باشد که او را در معرض تهمت ها قرار ندهد و نیک بداند که نباید دربارۀ چیزی که (2

از تکذیب آن می ترسد، سخن بگوید!

بر انسان الزم است که اخالقّیات و اشیایی را مراعات کند تا در معرض تهمت هایی قرار نگیرد و اینکه خوب بشناسد که آنچه (3

را ترس از تکذیبش وجود دارد، بر زبان نیاورد!

پایبندی به اخالق و چیزهایی که انسان را در معرض تهمت قرار می دهد، بر او الزم است و باید نیک بداند که سخنی نگوید (4

که بیم دروغ انگاشتنش می رود!

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

عّین الخطأ:118

روا ما بأنفسهم: بی گمان خداوند چیزی را در قومی تغ�ر نمی دهد تا (آن ها) چیزی را در ر ما بقوٍم حّتی ُیغیِّ "إّن اهللا ال ُیغیِّ (1

خودشان تغ�ر دهند!"

نا َنعَلُم أنَّ الّنبیَّ ُبِعث لیهدَی الّناَس": همۀ ما می دانیم که پیامبر برای هدایت مردم فرستاده شد! "ُکلُّ (2

"َفلیعبدوا ربَّ هذا البیت اّلذی أطَعَمهم من جوٍع": پس پروردگار این خانه را باید بپرستند، همان که در گرسنگی غذایشان (3

داد!"

"الّدکتوراه الفخرّیة هی شهادٌه ُتعَطی لشخٍص تقدیرًا لُجهوده فی َمجاٍل معّین": دکترای افتخاری مدرکی است که به شخصی (4

به خاطر قدردانی از تالش هایش در زمینه ای مشّخص داده می شود!

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

مًا ال تعّنتًا!":119 "و علی الّطّالب أن یسألوا المعّلم تعلُّ

باید معّلم از دانش آموزان به خاطر یاد دادن پرسش کند نه به خطر کنجکاوی! (1

بر دانش آموزان واجب است که به خاطر یادگیری از معّلم بپرسند نه به خاطر مچ گیری! (2

دانش آموزان الزم دارند که از معّلم خود سؤال آموزشی بپرسند و نه سؤال بی مورد! (3

باید دانش آموزان از معّلم خود برای آموزش سؤال کنند نه به خاطر رو کم  کردن! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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"عّین ما لیس فیه من األفعال الناقصة":120

کاد الفقر أن یکون کفرًا! (2 لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی إیمانها خیرًا! (1

صرت ناظرًا الی عملّیة إکتشاف النفط! (4 من أصبح و لم یهتمَّ بأمور المسلمین؟ (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"قلب المشرک کحمامة سوداء یرتفع في سماء الّضاللة اّلتي لیس لها حّد ارتفاعًا مستمّرًا!":121

دل انسان مشرک ، گویی کبوتر سیاه است که همواره در آسمان انحراف که حّدی برای آن نیست اوج می گیرد! (1

قلب انسان مشرک، مانند پرنده ای سیاه در آسمان بی حّد و مرز گمراهی ارتفاع بسیار زیادی می گیرد! (2

دل مشرک چون کبوتری سیاه در آسمان گمراهی که حّد و مرزی ندارد، پی درپی باال می رود! (3

قلب مشرک، گویی پرندۀ سیاه است که او را در آسمان انحراف، بی حّد و اندازه باال می برد! (4

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

"ما کنُت َأعَلم َأبدًا أّن الّطالَب الُمشاغب قد یضرُّ زمالَءه بسلوکه الّسّیئ فی الّصّف!":122

هیچ نمی  دانستم که یک دانش  آموز اخاللگر، گاهی با رفتار بد خود در کالس به هم  کالسی  های خویش آسیب می  رساند! (1

هرگز ندانسته بودم که دانش  آموز شلوغ  کننده با رفتار زشتش در کالس به همشاگردی های خود قطعًا ضرر می  رساند! (2

همیشه نمی  دانستم که ممکن است دانش  آموز اخاللگر، با رفتار بدش به هم  کالسی  های خویش در کالس زیان برساند! (3

هرگز نمی  دانستم که دانش  آموز اخاللگر، گاهی با رفتار بد خویش در کالس به هم  کالسی  های خود ضرر می  رساند! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ْرِض َو ما َلُکم من دوِن اهللا ِمن َوِليٍّ َو ال َنصیٍر﴾:123 ماَواِت َو اْألَ ﴿أ َلْم َتْعَلْم َأنَّ اهللا َلُه ُمْلُک السَّ

آیا ندانسته ای که خدا مالکیت آسمان ها و زمین را دارد و غیر از خدا [هیچ] ولّی و یاوری ندارید! (1

آیا ندانستی که مالکیت آسمان و زمین از آِن خداوند است و غیر خدا نه پشتیبان و نه حمایت کننده ندارید! (2

آیا نمی دانستی که مالکیت آسمان و زمین برای اوست و جز خداوند یاور و یاری کننده ای، ندارید! (3

آیا نمی دانستی که خدا مالک آسمان ها و زمین است و جز او یاری کننده ای نیست! (4

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ر فیه َیظَهر أثر ذلک َعَلی ُأسرته!":124 "ُکّل ُعضو في اُألسرة َلُه دوٌر مهّم ُیؤّدیه َفمن ُیَقصِّ

همۀ اعضای خانواده نقش مهّمی دارند و آن را ایفا می کنند؛ پس کسی که در آن کوتاهی می کند، اثرش را در خانواده اش (1

می بیند!

هر عضوی در خانواده، نقشی مهم دارد که آن را اجرا می کند؛ درنتیجه آنکه در نقشش کوتاهی کند، آثارش را در خانواده اش (2

آشکار می سازد!

هر عضو در خانواده، نقش مهّمی دارد که آن را ایفا می کند و هر کس در آن کوتاهی  می کند، اثر آن در خانواده، ظاهر (3

می شود!

هر عضوی در خانواده، نقشی مهم دارد که آن را ایفا می کند پس هرکس در آن کوتاهی کند، تأثیر آن در خانواده اش آشکار (4

می شود!

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

مّیز الجملة اّلتی ما جاء فیها اسم التفضیل:125

أعجز الّناس من عجز عن اکتساب اإلخوة! (2 شّر الناس من ابتعد عنه الناس مخافة شّره! (1

الّلهّم اجعله فی أعلی درجة العلم! (4 ال نری لونًا أسود فی رایة بالدنا! (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:126

ِق ِنصُف اّلدیِن! ُحسُن الُخل (2 الّسرواُل النسائیُّ ِبَخمسة و تسعیَن ألَف توماٍن! (1

تًا! العاَلُم َحیٌّ و إْن کاَن َمیِّ (4 َعداوة العاِقِل خیٌر ِمن صداقة الجاهِل! (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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دوا ألسنتکم لین الکالم لکی ُتقِنعوا به الّناَس و ُتغّیروا سلوَکهم!":127 "کّنا قد قرأنا فی کتاٍب موضوعًا ینصحنا هکذا: عوِّ

در یک کتاب موضوعی می خواندیم که این گونه ما را نصیحت می  کرد: به نرم گویی زبان خویش را عادت دهید تا مردم را (1

قانع کنید و رفتارشان تغ�ر یابد!

در کتابی موضوعی خوانده بودیم که این چنین نصیحتمان کرده بود: زبان های خود را به سخن نرم عادت دهید تا مردم با آن (2

قانع شده، رفتار خویش را تغ�ر دهند!

موضوعی را در کتابی خوانده بودیم که این گونه ما را پند می داد: زبان های خویش را به نرم گویی عادت دهید تا مردمان را با (3

آن قانع کنید و رفتارشان را تغ�ر دهید!

در یک کتابی موضوعی را می خواندیم که چنین ما را اندرز می داد: نرم گویی را عادت زبان های خود کنید تا مردم را قانع (4

کرده و رفتارشان را تغ�ر بدهید!

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:128

ٌق ُینِقُذِک ِمن ُمصیبة الَجهِل! الکتاُب َصدی (2 موا ُتعَرفوا فإنَّ المرَء َمخبوٌء تحَت لساِنِه! َتَکلَّ (1

ها ثاِبتة! ُک عیُن البومة فأنَّ الَتَتحرِّ (4 رت أصواُتها! َکِلماٌت فاِرسّیة َدَخلِت العربّیة َتَغیَّ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

عّین الخطأ:129

لوک: کارهای انسان و اخالقش، رفتارها نامیده می  شوند! أعماُل اإلنسان و أخالُقه ُتسّمی السُّ (1

ُأعطیک بعد التخفیض مئتي ألف تومان: پس از تخفیف، دویست هزار تومان به تو می دهم! (2

کاَد الّطالب أن یصبحوا راسبین: نزدیک بود که دانش  آموزان مردود شوند! (3

مالء: دانش  آموز اخاللگر خواست که مرا در برابر همشاگردی ها ریشخند کند! أراَد الّتلمیُذ الُمشاغب َأن یستهزئ بي أماَم الزُّ (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الخطأ فی ضبط حرکات الحروف:130

إنَّ الَمرَء َمْخبوٌء َتحَت ِلساِنه! (2 جوَن فریَقهم فی الِملَعب! ُع الُمتفرَّ ُیَشجِّ (1

ُیْعِجُبنی عیٌد َیفَرُح فیه الُفَقراُء! (4 ِم الّناَس َعَلی َقْدِر ُعُقوِلهم! َکلِّ (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



"کانت ُمحاضرٌة ألَقاها معّلمنا بالمدرسِة عن دور الحضارِة اإلسالمّیِة أعَجَبْتنا کثیرًا!":131

سخنرانی معلم در مدرسه دربارۀ نقش تمدن اسالم بسیار ما را به شگفتی وا داشته بود! (1

معلم ما در مدرسه دربارۀ نقش تمدن اسالم سخنرانی کرد و بسیار ما را به وجد آورده بود! (2

از سخنرانی ای که معلم ما در مدرسه در خصوص نقش تمدن اسالمی ایراد کرد، بسیار خوشمان آمده بود! (3

معلم ما دربارۀ نقش تمدن اسالم سخنرانی در مدرسه کرد که بسیار تعجب کردیم! (4

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

عّین الخطأ:132

إن فقدُت مکان بذوري اّلتي بذرتها یومًا،: اگر روزی مکان بذرهایی که آن را کاشته ام گم شد، (1

سیخبرني المطر اّلذي ُیمطر علی األرض أین قد زرعتها،: بارانی که بر زمین می بارد به من خبر خواهد داد که آن را کجا (2

کاشته ام،

لذا ألبذر الخیر فوق أّی أرض و تحت أي سماء،: بنابراین باید بر فراز هر زمینی و زیر هر آسمانی خیر بکارم، (3

ألّنني ال أعلم أین و متی سأجده: زیرا من نمی دانم آن را کجا و کی خواهم یافت! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین حرف تعریٍف له معنی مستقّل:133

ال یدخل بذر الحکمة في قلب المتکّبر الجّبار أبدًا! (1

د في الغابة! ُأحّب صوت تلک الّطیور الجمیلة اّلتي ُتغرِّ (2

ُشّجع طالب في صّفنا الیوم، کأّن الطالب یدرس کثیرًا! (3

إّن الحوت ال ُیصاد إّال الستخراج الّزیت من کبده! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین "أفعل" لیس اسم الّتفضیل:134

ما أرضی المؤمُن به َحبیَبه هو الّصدق و الّصبر! (2 اإلنتاج الَوطنّي هو أحُد أهّم عوامل تقّدم بلدنا! (1

ق الَحسن! َلیس شيٌء أثقل في المیزان ِمن الُخُل (4 أعلم الّناس، َمن َجمَع علَم الّناس إلی ِعلِمه! (3

تالیفی خیرهللا اسماعیلی - سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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عّین األ بعد من المفهوم "َو َعسی أن َتکَرهوا َشیئًا َو ُهَو َخیٌر َلُکم":135

چنین است رسم سرای درشت  گهی پشت به زین و گهی زین به پشت (1

تو بد پنداری اّما روزگار است  بسا بهتر از آن ناخوش نبینی (2

هر نیک و بدی که در شما راست  چون درنگری صالح کار است (3

سر رشتۀ غیب ناپدید است            بس قفل چو بنگری کلید است (4

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الّصحیح:136

قال الّصیدلّی: رجاًء، راِجعوا الّطبیَب: داروخانه دار گفت: لطفًا به پزشک مراجعه کن! (1

أعطیُت واِلَدتی عهدًا َلن أنساُه أبدًا: "به مادرم قولی دادم که هرگز آن را فراموش نخواهم کرد! (2

َمنی ُخُلقًا َیجمُع لی خیر الّدنیا و اآلخرة: اخالقی را به من یاد بده که خیر دنیا و آخرت را برایم جمع کند! َعلَّ (3

َن کذُبها لآلَخرین و َستفَشُل فی حیاتها: دروغش برای دیگران آشکار می شود و در زندگی اش شکست خواهد خورد! تبیَّ (4

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تی هی َأحَسُن إّن رّبَک هو أعَلُم ِبَمن َضلَّ عن َسبیله﴾:137 عّین الّصحیح: ﴿و جاِدْلُهم ِبالَّ

نسبت به کسی که از راهش گمراه شده است داناتر روشی که نیکوتر است بحث کن، بی  گمان پروردگارت  و با آن  ها با  (1

است!

و آن  ها را با نیکوترین روش مورد خطاب قرار بده که قطعًا پروردگارت هرکس را که از راهش گمراه شده است می  شناسد! (2

کامل دارد! گاهی  و با آن  ها با بهترین روش ستیز کن، بی  شک پروردگار تو همان است که نسبت به افراد گمراه، آ (3

گاه  تر است به کسی که از راه خدا کسی است که آ روشی که بهتر است جدال کن، حقیقتًا پروردگار تو همان  و با آن  ها با  (4

گمراه شد!

][][

][

][][

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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عّین الّصحیح عن ضبط حرکات الحروف:138

ما طاَلعُت َلیَلة االمِتحاِن ِکتابًا أّال ِکتاَب العربّیِة! (1

َیزیُد ُعمُر َشَجرِة الّسکویا علی َثالثِة آالٍف و ُخمِسمئِة َسَنة! (2

عاَلٌم ُینَتَفُع ِبِعلمه َخیٌر ِمن ألِف عابٍد! (3

ِق "الّسعاَدة" و ُمهاِجمه! ُیعِجُبني ِجّدًا حاِرُس َمرَمی َفری (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

"إن تقرأ إنشاءک أمام الّطّالب فسوف َيَتنّبه زمیلک المشاغُب و َيترك عمله القبيح!":139

اگر انشایت را جلوی دانش آموزان بخوانی، هم کالسی اخاللگرت متوجه خواهد شد و کار زشتش رها می شود! (1

اگر انشایت را روبروی دانش آموزان بخوانی، هم کالسی اخاللگرت متوجه خواهد شد و کار زشتش را رها خواهد کرد! (2

اگر انشایت را جلوی دانش آموزان خوانده باشی، هم کالسی اخاللگرت متوجه خواهد شد و کار زشتش را رها می کند! (3

اگر انشایت مقابل دانش آموزان خوانده شود، هم کالسی اخاللگرت متوجه خواهد شد و کار زشتش را رها خواهد کرد! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"هناک فی متجر زمیلی فساتیُن غالیٌة جّدًا یبدأ سعُرها من خمسٍة و سّتین َأْلفًا إلی سبعٍة و تسعیَن َأْلَف توماٍن!":140

آنجا در مغازۀ همکارم پیراهن  های زنانۀ گرانی هست که بهای آن  ها از پنجاه و شش هزار تومان است تا هفتاد و نه هزار (1

تومان!

پیراهن زنانه  ی بسیار گرانی در مغازۀ دوستم وجود دارد که قیمت آن از شصت و پنج هزار تا نود و هفت هزار تومان است! (2

در مغازه  ی همکار من پیراهن  های زنانۀ بسیار گرانی وجود دارد که قیمت آن  ها از شصت و پنج هزار تا نود و هفت هزار (3

تومان است!

در مغازه  ی دوستم پیراهن  های زنانۀ بسیار گران یافت می  شود که بهای آن از شصت و پنج هزار تا نود و هفت هزار تومان (4

متفاوت است!

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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"َمن َغَلَبْت َشهَوُتُه َعقَلُه َفُهَو َشرٌّ ِمَن الَبهاِئم!":141

کسی که شهوتش بر او غلبه کند و عقلش را از بین ببرد، پس او بدترین بهایم است! (1

هر که غلبه کند شهوتش بر عقلش، پس او از چهارپایان بدتر است! (2

کسی که شهوتش بر عقلش چیره شود از شّر چهارپایان ایمن است! (3

هر که توسط عقلش بر شهوت خود غلبه کند از بهایم پست  تر است! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الفعل المضارع یختلف زمُنُه:142

قّررنا جمیعًا أن نغیب عن االمتحان فی األسبوع القادم! (1

إّن اإلنسان اّلذی قد أهمل األموَر فی حیاته کثیرًا، لن ینجح أبدًا! (2

عاهدُت أبی َکیال أتکاسل فی أداء واجباتی المدرسّیة مّرة أخری! (3

ما أراَد اُهللا لیجعل علینا من َحَرٍج! (4

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"أحّب إخواني من ال َیعُیبني و ُیهدي إلّي عیوبي!":143

محبوب ترین برادرانم کسانی هستند که از من عیب جویی نکرده و عیب های مرا به من هدیه کنند! (1

برادرانم را که عیب مرا بجویند و آن ها را به من هدیه بدهند، دوست می دارم! (2

دوست داشتنی ترین برادر من کسی است که عیب جویی مرا نکند بلکه عیب های مرا به من هدیه بدهد! (3

محبوب ترین برادران من کسی است که از من عیب جویی نکند و عیب هایم را به من هدیه کند! (4

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین معرفة فی محلِّ المفعوِل:144

أحبُّ أن ُارسل رسالة تحت عنوان "کرونا"! (1

"إن تنصرواهللا َینُصرکم و ُیثّبت أقداَمکم"! (2

ّجار ُکتبًا فی مجاالت الکسب و الّتجارة! أّلف عدٌد من التُّ (3

َم ُخلقًا َحَسنًا َفَلُه أجر من َعمَل به! َمن َعلَّ (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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"قد خلق اهللا تعالی لإلنسان هذه الحواّس الخمس لیستعین بها في أداء واجباته و استمرار حیاته!": خداوند متعال......145

برای انسان این حواس پنج گانه را آفریده است تا از آن ها در انجام تکالیف و ادامۀ زندگی اش یاری بجوید! (1

این پنج حواس را برای انسان خلق نموده است تا به وسیلۀ آن ها تکالیفش را انجام داده و زندگی اش استمرار یابد! (2

برای انسان حواس پنج گانه ای آفرید تا بتواند با آن ها در انجام تکالیف خویش و ادامۀ حیاتش یاری بجوید! (3

حواس پنج گانه را برای این خلق کرده است که انسان بتواند با آن ها واجبات خود را انجام داده و زندگی اش ادامه یابد! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

"من جالَس العلماء الکبار و شاورهم في أموره المهّمة قبل أن یقوم بعمٍل یحصْل علی ما یطلبه!":146

هرکس با دانشمندان بزرگ نشست وبرخاست کند و با آنان پیش از انجام کاری در کارهای مهم مشورت کند، چیزی که طلب (1

کرده است، به دست می آید!

کسی که با علمای بزرگ همنشینی کند و پیش از اینکه کاری انجام دهد، با آنان در کارهای مهم خویش مشورت نماید، آنچه (2

میخواهد را به دست می آورد!

هرکس با دانشمندان برجسته بنشیند و از آنان در کارهای مهم خود مشورت بخواهد، پیش از آن که اقدام به عملی کند، (3

آنچه را می خواهد، به دست می آورد!

کسی که با دانشمندان معروف معاشرت نماید و در امور مهم خویش از آنان راهنمایی بخواهد، قبل ازآنکه کاری را انجام دهد، (4

به خواستۀ خویش دست می یابد!

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

"این دختران باهوش اگر تالش نکنند در انجام وظایف خود موفق نخواهند شد!":147

إن لم تجتهد هؤالء الّذکّیات، لن تفوَز في القیام بواجباتهّن! (1

إن ال َتجَتِهد هؤالء البنات الّذکّیات الینجحن في أداء واجباتهّن! (2

إذا لم تجتهدن هؤالء البنات الّذکّیات فلن ینجحن في أداء واجباتهّن! (3

إذا ال یجتهدن هؤالء الّذکّیات، ال ینجحن فی القیام بواجباتهّن! (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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فضیل معًا:148 عّین العبارة اّلتی ما جاَء فیها اسم المکان و اسم التَّ

فی مساجد َمدینتنا َمکاتب و هی أحسن فی نوعها! (1

کثر من ساِئر بالد إیران! قیمُة المنازِل فی طهراَن أ (2

ُم أقّل مقاومًة أمام المشاِکِل! الشاّب المتنعِّ (3

رأیُت مدارَس و مشاهَد خضراء فی بلدکم أجمل من ساِئر النقاط! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

﴿َو ال َتلِمزوا أنفسُکم َو ال َتناَبزوا ِباَأللقاِب ِبئَس اإلثُم الُفسوُق َبعَد اإلیماِن﴾:149

زیرا که نسبت دادن آلودگی به گناه پس از ایمان، بدنامی و به دنبال عیب یکدیگر نباشید و به هم القاب زشت ندهید،  (1

است!

نسبت دادن فسق پس از ایمان! به خودتان نیش و کنایه نزنید و نام  های ناپسند را القاب هم قرار ندهید، چه بد است  (2

نسبت دادن آلودگی به گناه، بدنامی است! به یکدیگر زخم زبان نزنید و برای هم لقب ناروا قرار ندهید، بعد از ایمان  (3

نسبت دادن ِفسق به چراکه بدترین نام پس از ایمان،  و از هم عیب  جویی ننما�د و همدیگر را با نام زشت نخوانید،  (4

دیگران است!

][

][

][

][][

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الخطأ عن قراءة الکلمات:150

َر مهراُن َحوَل ُمْشِکَلِة َصدیِقِه الُمشاِغِب! َفکَّ (1

َیسَتخَدُم الُمزاِرعوَن بعَض األشجاِر ِلُمحاِفَظِة َمحاصیِلِهم! (2

َل َهَدَفیِن إثَنیِن فی هذِه الُمباراِة! هذا الُمهاِجُم َسجَّ (3

َر ُسلوَک الُمخاَطبیَن! ی ُتَغیِّ عاِمْل ِبما َتُقوُل حتَّ (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین العبارة واصفة المفعول:151

رأیُت فی الشارع شرطّیًا فجادلُته عن اإلجرائّیات! (2 من یعمل مثقال ذّرة خیرًا یره! (1

قامت لألذان طفلة تؤّذن بصوت جمیل! (4 واّتقوا یومًا التجزی نفس عن نفس شیئًا! (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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"به ما گفته اند: آنچه را نمی دانید نگو�د، ولی من می گویم: هرآنچه را می دانید هم نگو�د!". عّین الّصحیح: قد قالوا لنا............:152

ال تقولون ما ال تعلمون، ولکّنني أقول: ال تقولون أیضًا جمیع ما تعلمون! (1

ما ال تعلمون عنه ال تقولوا، ولکن أقول: کّل ما ال تعلمون ال تقولوا! (2

ال تقولوا ما ال تعلمون، بل أنا أقول: کّل شيء تعلمون ال تقولوا أیضًا! (3

ال تقولوا ما ال تعلمون، ولکّنني أقول: ال تقولوا کلَّ ما تعلمون أیضًا! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

عّین ما لیس فیه اسلوب الشرط:153

َوَجدَت رائحَة الُودِّ إن َشَممَت ُرفاتی! (2 َو إن َشکوُت إلی الّطیر ُنحَن فی الُوکناِت! (1

َمن ال یفهم کالم المعّلم جّیدًا َیرُسب! (4 َمِن اْعَتَرَف بذنبه ال َذنَب َله! (3

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

جاَرة!":154 "ما کاَنت عند الَعَرب بضائُع کالِمسک و الّدیباج َفقد ُنقلت هذه األلفاظ الفارسّیة إلی العربّیة ِبسبب التِّ

نزد اعراب کاالهایی چون مشک و ابریشم نبود و چنین می شود که گاهی این الفاظ فارسی به دلیل تجارت به عربی منتقل (1

می شوند!

عرب ها کاالهایی چون مشک و ابریشم نداشتند، پس این کلمات فارسی به دلیل بازرگانی به عربی منتقل شده اند! (2

کاالهایی مانند مشک و ابریشم را عرب نداشت، پس این کلمات فارسی را به دلیل بازرگانی به عربی منتقل کرده اند! (3

کاالهایی مانند مشک و حریر نزد عرب نبود، لذا الفاظ فارسی به سبب تجارت به زبان عربی انتقال یافتند! (4

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین الخطأ:155

وَن فی المسجد: به مؤمنانی که در مسجد نماز می گذارند، سالم کردم! سّلمُت علی مؤمنین ُیصلُّ (1

ذهبُت مع أسرتی إلی شاطئ بحٍر لإلستراحة؛ و البحر کان هادئًا جمیًال جّدًا: با خانواده ام برای استراحت به ساحل دریایی (2

رفتم؛ و دریا بسیار آرام و زیبا بود!

إنساٌن الُینتَفع بعلمه أو بماله، الخیَر فیه: انسانی که از دانش یا دارایی اش، بهره ُبرده نشود، هیچ خیری در او نیست! (3

راعة: مردم، کاری حالل تر و پاک  تر از کشاورزی انجام نداده اند! ما َعِمَل الّناُس عمًال أَحلَّ و أطَیَب من الزِّ (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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"نحن الّطالب قد نشاهد بین اآلخرین أحدًا أحسن مّنا، فعلینا َأن َنبتعد عن العجب!":156

ما دانش آموزان شاید مشاهده می کنیم که بین دیگران کسی از ما برتر است، پس وظیفۀ ماست که از خودپسندی دورباشیم! (1

گاهی ما دانش آموزان میان دیگران کسی را می بینیم که از ما بهتر است، پس ما باید از خودخواهی دور شویم! (2

ما دانش آموزان دیده ایم بین دیگران کسی است که از ما برتر می باشد، پس در این هنگام بر ماست که از خودبینی دور (3

شویم!

ما دانش آموزان مشاهده می کنیم یک شخصی را بین دیگران که نیکی کرد همچون ما، پس بر ماست که خود را از عجب و (4

غرور دور کنیم!

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عّین ما فیه أسلوب الّشرط:157

من یقدر علی أن یقرأ هذه الّصفحة و یکتبها علی الّسّبورة بسرعة! (1

من یطالع دروسه جّیدًا و یجتهد في تعّلمها في هذا الّصّف! (2

ما أنفَق البخیُل من أمواله شیئًا لیکتسَب الّثواَب عند اهللا! (3

ما تفعل من الخیرات في الّدنیا تحصد نتیجتها في اآلخرة! (4

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

فرزندانمان علوم و هنرها را یاد می گرفتند و از فرومایگان دوری می کردند و به ورزش عنایت می کردند:158

مون الُعلوَم والُفنون َو َیبَتِعدوَن عن األراِذِل َو َیهَتّموَن ِبالریاَضِة! کاَن أوالدنا َیَتعلَّ (1

موَن أوالُدنا العلوَم والُفنون َو َیبَتِعدوَن عن األراِذِل َو ِبالریاَضِة هم َیهَتّموَن! َیَتَعلَّ (2

أوالدنا کانوا ُیعّلمون العلوم َوالَمهارات َو َیبَتِعدوَن َعن األراِذِل َو کانوا َیهَتّموَن ِبالریاَضِة! (3

کاَن أوالدنا ُیعّلموَن العلوم َوالَمهارات َو َیبَتِعدوَن َعن األراِذِل َو ِبالریاَضِة َیهَتّموَن! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

َک َذَنبُه!":159 "أعطیُت کلبًا ِمن َطعامی َفصاَر َمسرورًا جّدًا و َحرَّ

از غذایم به سگ دادم و خیلی خوشش آمد و برایم ُدم تکان داد! (1

از غذا به سگی دادم، پس بسیار مسرور شد و ُدمش حرکت کرد! (2

از غذایم به سگی دادم و او را بسیار شادمان کرد، پس ُدمش تکان خورد! (3

از غذایم به سگی دادم، پس بسیار خوشحال شد و ُدمش را تکان داد! (4

امیرناصر اسماعیلی تالیفی جمال هاشمی - میثم شریفی - میثم فالح - 

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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160:" "عّین مضارعًا ُیترَجم ماضیًا

کان التلمیذ الراسب درس مّرات عدیدة فی هذه المرحلة! (1

ولن تکون بعدی مفلحًا أبدًا! (2

ما کانت عندی ذرة حسدًا! (3

لم تکن التلمیذات یکسلن فی أداء الواجبات! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

َقهم األستاُذ فی قاعة االمتحان!:161 ّالب بعَد أن َفرَّ ُوّزَعت َأوراُق االمتحان بین الطُّ

برگه های امتحانی میان دانشجویان توزیع شد و پس ازآن استاد آن ها را در سالن امتحان جدا کرد! (1

اوراق امتحان بین دانشجویانی توزیع گشت که استاد در سالن امتحان آن ها را پراکنده کرده بود! (2

برگه های امتحان میان دانشجویان توزیع شد پس ازآنکه استاد در سالن امتحان آن ها را پراکنده نمود! (3

بعدازآنکه برگه های امتحانی بین دانشجویان توزیع شده بود، استاد آن ها را در سالن امتحان جدا کرد! (4

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

خفیض!":162 "کما تعلمون، أنا قد أذهُب إلی الّسوق ألّن َمتَجَر أحد أصدقائي هناک و أشَتري ِمنُه ما أحتاُج إلیه بالتَّ

همان طور که می دانید ............

من همواره به بازار رفته ام به این عّلت که مغازۀ یکی از دوستانم آنجا است و من مایحتاجم را با تخفیف از او خریداری (1

می کنم!

شاید من به  خاطر اینکه مغازۀ یکی از دوستانم در بازار است، به آنجا بروم و هرچه احتیاج دارم با تخفیف بخرم! (2

من گاهی به بازار می روم، زیرا مغازۀ یکی از دوستانم آنجا است و آنچه بدان احتیاج دارم، با تخفیف از او می خرم! (3

اگر من به بازار رفته ام صرفًا به خاطر این است که فروشگاه یکی از دوستان در آنجا است و من آنچه را احتیاج دارم با تخفیف (4

از او می خرم!

تالیفی خیرهللا اسماعیلی - سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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عّین مضارعًا لیس له معنی المضارع االلتزامّی فی الفارسّیة:163

کَثَر من قبل! قّررنا أن َنحتِرم جیراَننا أ (1

حاَوَل الُطّالُب کثیرًا ِلَیصلوا إلی أهدافهم! (2

م دروسهّن َفْلَیعَلمَن ذلک! االمتحاناُت ُتساِعُد الّتلمیذات ِلتعلُّ (3

ال ُنراجُع ترجمة األدعیة و األحادیث ِلَفهمها! (4

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 3 1

بررسی خطاهای این گزینه:

"اإلیرانّیوُن": جمع  های مذکر سالم نونشان همواره مفتوح است. ← اإلیرانّیوَن

"َیشاِرکوَن": از باب مفاعلة است پس باید با ضّمه شروع شود. ← "ُیشاِرکوَن"

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 2

"المفردات الفارسیة: واژگان فارسی، کلمه های فارسی" [رد گزینه های "1 و 3] / "تدخل: وارد می شود / می شوند" [رد گزینۀ "3 و 4"]

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 3 3

َیُضرُّ (ضرر می رساند) ≠ َینَفُع (نفع می رساند) متضاد هستند.

سایر گزینه ها:

الّسنة (سال) متضاّد الشهور (ماه ها) نیست.

ُیعِطی (می دهد) مترادف یأخذ (می گیرد) نیست.

ر (پیر) مترادف شاّب (جوان) نیست. و ُمَعمَّ

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

MrKonkoriتستر عربی یازدهمیازدهم

آقای کنکور
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گزینه 4 4

کلمۀ "تبادل" در گزینۀ "1" به اشتباه به صورت جمع "مبادالت" ترجمه شده است. [رّد "1"]

کلمۀ "المفردات" به معنای "واژگان" در گزینۀ "2" به اشتباه "واژگانی" ترجمه شده است. [رّد "2"]

کلمۀ "هر" در گزینۀ "3" اضافی است. [رّد "3"]

فعل "تجعُل" یک فعل مضارع است، ولی در گزینۀ "3" به اشتباه به صورت ماضی نقلی "کرده است" ترجمه شده است. [رّد "3"]

" به معنای [همچنین - همچنان - نیز - هم] می باشد، ولی در گزینۀ "2" ترجمه نشده است. [رّد "2"] کلمۀ "أیضًا

فعل "قدکان" به معنای "بوده است - بوده - بود" می باشد، ولی در گزینۀ "1" به اشتباه "است" ترجمه شده است. [رّد "1"]

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 5

" یا "ما" که شرطی باشد: مشخص کن "َمنْ

بررسی نوع من و ما در گزینه ها:

گزینه "1": ماضی نفی: کفر نمی ورزد به آیات خداوند مگر قوم فاسد.

گزینه "2": من استفهام:  چه کسی روبه رو شد با مدیر هنگامی که وارد کتابخانه می شد؟

گزینه "3": استفهام: چه کرد با پول هایتان تا زیان دیده شدید؟

گزینه "4": شرط، َسِمَع: فعل شرط، َهَرَب: جواب شرط

ترجمه: هرکس به پند گوش فرادهد، فرار می کند از مخمصه.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 6

بررسی اشتباه سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": فعل "ُانِزَل" یک فعل ماضی مجهول به معنای "فرو فرستاده شد" می باشد که در اینجا به اشتباه به صورت ماضی معلوم

ترجمه شده است.

گزینۀ "2": در عبارت فارسی کلمۀ "باید" وجود دارد که در عربی آن دیده نمی شود و فعل "أْسَتِلُم" به معنای "دریافت کنم" می باشد،

نه "تهیه کنم".

گزینۀ "4": فعل "ُیعَرُف" یک فعل مجهول است و به معنای "شناخته می شوند" می باشد، ولی در اینجا به صورت "معلوم" ترجمه

شده است.

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4 7

فعل "به شگفت می آَوَرد" یک فعل مضارع است ولی در گزینه های "1" و "3" به صورت ماضی ترجمه شده است. [رد 1 و 3]

فعل "به ثمر رساند" یک فعل ماضی است ولی در گزینۀ "2" به اشتباه به صورت مضارع "ُیسّجل" ترجمه شده است. [رّد 2]

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ترجمه متن:

عمر خیام دانشمند، فیلسوف و شاعری ایرانی بود که در شهر نیشابور به دنیا آمد. او اولین کسی بود که روش حساب مثلثات و معادالت

جبری درجه سه را به وسیله اشکال هندسی اختراع کرد و معادالت را نظم بخشید و در حل تمام آن ها کوشش کرد. خیام درزمینٔه شعر

مشهور بود و معروف ترین اشعارش رباعیات بود که در میان ادیبان، پیرامون آن نظرات مختلفی وجود دارد. ادیب هایی وجود دارند که

معتقدند برخی از این اشعار را خیام نسروده است زیرا شاعر در آن ها دیگران را به توجه به زندگی دنیایی فانی فرامی خواند. شعرهای

او به زبان های زیادی در جهان ترجمه شده است اما تالش های او در ریاضیات نزد غربی ها مشهورتر است درحالی که او نزد ایرانیان

به خاطر شعرهایش معروف است.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 8

ترجمه گزینه ها:

1) خیام اول کسی است که روشی را برای حل معادالت جبری اختراع کرد!

2) خیام توانست معادالت را منظم کرده و همه آن ها را حل کند!

3) شهرت او فقط درزمینٔه ریاضیات و شعر است!

4) اشعارش که رباعیات نامیده می شوند در نزد بیشتر ادبا معروف اند!

گزینه 4 9

ترجمه گزینه ها:

1) بیشتر ایرانیان خیام را به واسطه تألیفاتش درزمینٔه ریاضیات می شناسند!

2) غربی ها خیام را شاعر نمی پنداشتند بلکه در نزد آن ها فیلسوف بود!

3) بیشتر اشعار خّیام به شاعران دیگر نسبت داده می شود و در حقیقت خیام شاعر نبوده است!

4) اختالف بین ادبا دربارۀ اشعار خیام به تعداد اشعاری برمی گردد که به او نسبت داده شده است!

گزینه 2 10

خیام طبق متن عارف نبود!
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گزینه 1 11

بررسی خطاهای سایر گزینه ها:

2) من باب انفعال (ص: من باب إفعال، دقت کنید که "ن" جزء حروف اصلی آن است)

3) مضاف إلیه (ص: "الحیاة الّدنیا" ترکیب وصفی است و "الدنیا" صفت است)

4) هو اسم علم (ص: "إیرانّي" اسم علم محسوب نمی شود.) - مجرور بحرف الجّر (ص: "عند" اسم است درنتیجه "اإلیرانّ�ن" مضاف

إلیه است)

گزینه 1 12

بررسی اشتباه سایر گزینه ها:

گزینۀ "2": در این گزینه کلمۀ "فقط" اضافی است.

گزینۀ "3": فعل "ُوِلدُت" به معنای "متولد شدم" می باشد ولی در این گزینه به درستی ترجمه نشده است.

گزینۀ "4": "ُکنُت" بر سر مضارع "ُالقی" آمده و ماضی استمراری "سخنرانی می کردم" می سازد ولی در اینجا به اشتباه به صورت

ماضی بعید ترجمه شده است.

کلمۀ "محاضرات" به معنی "سخنرانی هایی" یک اسم جمع است ولی در این گزینه مفرد ترجمه شده است.

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 13

بررسی اشتباهات در سایر گزینه ها:

گاه تر" است، ولی در اینجا به اشتباه "عالم" معنی شده است. گزینۀ 1: کلمۀ "أعَلم" بر وزن "أفَعل" اسم تفضیل به معنای "داناتر - آ

گزینۀ 2: فعل "لیس" به معنای "نیست" می باشد که در این گزینه به صورت "یافت نمی شود" ترجمه  شده که اشتباه است.

گزینۀ 3: فعل "یکتمون" یک فعل مضارع به معنای "پنهان می کنند" می باشد، ولی در این گزینه به صورت ماضی یعنی "پنهان

کردند" ترجمه  شده است.

کلمۀ "این" در "این دل هایشان" در عربی وجود ندارد.

کلمۀ "أعلم = داناتر" است که در اینجا به اشتباه "دانا" ترجمه  شده است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4 14

معین کن خبری که موصوف نیست:

بررسی گزینه ها:

1) در این گزینه کلمۀ "شجرة" خبر است و کلمۀ "مثمرة" صفت آن است پس خبر، موصوف واقع شده است.

2) در اینجا "طائر" خبر است و چون نکره است فعل بعدش جملۀ وصفیه می باشد و خود "طائر" موصوف برای جملۀ وصفیه است

پس خبر موصوف شده است.

3) در این گزینه "مسافة" یک اسم نکره و خبر است و جملۀ بعدش جملۀ وصفیه است پس "مسافة" که خبر است موصوف جملۀ

وصفیه می باشد.

4) خبر در این گزینه "مملوء" می باشد که موصوف واقع نشده است.

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 1 15

گاه تر" است. ولی در گزینه های "2" و "3" به صورت فعلی کلمۀ "أْعلُم" بر وزن" أفعل" اسم تفضیل است و به معنای "داناتر - آ

گاهی دارد" ترجمه شده است [رّد گزینه های "2" و "3"]. "می شناسد - آ

کلمۀ "سبیله" چون ضمیر دارد به معنای "راهش" می باشد نه "راه خدا" [رّد گزینه "4"].

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 16

فعل "ُکّنا ُنرِسُل" یک فعل ماضی استمراری معلوم به معنای "می فرستادیم" است که در گزینه های [1 و 2] به اشتباه ترجمه شده

است. [رّد 1 و 2]

کلمۀ "الِجسر" یک اسم مفرد به معنای "پل" می باشد که در گزینۀ [3] به اشتباه به صورت جمع "پل های" ترجمه شده است. [رّد 3]

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 17

"کانت َدخلت" ماضی بعید است که در گزینۀ یک رعایت نشده است و به صورت ماضی ساده ترجمه شده است. ازطرفی در گزینۀ

سه، کلمۀ زبان قبل از کلمۀ فارسی اضافه بوده و ازطرفی قبل از کلمۀ عربی ذکرشده است. همچنین در گزینۀ چهار کلمۀ "مفردات"

که جمع می باشد به صورت مفرد ترجمه  شده و همچنین کلمۀ "جاهل بودن" بجای "جاهلّیت" خطا است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2 18

معین کن اشتباه را بعد از به کار گرفتن "ِلـ"

بررسی گزینه ها:

ُموا" یک فعل ماضی و جمع مذکر غایب است چون "ِلـ" فقط بر سر فعل مضارع می آید پس این فعل به صیغۀ جمع 1) فعل "َتَعلَّ

ُموا" مذکر غایب مضارع می آید که "یتعّلمون" می شود و چه "ِلـ" ناصبه باشد چه "ِلـ" امر، نون آخرش حذف می شود پس "ِلَیَتَعلَّ

صحیح است.

2) فعل "تفاهمَت" فعل ماضی مفرد مذکر مخاطب است برای آوردن "ِلـ" ابتدا این فعل را مضارع کرده و به صیغه مفرد مذکر

مخاطب "َتَتفاَهُم" می آوریم چون فعل مخاطب است "ِلـ" امر نمی تواند بر سر این فعل بیاید چون "ِلـ" امر فقط بر سر صیغه های

" شده است یعنی "لـ" امر است که فعل را مجزوم می کند و غلط است ـْ "غایب" و "متکلم" می آید ولی اینجا چون آخر فعل ساکن "

) می کند (ِلتتفاهَم) ـَ و فقط "ِلـ" ناصبه می تواند بر صیغه های مخاطب بیاید که آخر فعل را منصوب (

3) فعل "إستخَرجَن" فعل ماضی جمع مؤنث غایب است اول آن را مضارع جمع مؤنث غایب می کنیم "یستخرجن" و چون "ِلـ" بر

سر صیغه های جمع مؤنث بیاید نونشان حذف نمی شود پس "لیستخرجَن" درست است.

مان" در اینجا مُتما" یک فعل ماضی مثنی مذکر (مؤنث) مخاطب است آن را مضارع به همین صیغه می آوریم "َتَتَقدَّ 4) فعل "َتَقدَّ

فقط می تواند "الم" ناصبه بر سر آن بیاید چون مخاطب است و نون آخرش به خاطر منصوب شدن حذف می شود پس "لتتقّدما"

صحیح است.

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 19

معین کن اشتباه را در صیغۀ فعل ها:

در گزینۀ "4" چون "الّالعبون" فاعل اسم ظاهر می باشد پس باید فعل "یدخلون" به صورت مفرد غایب بیاید و فقط ازلحاظ جنس با

فاعلش "الّالعبون: مذکر" یکسان باشد پس فعل باید به صورت مفرد مذکر غایب "یدُخُل" بیاید.

امیرناصر اسماعیلی تالیفی جمال هاشمی - میثم شریفی - میثم فالح - 

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 4 20

کلمۀ "أفواه" جمع مکسر برای "َفم" و به معنای "دهان ها" می باشد، ولی در گزینه های "1" و "2" به صورت مفرد ترجمه شده و غلط

است. [رّد "1" و "2"]

" وجود ندارد. [رّد "3"] در گزینۀ "3" از کلمۀ "هرگز" استفاده شده که در عبارت عربی کلمۀ "أبدًا

فعل "لیس" به معنای "نیست" می باشد، ولی در گزینۀ "3" به اشتباه "نبوده است" ترجمه شده است. [رّد "3"]

کلمۀ "أعلم" بر وزن "أفَعل" اسم تفضیل به معنی "داناتر" است؛ ولی در گزینۀ "1" به اشتباه "دانا" ترجمه شده است. [رّد "1"]

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2 21

کلمه "عندها" به معنای "دارد" می باشد، ولی در اینجا به صورت "داشت" ترجمه شده که اشتباه است.

تذکر: هرگاه "کان + ِلـ، عند" بیاید معنای "داشتن" می دهد.

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 1 22

بررسی خطاهای سایر گزینه  ها:

2) "ُیسَمع" (طبق معنای عبارت نباید مجهول باشد: َیسَمع)

3) "أْشُهر" (این کلمه به معنای "ماه  ها" است و مناسب این عبارت نیست بلکه باید "أْشَهر" باشد به معنای "مشهورترین"!)

گاه شدند) 4) "ِانَتِبهوا" (این فعل، امر است که مناسب عبارت داده شده نیست و باید "ِانَتَبهوا" باشد که ماضی است: آ

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 23

"أصبح ـ ُیصِبُح" به معنای "شد - می شود" از افعال ناقصه است. فعل شرط مضارع "ُیصبح: صبح کند ـ بیدار شود" از افعال ناقصه

نیست و اسم مرفوع و خبر منصوب هم ندارد.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: "لسَت" صیغۀ للمخاطب از "لیس" از افعال ناقصه است که اسم آن ضمیر "َت" و خبر آن "ُمرَسًال" منصوب است.

گزینۀ 2: "کنُتم" صیغۀ للمخاطبین از "کان" از افعال ناقصه است که اسم آن "ُتم" و خبر آن به صورت جار و مجرور "هللا" می باشد.

گزینۀ 3: أصبحتم: شدید "صیغۀ للمخاطبین از "أصبح: شد" که اسم آن ضمیر "ُتم" و خبر آن "إخوانًا" منصوب است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 24

ُتعّد: به شمار می آید، به شمار می رود، محسوب می شود. (مضارع مجهول از صیغۀ "للغائبة" است)

روال" است و هر دو باید جمع ترجمه راویل" جمع مکّسر "السِّ راویل: قیمت های شلوارها ("َأسعار" جمع مکّسر "ِسعر" و "السَّ أسعاُر السَّ

شوند) [رّد گزینه های (1) و (4)]

نوعّیاتها: جنس هایشان ("َنوعّیات" جمع مؤّنث سالم "َنوعّیة" به معنای "جنس" است و باید جمع ترجمه شود.) [رّد گزینه های (1) و

[(4)

راویل الّرجالّیة: شلوارهای زنانه ... شلوارهای مردانه (این دو ترکیب، "ترکیب وصفی" هستند و نباید راویل الّنسائّیة ... السَّ السَّ

به صورت "ترکیب اضافی" ترجمه شوند.) [رد گزینه های (1) و (3)]

تالیفی خیرهللا اسماعیلی - سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4 25

هرگاه فعل مضارع با "َلْم" بیاید یا به صورت ماضی منفی و یا به صورت ماضی نقلی منفی ترجمه می شود که در گزینۀ "2"، "به

تعویق نخواهد انداخت" آیندۀ منفی و در گزینۀ "3"، "عقب نمی اندازد" مضارع منفی آمده و اشتباه است. [رّد 2 و 3]

کلمۀ "االستاذة" ضمیر ندارد ولی در گزینۀ "1"، "استاِد ما" با ضمیر آمده و اشتباه است. [رّد 1]

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 26

کلمۀ "موضوع" یک اسم مفرد است ولی در گزینۀ "3"، "موضوعاتی" و در گزینۀ "4"، "اموری" جمع آمده و اشتباه است. [رّد "3" و

["4"

َهم" جمع مکسر برای "الُتهمة" است ولی در گزینۀ "1"، "تهمت" به اشتباه مفرد آمده است. [رّد "1"] کلمۀ "التُّ

تذکر: هرگاه بعد از "علی" اسمی بیاید و در ادامه یک فعل منفی بیاید می توان آن را "نباید" هم ترجمه کرد:

علی  ها أن ال تتدّخل {فعل منفی} - بر اوست که دخالت نکند. / - او نباید دخالت کند.

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 27

بررسی سایر گزینه ها:

1) کسی است که ← کسانی هستند که / گذشت کند ← گذشت کنند (باتوّجه به فعل "یعفون" که مضارع از صیغۀ "للغائبین"

است، می توان فهمید که "َمن" موصول در این عبارت برای "جمع" به کار رفته است. همچنین فعل جمله باید به صورت جمع ترجمه

شود)

3) گران بهاترین چیز ← گران ترین چیزها، سنگین ترین چیزها (اّوًال: "أثقل" که اسم تفضیل است به خاطر داشتن مضاف الیه،

به صورت صفت عالی ترجمه می شود و به معنای "سنگین ترین" است نه "گران بهاترین"؛ ثانیًا: "األشیاء" جمع مکّسر "الشيء" است و

باید به صورت جمع ترجمه شود)

4) آمرزش خواستند ← آمرزش بخواهید (زیرا عین الفعل "استغفروا" کسره دارد، بنابراین فعل امر از صیغۀ "للمخاطبیَن" است نه

فعل ماضی از صیغۀ "للغائبیَن".)

تالیفی خیرهللا اسماعیلی - سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3 28

درست در به کار گرفتن فعل ناقص چیست؟

توضیح: هرگاه عبارتی با ضمیر شروع شد و از ما خواستند که آن را با فعل ناقص بنویسیم، فعل ناقص را صرف کرده و به صیغۀ آن

ضمیر می آوریم و چون "أنُتّن" ضمیر جمع مؤنث مخاطب (صیغۀ 12) است، فعل ناقص هم باید به صیغۀ (12) بیاید که فقط گزینۀ

"3"، "ُتصبحَن" جمع مؤنث مخاطب و صیغۀ (12) است.

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 29

در کدام گزینه اسم معرفه در جایگاه فاعل است؟

در گزینۀ "4" کلمۀ "سکویا" یک اسم معرفه به علم است و نقش آن در اینجا فاعل است.

ترجمۀ گزینۀ "4" : "گاهی می رسد سکویا در عمر به هزار سال!"

بررسی فاعل در سایر گزینه ها:

1) چون فعل "ُینَتَفُع" یک فعل مجهول است، لذا فاعل ندارد.

2) فاعِل فعِل "وقعت" ضمیر "هی" مستتر است.

َه" کلمۀ "تلمیذ" است که یک اسم نکره است. 3) فاعِل فعِل "َتَوجَّ

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 30

1) "سارت" در گزینۀ "1" به معنای " حرکت کرد " از افعال ناقصه نیست.

" ضمیر است نه از افعال ناقصه. 2) "ُکّن" در "إّنُکنَّ

ُن" به معنای "تشکیل می شود" از افعال ناقصه نیست. 3) فعل "َتَتَکوَّ

فعل "کونوا" امر فعل "کان" به معنای "باشید" از افعال ناقصه است.

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 3 31

بررسی سایر گزینه ها:

ب" ← "سبب نخواهد شد" گزینۀ "1": "الّزیوت" ← "روغن ها" - "َلن ُیسبِّ

گزینۀ "2": "ُسرعتها" ← "سرعتش" - "تفقُد" ← "از دست بدهد"

ُش" ← "گاهی جستجو می شود" گزینۀ "4": "َقد ُتفتَّ

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4 32

فعل "اصِبروا" یک فعل امر حاضر است و به معنای "صبر کنید" می باشد ولی در اینجا به اشتباه به صورت ماضی ساده ترجمه شده

است.

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 1 33

معین کن فعلی که اسم نکره را توصیف می کند (جملۀ وصفیه):

در گزینۀ "1"، "رجل" اسم نکره ای است که فعل "یفتخر" آن را توصیف می کند.

ترجمه: ایستاد مرد زیباشکلی در برابر سقراط که افتخار می کرد به لباس ها و ظاهرش!

بررسی سایر گزینه ها:

2) در این گزینه اسم نکره ای وجود ندارد و أفعال "التشبع" و "الیخشع" چون بعد از اسم موصول آمده اند جملۀ صله هستند نه

جملۀ وصفیه.

3) درست است که "شکل" نکره است ولی فعل "یفهم" چون جواب شرط است نمی تواند جملۀ وصفیه باشد.

4) درست است که "رحمة" نکره است ولی چون فعل "فرحوا" جواب شرط است نمی تواند جملۀ وصفیه باشد.

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 2 34

معین کن جمله ای که توصیف می کند اسم نکره ای را در قبلش:

ُم ............" آن را توضیح می دهد و جملۀ وصفیه برای آن می باشد. کلمۀ "مدرسة" در گزینۀ "2" اسم نکره است و جمله "َنَتَعلَّ

ترجمه: مادر مدرسه ای است که یاد می گیریم از آن روش زندگی و معرفت را!

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 35

در گزینۀ "4" "َمن" اسم استفهام است، نه شرط.

ترجمۀ این گزینه: "چه کسی صحبت می کند بیش تر از ضرورت تا بشنود آنچه را دوست دارد."

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 1 36

" کلمۀ "لیَت" به معنای "ای کاش - کاش" میباشد ولی در گزینههای "2" و "4" به صورت "شاید" ترجمه شده است که در عربی "َلَعلَّ

معنی "شاید" میدهد. [رّد گزینههای "2" و "4"]

کلمۀ "عزمی" به معنای "ارادهام" میباشد که در گزینۀ "3"، "اراده" نیامده است. [رّد گزینۀ "3"]

فعل "ُکنُت أستطیُع" ماضی استمراری است ولی در گزینۀ "2" به اشتباه به صورت مضارع ساده "میتوانم" و در گزینۀ "4" اصًال

ترجمه نشده است. [رّد گزینههای "2" و "4"]

کلمۀ "عمل" یک اسم مفرد است ولی در گزینۀ "4" به صورت جمع ترجمه شده است. [رّد گزینۀ "4"]

"أن" از حروف ناصبه است و فعل "ُاواصل" باید به صورت مضارع التزامی "ادامه دهم" ترجمه شود ولی در گزینۀ "4" به صورت

مضارع اخباری "ادامه میدهم" ترجمه شده و غلط است. [رّد گزینۀ "4"]

چون "َلم" بر سر "تضعف" آمده آن را معادل ماضی منفی کرده و هرگاه بعد از "لیت" ماضی منفی بیاید هم میتوان آن را ماضی

بعید منفی "ضعیف نکرده بود" و هم ماضی استمراری منفی "ضعیف نمیکرد" ترجمه کرد ولی در گزینههای "2" و "4" اشتباه

ترجمه شده است. [رّد گزینههای "2" و "4"]

تالیفی سعید علیزاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 1 37

چند اسم مکان مشاهده می کنی در عبارت:

معارک ← جمع مکسر کلمۀ معرکة است.

َمْقَتل ← بر وزن َمْفَعل اسم مکان است.

کلمۀ "َمَفّر" در اصل "َمْفرر" و بر وزن َمْفعل و اسم مکان است.

کلمۀ "مأمن" بر وزن "َمْفَعل" اسم مکان است.

کلمۀ "َمکان" بر وزن "َمفال" و در اصل "َمْفعل" و اسم مکان است.

تذکر: هر اسمی بر وزن "َمفال و َمفعٰی و َمَفّل" باشد و داللت بر مکان داشته باشد، اسم مکان است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 38

ُر" / "چرا: ِلَم، لماذا" / "زمانه: "روزگار جوانی ام: أّیام شبابي" / "گاه: بعَض األحیان" / "با خود: في نفسي" / "می اندیشیدم: ُکنُت أفکِّ

ر" ْهر" / "گاهی: أحیانًا، في بعض األحیان" / "تلخ کرده است: قد َمرَّ الدَّ

بررسی سایر گزینه ها:

َر" گزینۀ "1": "أّیاٍم ِمن ← أّیاِم" / "معي ← في نفسي" / "کان ... قد مرَّ

گزینۀ "2": "الّشباب ← شبابي" / "کان أفّکر ← کنُت أفّکر" / "قد یمّرر ← قد مّرر" / "أبدًا ← أحیانًا، في بعض األحیان"

گزینۀ "3": "کنت فّکرُت" ← کنُت أفّکُر" / "قد یمّرر ← قد مّرر" / "دائمًا أحیانًا، في بعض األحیان"

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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ترجمه متن:

مردم گاهی خود را بزرگ تر و عظیم تر از بقیه آفریدگان می بینند و در مقابل پروردگار خود سرکشی می کنند گویی آفریده  های او نیستند.

اینان باید به توانایی های سایر آفریدگان و برتری  شان بر انسان در برخی کارها بنگرند تا جایگاه خود را در این آفرینش بزرگ به یاد

بیاورند. برای همین می بینیم در قرآن کریم که از برخی حیوانات یاد شده است تا انسان در آن ها بیندیشد. به طور مثال: گربه در

تاریکی هفت برابر بهتر از انسان می بیند و نوعی از کانگورو می تواند که در یک پرش بیشتر از سه متر به باال و بیشتر از دوازده متر

به سمت جلو بپرد و مورچه قادر است که با خود شیءای پنجاه برابر سنگین تر از وزن خودش را حمل کند.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 39

ترجمه گزینه  ها:

1) یاد کردن از حیوانات در قرآن دلیل برتری آن ها بر انسان است.

2) انسان متکبر اگر به توانایی بقیه آفریدگان توجه کند، توانایی  های خود را فراموش می  کند.

3) انسان ضعیف ترین آفریدگان در جهان است پس چرا سرکشی می  کند؟

4) انسان اگر در برابر کسی که او را آفریده سرکشی کند، از حیوانات پست  تر خواهد بود.

گزینه 2 40

انسان نمی تواند که بیشتر از کانگورو به باال بپرد مگر به وسیله تجهیزات. ترجمه سایر گزینه  ها:

گزینۀ 1) گربه در روز می تواند چیزهایی را ببیند که انسان نمی تواند آن ها را ببیند. (در متن درباره شب صحبت شده است)

گزینۀ 3) مورچه کوچک می تواند اشیاء سنگین را به سادگی و بدون زحمت حمل کند. (در متن نگفته است "به سادگی و بدون

زحمت")

گزینۀ 4) کانگورو در یک پرش خود 12 متر به باال و 3 متر به جلو می پرد. (جابجا گفته شده است)

گزینه 2 41

ترجمه گزینه  ها:

1) گرامی باد خداوند، بهترین آفرینندگان!

2) ای انسان چه چیز تو را نسبت به پروردگار کریمت مغرور کرد؟!

3) بزرگ ترین عیب آن است که عیب جویی کنی ازآنچه مانندش در توست!

4) به راستی گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شما است.

گزینه 3 42

بررسی خطاهای سایر گزینه  ها:

1) من فعل "قّدر، یقّدر" (چون بر وزن "فاِعل" است پس از یک فعل ثالثی مجّرد ساخته شده است)

2) صفة (ص: مضاف إلیه)

4) مصدره "تکثیر" (اسم  های تفضیل همگی از فعل   و مصدر ثالثی مجرد ساخته شده اند) - مفعول (طبق معنای جمله نمی تواند

مفعول باشد)
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گزینه 4 43

العاَلُم (در اینجا به معنای دانشمند است پس باید "العاِلم" باشد)

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 1 44

کلمۀ "الّسلوک" یک اسم مفرد به معنای "رفتار" می باشد که در این گزینه به اشتباه جمع آمده است. فعل "ُتَسّمی" هم به اشتباه

جمع معنی شده است.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 45

بررسی اشکاالت سایر گزینه ها:

1) "کأّن" به معنی "گویی - انگار" می باشد!

" نکره است و باید به صورت "ستاره ای درخشان / یک ستارۀ درخشان" ترجمه شود! 3) "کوکٌب دّريٌّ

4) "کمشکاٍة فیها مصباح" جملۀ وصفیه است و باید با لفظ "که" ترجمه شود: "مانند مشکاتی (چراغدانی) است که در آن چراغی

است"!

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 1 46

ُر" یک فعل ماضی استمراری است که در گزینه های "3" و "4" به ترتیب "فکر می کنم: مضارع اخباری" و "فکر کردم: فعل "ُکنُت ُاَفکِّ

ماضی ساده" به صورت اشتباه ترجمه شده است [رّد گزینه های "3" و "4"].

ضمیر موجود در "شبابی" در گزینۀ "2" ترجمه نشده است و باید [جوانی ام] می شد [رّد گزینۀ "2"].

تذکر: درست است که "أقول" فعل مضارع است ولی "ُکنُت" به وسیلۀ "و" عطف قبل از "أقول" بر سر "أقول" می آید و آن را نیز

ماضی استمراری می کند و باید "می گفتم" ترجمه شود [رّد گزینه های "2"، "3" و "4"].

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 1 47

"َمن" (باتوجه به معنای جمله باید حرف جّر "ِمن" به کار برود) - "الُمکاِتب " (باید" الَمکاِتب" به معنای" کتابخانه ها"، باشد)

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2 48

کلمۀ "آخر" اگر به معنای "دیگر" باشد اسم تفضیل است ولی اگر به معنای "پایان" باشد، اسم فاعل است.

ترجمۀ گزینه ها:

1) هرکس کمک کند به دیگران در کارهایشان کمک می کند به او خداوند در کارهایش!

2) در پایان سال میالدی جشن می گیرند اروپائی ها به مناسبت طول سال جدید!

3) گفتم به دوستم: اگر قبول نکنی مسئولیت آموزشگاه را می دهم آن را به شخصی دیگر!

4) مدیر شرکت گفت: برای به دست آوردن مالی بیشتر احتیاج داریم به کارمندی دیگر!

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 49

معین کن "الم" که فرق می کند با بقیه:

" در گزینۀ "1" چون بر سر "َمْن" که اسم استفهام است آمده "الم جاره" است. ـِ "ل

ل" که مصدر و اسم است آمده "الم جاره" است. م" بر وزن "تفعُّ " در گزینۀ "2" بر سر "تعلُّ ـِ "ل

" در گزینۀ "3" بر سر فعل "أفوز" آمده و به معنای "برای اینکه - تا" می باشد و "الم ناصبه" است. ترجمه: سعی می کنم بسیار تا ـِ "ل

برنده شوم در مسابقه!

" در گزینۀ "4" چون بر سر ضمیر "لک - لی" آمده و ضمیر اسم است "الم جاره" است. ـِ "ل

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 1 50

معین کن عبارتی که در آن مضارع منصوب وجود ندارد:

مضارع منصوب در سایر گزینه ها:

2) أن التکسلي

3) لکي التفقد

وا: أّال: أْن (ناصبه) + ال (نفی) 4) أّال َیسبُّ

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 4 51

1) "سارت" در گزینۀ "1" به معنای "حرکت کرد" از افعال ناقصه نیست.

" ضمیر است نه از افعال ناقصه. 2) "ُکّن" در "إّنُکنَّ

ُن" به معنای "تشکیل می شود" از افعال ناقصه نیست. 3) فعل "َتَتَکوَّ

فعل "کونوا" امر فعل "کان" به معنای "باشید" از افعال ناقصه است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3 52

معین کن صحیح را در افعال مضارع:

بررسی اشتباه در سایر گزینه ها:

1) "ِلـ" از حروف ناصبه است و فعل "ُیساعدون" را منصوب می کند پس نون آخرش باید حذف شود. [ِلُیساعدونی] "رّد 1"

2) فعل "ُتحّبوه" یک فعل مضارع است که نه منصوب شده نه مجزوم پس نباید نون آخرش حذف شود [ُتحّبونه] "رّد 2"

3) درست است که "لن" از حروف ناصبه است و فعل بعدش را منصوب می کند ولی چون فعل "ُیسرفَن" جمع مؤنث غایب است

نون آخرش حذف نمی شود و شکل فعل مضارع درست است.

4) "أْن" از حروف ناصبه است و فعل بعدش را منصوب می کند و نون آخر آن باید حذف شود. [أن تتناولی]

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 53

ل" به معنای "تبدیل کرد" (فعل ماضی) می باشد. چون "المصباح" فاعلش می باشد و مذکر است پس این شرح: در گزینۀ 2 "تحوَّ

ل است. فعل مفرد مذکر از باب تفعُّ

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 3 54

فعل "نشاهد" به معنای "مشاهده می کنیم - می بینیم" می باشد، ولی در گزینۀ "2" به اشتباه به صورت اسنادی "شاهد هستیم"

ترجمه شده است. [رّد "2"]

کلمۀ "هذه" به معنای "این" در گزینۀ "4" ترجمه نشده است. [رّد "4"]

فعل "قام بـ" به معنای "اقدام کردند پرداختند" می باشد، ولی در گزینۀ "1" به اشتباه "ترجمه کردند" ترجمه شده است. [رّد "1"]

کلمۀ "کثیرًا ِمن" به معنای "بسیاری از" صفت نیست، ولی در گزینۀ "4" به اشتباه به صورت "صفتی" ترجمه شده است. [رّد "4"]

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 55

بررسی گزینه های اشتباه:

" به معنای "هرگز" در این گزینه ترجمه نشده است و کلمۀ "هم" در عبارت فارسی اضافه است. 1) کلمۀ "أبدًا

2) فعل "برسانم" در این گزینه اشتباه آمده است.

" ترجمه شده است. 3) کلمۀ "قد" چون با فعل مضارع آمده است به معنای "گاهی" می باشد که در اینجا به اشتباه "قطعًا

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3 56

"الُحْسنی: نیکوتر" در این گزینه، مؤّنث "اَألحَسن" و اسم تفضیل بر وزن "ُفْعَلی" است.

ترجمه: خداوند عّز و جّل نودونه اسم دارد که "نام های نیکوتر" نامیده می شود.

اشکاالت سایر گزینه ها:

کَرَم" با توّجه به معنای جمله، فعل ماضی از صیغۀ "للغائب" باب إفعال است. گزینۀ "1": "َأ

ترجمه: این معّلم نمونه، آن مسکینان را گرامی داشت.

گزینۀ "2": "َأحَمُد: حمد و ستایش می کنم" با توّجه به معنای جمله، فعل مضارع (ثالثی مجّرد) از صیغۀ "للمتکّلم وحده" است.

ترجمه: پروردگار بخشندۀ خود را به خاطر این نعمت های فراوان ستایش می کنم.

: دوست دارم" با توّجه به معنای جمله، فعل مضارع از صیغۀ "للمتکّلم وحده" باب إفعال است. گزینۀ "4": "ُأحبُّ

ترجمه: کسانی را که درراه خدا به نیازمندان کمک می کنند، دوست دارم.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 57

شرح: اشکاالت سایر گزینه ها:

1) "أوفوا" فعل امر به معنی (وفا کنید) می باشد و همچنین در این آیه "کاَن " به معنی "است" می باشد.

3) "أوفوا" فعل امر است و نیز (سؤال می پرسند) ترجمۀ درستی برای "کاَن مسئوًال" نیست.

4) "کاَن مسئوًال" به معنی (مورد سؤال است) می باشد.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 58

بررسی سایر گزینه ها:

1) "حّتی" به معنی "تا" می باشد و "هم" در ترجمه، اضافه است!

2) "َلن نؤمن" به  معنی "ایمان نخواهیم آورد" است!

3) "لک" ترجمه نشده است!

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 59

"قد سّببت: سبب شده است" ماضی نقلی است. [رد گزینه های "1" و "3"] / "األعراب و اإلیرانّ�ن: عرب ها و ایرانی ها" [رد گزینه های

"1" و "4"]

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3 60

َدْت" یک فعل ماضی نقلی است و به معنای "عادت داده است" می باشد. ولی در گزینه های "1" و "4" به اشتباه ترجمه فعل "قد َعوَّ

شده است. [رّد 1 و 4]

کلمۀ "موضوع" در عربی یک اسم مفرد است ولی در گزینۀ "2" به صورت جمع "موضوعاتی" ترجمه شده است. [رّد 2]

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 1 61

معین کن گزینه ای که نیامده در آن از افعال ناقصه:

فعل "سارت" با "سین" به معنای "حرکت کرد" از افعال ناقصه نیست. ولی فعل "صار" با "صاد" از افعال ناقصه است.

افعال ناقصه در سایر گزینه ها:

2) ُکن: باش؛ 3) أصبحت: شد؛ 4) ُکنُت: بودم

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ترجمه متن:

از زیباترین پدیده  های طبیعی که هنگام بارش باران  ها رخ می  دهد پدیده رنگین کمان است. این پدیده رنگ  های زیبایی دارد که

آسمان را با آن می  آراید و دل  های ما هنگام دیدن آن ها شاد می  شود. در قرن  های گذشته در کشور روم مردم اعتقاد داشتند که

رنگین کمان عذابی از جانب خداوند است و برای مجازات مردم رخ می  دهد، برای همین هنگام رخ دادن آن، به داخل خانه  های خود

فرار می  کردند. دانشمند مسلمان قطب الدین شیرازی اولین کسی بود که رازهای این پدیده زیبا را کشف کرد و آن را در تألیفات خود

مطرح نمود. در نوشته  هایش آمده است که رنگین کمان به دلیل شکسته شدن نور خورشید در قطرات آب موجود در فضا هنگام بارش

باران اتفاق می  افتد. رومی  ها این نظر را نمی  پذیرفتند و کسانی را که به آن اعتقاد داشته باشند، شکنجه می  کردند.

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 62

باتوجه به توصیفات متن از این پدیده، "رنگین کمان" جواب صحیح است.

گزینه 2 63

معنی عبارت: "رنگین کمان عذابی از جانب خداوند برای مجازات امت  های گناهکار بود". بر اساس متن این موضوع از پندارهای

رومیان باستان بود و حقیقت نداشت.
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گزینه 4 64

"در برخی از روزهای بارانی پدیدۀ رنگین کمان در آسمان دیده نمی  شود!" سایر گزینه  ها کامًال غلط است:

1) قطب الّدین شیرازی اولین کسی بود که پدیدۀ رنگین کمان را کشف کرد. (دلیلش را کشف کرد، نه خودش را!)

2) دانشمند مسلمان توانست که به رومی  ها عّلت رخ دادن رنگین کمان را یاد بدهد! (عالم مسلمان ارتباطی با رومی  ها نداشته

است!)

3) رومی  ها دانشمند مسلمان را به دلیل اعتقادش دربارۀ دلیل رخ دادن رنگین کمان شکنجه کردند! (مانند گزینه 2)

گزینه 3 65

بررسی خطاهای سایر گزینه  ها:

1) فاعله... (افعال ناقصه فاعل ندارند)

2) مضارع "یکاُن" (مضارِع "کان"، "یکون" می  باشد.)

4) المضارع االستمرارّی (کان + مضارع ← ماضی االستمرارّی)

گزینه 4 66

چیست مناسب برای ایجاد یک جملۀ  وصفیه؟

فعل "ُیساعداننی" یک فعل مثنی مذکر و جملۀ  وصفیه می باشد پس اسم نکرۀ  قبلش که موصوفش می باشد باید یک اسم مثنی

مذکر باشد.

کلمۀ "مشاور" چون مفرد مذکر است پس نادرست است. کلمۀ "المعلمیِن" چون معرفه است نادرست است. کلمۀ "حکیَمتیِن"

درست است که نکره است ولی چون مثنی مؤنث می باشد نادرست است.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 1 67

شرح: اشکاالت سایر گزینه ها:

2) "ماتوا" فعل شرط است، پس باید به صورت مضارع التزامی (بمیرد) ترجمه شود. همچنین "انتبهوا" که جواب شرط می باشد به

معنای (بیدار می شوند) هست.

3) "نیاٌم" خبر است و از آنجائی که نکره می باشد، باید به صورت معرفه و مفرد ترجمه شود (خفته) ضمنًا در این گزینه (آغاز

بیداری شان) ترجمۀ درستی برای "انتبهوا" نیست.

4) "إذا" به معنای (هرگاه ـ اگر) است و "ماتوا" به معنای (بمیرند) هست.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4 68

فعل "لم یقبل" هم می تواند به صورت ماضی منفی و هم به صورت ماضی نقلی منفی ترجمه شود ولی در گزینۀ "2" به صورت ماضی

بعید منفی "قبول نکرده بود" ترجمه شده و اشتباه است. [رّد "2"]

کلمۀ "المباراة" یک اسم مفرد است ولی در گزینۀ "1" به اشتباه به صورت جمع "مسابقات" ترجمه شده است. [رّد "1"]

" به معنای "برای" در گزینۀ "3" ترجمه نشده است. [رّد "3"] ـِ حرف "ل

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 69

معین کن عبارتی که در آن اسم مکان و اسم تفضیل باهم نیامده است:

گزینه "1": مساجد  اسم مکان است چون مفرد آن "مسِجد" بر وزن "َمفِعل" است. - أحسن  بر وزن "أفعل" و اسم تفضیل

است.

کثر  بر وزن "أفعل" و اسم تفضیل است. گزینه "2": المنازل  اسم مکان است چون مفرد آن "َمنِزل" بر وزن "َمفِعل" است. - أ

گزینه "3": أَقّل  در اصل "أقلل" و بر وزن "أفَعل" و اسم تفضیل است. ولی در این گزینه اسم مکان نداریم.

گزینه "4": َمدارس  اسم مکان است چون ُمفردش "َمدَرَسة" بر وزن "َمفَعَلة" بوده است. - َمشاهد  اسم مکان است چون

مفردش "َمشَهد" و بر وزن "َمفَعل" است. َأْجَمل  اسم تفضیل و بر وزن "َأفَعل" است.

←←

←←

←

←←

←

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 70

در کدام عبارت متضاد آمده است؟

1) میادین = ساحات: میدان ها

2) الجوع: گرسنگی ≠ الشبع: سیری

3) متجر = حانوت: مغازه - دکان

4) رحلة = سفرة: سفر - کوچ

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 71

"تأجیل: تأخیر کردن" با "تعجیل: شتاب کردن" متضاد است.

اما در سایر گزینه ها کلمات به کاررفته مترادف هستند.

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4 72

بررسی اشکاالت سایر گزینه ها:

1) "الُحروب" جمع است به معنی "جنگ ها"!

2) "الُقرون األخیرة" یعنی "قرن های اخیر"!

3) جملۀ "َلم تُکن َقد ُولَدت" یعنی "به دنیا نیامده بود"!

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 1 73

در این عبارت صفت از هیچ نوعی (مفرد و جملۀ وصفیه) وجود ندارد.

رْت - ال تشَبع" همگی صفت هستند. اّما در سایر گزینه ها: "مؤدبون - یحترموَن - أثَّ

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 74

فعل "حّتی أستطیع" به معنای "تا بتوانم" می باشد که در گزینۀ [1 و 4] به اشتباه ترجمه شده است. [رد 1 و 4]

کلمۀ "مفاهیم" یک اسم جمع است که در گزینۀ [3] به صورت (مفهوم) مفرد ترجمه شده است. [رّد گزینۀ 3]

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 75

رّد سایر گزینه ها:

گزینه 1: فعل "ُحِرمَت" ماضی مجهول است و چون جواب شرط است باید به صورت مضارع اخباری مجهول، یعنی "محروم

می شوی" ترجمه شود.

م" چون فعل شرط است باید به صورت مضارع التزامی "گرامی ندارد" ترجمه شود. گزینه 2: فعل "ال ُیکرِّ

گزینه 4: "ینظرون" به معنای "نگاه نمی کنند" می باشد نه "نگاه می کنید".

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 1 76

بررسی سایر گزینه ها:

2) آن ها را نمی آمرزی ← آمرزیده نمی شوند ("ال ُتغَفر" مضارع مجهول و منفی است)

3) "ال نذهْب: نباید برویم" که در اسلوب حصر می تواند به همراه "فقط / تنها" به صورت"مثبت" ترجمه شود.

ترجمۀ درست: فقط به خاطر ضرورتی (نیازی) باید به بیروِن خانه برویم.

4) "ال َتْقُف: پیروی مکن" ("ال" نهی در صیغه های مخاطب به صورت"امِر منفی" ترجمه می شود)

ترجمۀ درست: و از چیزی که [نسبت] به آن دانشی نداری، پیروی مکن.

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 3 77

بررسی اشتباهات در سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: "کثیرة" صفت برای "نعم" می باشد، ولی در این گزینه به صورت خبری ترجمه شده است نه صفت و در ضمن "کثیرة" چون

نکره است، "بسیاری" باید باشد نه "بسیار".

فعل "حّتی ُندرک" به معنای "تا درک کنیم" است که در اینجا به صورت مصدری "درک" ترجمه شده است.

گزینه 2: "أن نشاهدها" فعل است که به صورت "نگریستن" مصدری ترجمه شده است. کلمۀ "کثیرة" یک اسم نکره است به معنای

"بسیاری" نه "بسیار".

گزینه 4: کلمۀ "الهّیة" دارای "ّي" نسبت می باشد که به معنای "الهی" است نه به معنای "خداوند" که یاء نسبت ندارد.

ضمیر "نا" در "رّبنا" در این گزینه ترجمه نشده است.

ضمنًا "الرحیم" که صفت "رّب" در ترجمه لحاظ نشده است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 78

"جسور العالقات: پل های ارتباطات" [رد گزینۀ "2"] / "فْلیمدد: پس باید دراز کند" [رد گزینه  های "1 و 3"]

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 3 79

معین کن نزدیک تر به مفهوم را: "بزرگ ترین عیب این است که عیب بگیری کنی ازآنچه در توست مانندش!"

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4 80

جملۀ وصفیه "یدعونا" زمان مضارع بوده و زمان جملۀ قبل آن  هم مضارع آمده است؛ پس جملۀ وصفیه به صورت مضارع التزامی

ترجمه می گردد. (دعوت کند)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": "توسط" اضافی است و ترجمۀ "یدعو" نادرست است.

گزینۀ "2": "پیشرفتمان" و "فرامی خواند" نادرست است.

گزینۀ "3": ضمیر در "راه" نیامده است و فعل "تبدیل نماید" غلط است.

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 3 81

کلمۀ "ُمحاَضرة" یک اسم نکره است و ضمیری ندارد ولی در گزینۀ "1"، "سخنرانی اش" با ضمیر و در گزینۀ "4"، "سخنرانی" به صورت

معرفه ترجمه شده و اشتباه است [رّد 1 و 4]

فعل "ال یأتیا" چون نون آخرش حذف شده و مجزوم شده یک فعل نهی است و به صورت "نباید بیاورند" ترجمه می شود ولی در

گزینۀ "2" به اشتباه به صورت مضارع منفی "نمی آورند" ترجمه شده است. [رّد 2]

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 82

در کدام عبارت یک اسم ناشناخته (نکره) وجود دارد. کلمۀ "رسوًال" در گزینۀ "3" یک اسم نکره است.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 1 83

عبارت "ال تلمزوا..." به معنای "عیب نگیرید..." است که با ترجمۀ گزینه های "2" و "3" متناسب نیست [رّد گزینه های "2" و "3"].

کلمۀ "اإلثم" به معنای "گناه" می باشد که در گزینه "4" به اشتباه "نام" ترجمه شده است [رّد گزینه "4"].

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4 84

"أصبح ُیصِبُح" به معنای "شد - می شود" از افعال ناقصه است. فعل شرط مضارع "ُیصبح: صبح کند بیدار شود" از افعال ناقصه

نیست و اسم مرفوع و خبر منصوب هم ندارد.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: "لسَت" صیغۀ "للمخاطب" از "لیس" از افعال ناقصه است که اسم آن ضمیر "َت" و خبر آن "ُمرَسًال" منصوب است.

گزینۀ 2: "کنُتم" صیغۀ "للمخاطبین" از "کان" از افعال ناقصه است که اسم آن "ُتم" و خبر آن به صورت جار و مجرور "هللا" می باشد.

گزینۀ 3: أصبحتم: شدید "صیغۀ "للمخاطبین" از "أصبح: شد" که اسم آن ضمیر "ُتم" و خبر آن "إخوانًا" منصوب است.

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ترجمه متن:

آخرین ماه فصل نخست در سال هجری شمسی ماه خرداد است. این ماه از مهم  ترین ماه  ها در زندگی روزانه ایرانی  ها در مهروموم های

اخیر است. اتفاقات مهمی در ماه خرداد رخ داده است و از آن جمله درگذشت رهبر بزرگ انقالب در نیمه این ماه است. او ایرانیان را از

غفلت بیدار کرد تا مقابل حاکمان ستمگر انقالب کنند. انقالب اسالمی در سال 1357 هجری شمسی پیروز شد. امام خمینی به جوانان

سفارش کرد که نپذیرند مفاسدی را که غرب به آنان عرضه می  کند و (نیز) دوری کردن ازآنچه آنان را از آینده کشورشان غافل می کند و

در کسب دانش  های مفید برای ایجاد جامعه  ای خوشبخت تالش کنند.

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 85

"ماه خرداد ............" چیست اشتباه؟

ترجمه گزینه  ها:

1) در آن حوادث مهمی برای ایرانی  ها رخ داد!

2) نزدیک ترین ماه  ها به فصل تابستان است!

3) زمان بیداری ایرانی  ها از خواب غفلت و پیروزی انقالب است! (انقالب اسالمی در ماه بهمن پیروز شد نه خرداد)

4) زمان درگذشت رهبر انقالب بزرگ در ایران است!

گزینه 1 86

"خواست امام خمینی از جوانان ............" چیست اشتباه؟

ترجمه گزینه  ها:

1) نپذیرند تمام آنچه را که غرب به آنان عرضه می  کند! (در متن نیامده که "تمام" محصوالت غرب را رد کنند بلکه مفاسد آن را

نپذیرند)

2) از غفلت از استقالل و آزادی کشورشان دوری کنند!

3) آنچه دین و اخالقشان را فاسد می  کند، نپذیرند!

4) درجات باالیی در دانش  ها را به دست بیاورند!
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گزینه 1 87

چیست اشتباه؟

ترجمه گزینه  ها:

1) ماه خرداد مهم  ترین ماه  ها در تاریخ زندگی ایرانیان است! (در متن چنین چیزی نیامده است)

2) سفارش های امام خمینی چراغی برای روشن ساختن آینده  مان است!

3) غافل شدن ما از آینده کشورمان امید حاکمان غربی است!

4) امام خمینی در روز چهاردهم ماه خرداد درگذشته است!

گزینه 3 88

بررسی خطاهای سایر گزینه  ها:

1) فاعله "هذا" (افعال ناقصه، فاعل ندارند.)

2) اسم علم ("اسم + ّی" اسم علم محسوب نمی  شود)

4) علی وزن "انفعال" (این فعل از ریشه "ن ص ر" و از باب افتعال است)

گزینه 2 89

معین کن مضارع منصوب را:

حرف "أن" در گزینۀ "2" از حروف ناصبه است و فعل بعدش مضارع منصوب است.

" در گزینۀ "3" چون بر سر مصدر از باب تفّعل "تنّبه" آمده الم جاره است و در گزینۀ "4"، "إْن" ـِ " در گزینۀ "1"، الم امر است و "ل ـِ "ل

از ادات شرط است.

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 90

َمن (اسم شرط) - حاَوَل (فعل شرط ماضی) ← در ترجمه ← مضارع التزامی "هرکس بسیار تالش بکند، در امتحانات موفق

می شود"

نکات مهم درس:

جملۀ وصفیه مضارع بعد از ماضی، ماضی استمراری ترجمه می شود.

فعل ماضی، اگر در جمله شرط و جواب شرط باشد، مضارع ترجمه می شود.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: "یلعبون" مضارع به خاطر تأثیر "کان" قبل ازآن، ماضی استمراری ترجمه می شود.

گزینۀ 2: فّتشُت: ماضی ← ماضی در ترجمه - "ساَعَد": جملۀ وصفیه بعد از ماضی، ماضی بعید ترجمه می شود.

گزینۀ 4: أَحبَّ (ماضی باب افعال) ← ماضی در ترجمه - أن نشاهد : مضارع منصوب ← در ترجمۀ مضارع التزامی َنّبَه: فعل ماضی

باب تفعیل ← ماضی ترجمه می شود.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2 91

ما کاَن لـ : نداشت - الّالعب: بازیکن - المثابر: باپشتکار - َدور: نقشی - الفریق: تیم - هزیمة: شکست

اشکاالت سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": بوده است ← است.

گزینۀ "3": نابود نمی شود ← نابود نخواهد شد.

گزینۀ "4": کوچک ← کوچک تر

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 92

" معنی "حّتی: برای اینکه، تا" بدهد: ـِ معین کن حرف "ل

ترجمۀ گزینه ها:

1) باید حاضر شویم در سالن امتحان قبل از زمان مقرر!

2) برای اینکه موفق شوم در امتحانات پایان سال، بر من است تالش کردن!

3) با خود گفتم: باید تالش را در همۀ درس ها موردتوجه خویش قرار دهم!

4) باید بخورم داروهای مفید را تا خوب شوم از بیماری ام!

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 2 93

خطاهای این عبارت: "مئتیُن" (مثّنی است پس نونش باید کسره بگیرد: مئتیِن) - ثالثیُن (اعداد عقود مانند جمع های مذکر سالم،

نونشان فتحه دارد: ثالثیَن)

تالیفی خیرهللا اسماعیلی - سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3 94

معین کن "من" اعرابش فرق کند با بقیه:

بررسی گزینه ها:

گزینۀ "1": چون "َمْن" بر سر فعل متعدی "َطَلَب" آمده و مفعول این فعل هم در جمله آمده "شیئًا" پس "َمْن" مبتدا و مرفوع است.

گزینۀ "2": باتوجه به معنی عبارت "َمْن"، فاعل و مرفوع است.

"نمی شناسد طعم خوشبختی را کسی که مقید کند زندگی اش را به نظر دیگران!"

گزینۀ "3": "رایُت" فعل و "ُت" فاعلش می باشد و "َمْن" مفعول به و منصوب است.

گزینۀ "4": "َمْن" بر سر فعل الزم "جاء" آمده و مبتدا و مرفوع است.

نتیجه: در همۀ گزینه ها "َمْن" مرفوع است به جز گزینۀ "3" که منصوب است.

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ترجمه متن:

مردم گاهی خود را بزرگ تر و عظیم تر از بقیه آفریدگان می بینند و در مقابل پروردگار خود سرکشی می کنند گویی آفریده  های او نیستند.

اینان باید به توانایی های سایر آفریدگان و برتری  شان بر انسان در برخی کارها بنگرند تا جایگاه خود را در این آفرینش بزرگ به یاد

بیاورند. برای همین می بینیم در قرآن کریم که از برخی حیوانات یاد شده است تا انسان در آن ها بیندیشد. به طور مثال: گربه در

تاریکی هفت برابر بهتر از انسان می بیند و نوعی از کانگورو می تواند که در یک پرش بیشتر از سه متر به باال و بیشتر از دوازده متر

به سمت جلو بپرد و مورچه قادر است که با خود شیءای پنجاه برابر سنگین تر از وزن خودش را حمل کند.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 95

ترجمه گزینه  ها:

1) یاد کردن از حیوانات در قرآن دلیل برتری آن ها بر انسان است.

2) انسان متکبر اگر به توانایی بقیه آفریدگان توجه کند، توانایی  های خود را فراموش می  کند.

3) انسان ضعیف ترین آفریدگان در جهان است پس چرا سرکشی می  کند؟

4) انسان اگر در برابر کسی که او را آفریده سرکشی کند، از حیوانات پست  تر خواهد بود.

گزینه 2 96

انسان نمی تواند که بیشتر از کانگورو به باال بپرد مگر به وسیله تجهیزات. ترجمه سایر گزینه  ها:

گزینۀ 1) گربه در روز می تواند چیزهایی را ببیند که انسان نمی تواند آن ها را ببیند. (در متن درباره شب صحبت شده است)

گزینۀ 3) مورچه کوچک می تواند اشیاء سنگین را به سادگی و بدون زحمت حمل کند. (در متن نگفته است "به سادگی و بدون

زحمت")

گزینۀ 4) کانگورو در یک پرش خود 12 متر به باال و 3 متر به جلو می پرد. (جابجا گفته شده است)
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گزینه 2 97

ترجمه گزینه  ها:

1) گرامی باد خداوند، بهترین آفرینندگان!

2) ای انسان چه چیز تو را نسبت به پروردگار کریمت مغرور کرد؟!

3) بزرگ ترین عیب آن است که عیب جویی کنی ازآنچه مانندش در توست!

4) به راستی گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شما است.

گزینه 3 98

بررسی خطاهای سایر گزینه  ها:

1) من فعل "قّدر، یقّدر" (چون بر وزن "فاِعل" است پس از یک فعل ثالثی مجّرد ساخته شده است)

2) صفة (ص: مضاف إلیه)

4) مصدره "تکثیر" (اسم  های تفضیل همگی از فعل   و مصدر ثالثی مجرد ساخته شده اند) - مفعول (طبق معنای جمله نمی تواند

مفعول باشد)

گزینه 2 99

کلمۀ "یک موضوع" چون با "یک" شروع شده است، اسم نکره است، ولی در گزینۀ "1"، "الموضوع" معرفه آمده است. [رّد "1"]

کلمۀ "دانشی" یک اسم نکره است، ولی در گزینۀ "3"، "العلم" به اشتباه معرفه آمده و در گزینۀ "4" کلمۀ "علم" وجود ندارد. [رّد "3"

و "4"]

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 100

" در این " آمده است، ولی با توّجه به اینکه ضمیر "ُهنَّ در این گزینه، اگرچه پس از اسم نکرۀ "جائزة" جملۀ فعلّیۀ "ال ُتنَسی ِذکراُهنَّ

جملۀ فعلیه به "الّطالبات ..." برمی گردد، بنابراین جملۀ وصفّیه به  شمار نمی رود!

ترجمه: در جشن مدرسه، جایزه ای به دانش آموزان نمونه داده شده که (درحالی که) خاطرۀ آن ها فراموش نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

" اسم نکره و جملۀ فعلیۀ "ال یستمع..." صفت آن است و آن را توصیف می کند. (جملۀ وصفّیه) گزینۀ "1": "طالبًا

ترجمه: امروز در کالسمان دانش آموز اخاللگری را دیدم که به درس خوب گوش نمی داد.

گزینۀ "2": "سمکًة" اسم نکره است که توسط جملۀ فعلّیۀ "یزید وزُنها" توصیف شده است.

ترجمه: در این رودخانه ماهی ای شکار خواهم کرد که وزنش بیش از دو کیلو است.

ئ..." آن را توصیف می کند. " اسم نکره است و جملة فعلّیۀ "ُتَهدِّ گزینۀ "4": "ُحبوبًا

ترجمه: پزشک برای من قرص هایی تجویز کرد که سر دردم را آرام می کرد.

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4 101

" یا "ما" که شرطی باشد: مشخص کن "َمنْ

بررسی نوع من و ما در گزینه ها:

گزینه "1": ماضی نفی: کفر نمی ورزد به آیات خداوند مگر قوم فاسد.

گزینه "2": من استفهام:  چه کسی روبه رو شد با مدیر هنگامی که وارد کتابخانه می شد؟

گزینه "3": استفهام: چه کرد با پول هایتان تا زیان دیده شدید؟

گزینه "4": شرط، َسِمَع: فعل شرط، َهَرَب: جواب شرط

ترجمه: هرکس به پند گوش فرادهد، فرار می کند از مخمصه.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 102

عدد "خمسة و سّتین" به معنای "شصت وپنج" می باشد که در گزینه "1" به اشتباه "پنجاه وشش" آمده است [رّد گزینه "1"].

کلمۀ "زمیلی" به معنای "همکار من" می باشد که در گزینه های "2" و "4" به اشتباه "دوستم" ترجمه شده است [رّد گزینه های "2" و

.["4"

تذکر: کلمۀ "هناک" در ابتدای جمله (در نقش خبر مقّدم) معموًال "وجود دارد - هست" ترجمه می شود.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 103

فعل "ناچار نشویم" یک فعل مضارع التزامی منفی و مجهول است که فقط در گزینۀ "3" "ألن ال ُنضطّر" به درستی آمده است.

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 104

اشکاالت سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": "خودتان" ← "خودشان" / "راست گو باشید" "راست گو بودند"

گزینۀ "2": "داری" ← "داشتی"

گزینۀ "4": "نمی بیند" ← "ندید"

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2 105

عبارتی را پیدا کن که در آن اسم مکان نیامده باشد.

بررسی عبارات:

1) َمصاِنع ← جمع "َمصَنع" و اسم مکان است.

2) َمناِفع ← جمع "َمنَفَعة" و مصدر است.

3) َمحَضر ← اسم مکان است.

4) َمناِبع ← جمع "َمنَبع" و اسم مکان است.

تالیفی خیرهللا اسماعیلی - سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 106

معین کن گزینه  ای که در آن اسلوب شرط نیست.

اگر در گزینۀ (3) "من" شرط باشد و "اعترف" فعل شرط باشد پس "ال ذنب له" باید جواب شرط باشد چون جواب شرط به صورت

جملۀ اسمیه است اولش [فـ] باید بیاید چون نیامده "من" شرطی نیست و موصول است.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 107

در گزینه "1" فعل "از بین ببرد" وجود دارد که در متن عربی موجود نیست [رّد گزینه "1"].

" آمده است پس باید آن را با "تر" ترجمه کرد "بدتر از بهایم" [رّد چون در عبارت عربی "شّر" اسم تفضیل است و بعدش حرف "ِمنْ

گزینه های "1" و "3"].

فاعِل فعِل "غلبت"، "َشهوُته" می باشد ولی در گزینه "4" فاعلش را "هر که" آورده است [رّد گزینه "4"].

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 108

تغ�ر بده عبارت زیر را با کلمۀ "أصَبَح":

توضیح این تست دقیقًا مانند تست قبل است. فعل "أصَبَح" را به صیغۀ ضمیر "نحن" یعنی متکلم مع الغیر می آوریم که "أصبحنا"

می شود.

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3 109

در کدام عبارت اسم نکرۀ کمتری آمده است؟

اسامی نکره در گزینه ها:

1) َمن: اسم شرط / حّقًا / سعید: خوشبخت ← 3 عدد

2) مبّشریَن / ُمنذریَن ← 2 عدد

3) ناجحًا ← 1 عدد

" در اینجا چون اسم انسان است معرفه به علم است. تذکر: "سعیدًا

4) قریب / جّنة ← 2 عدد

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 110

فعل "ما ُکنُت أعَلُم" یک فعل "ماضی استمراری" است که در گزینه "2" به اشتباه به صورت ماضی بعید "ندانسته بودم"  ترجمه شده

است [رد گزینه "2"].

کلمۀ "الطالب" یک اسم معرفه است که در گزینه "1" به اشتباه به صورت نکره "یک دانش آموز" ترجمه شده است [رّد گزینه "1"].

" در جمالت منفی به معنای "هرگز" می باشد که در گزینه "3" به اشتباه "همیشه" ترجمه شده است [رّد گزینه "3"]. کلمۀ "أبدًا

تذکر: هرگاه "قد" بر سر مضارع بیاید ادات تقلیل است و به معنای [گاهی - شاید] می آید.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 111

مشخص کن جمله ای که در آن اسم تفضیل نیامده است:

درست است که "أسود" بر وزن "أفَعل" است، ولی چون داللت بر رنگ (سیاه) دارد، اسم تفضیل نیست.

اسم تفضیل در سایر گزینه ها:

گزینه "1": شّر

گزینه "2": أعجز

گزینه "4": أعلی

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3 112

سؤال از ما عبارتی را خواسته که در آن اسم تفضیل، "مضاف" است.

بررسی عبارات:

غری ← اسم تفضیل و صفت برای "بنت" است و مضاف هم نشده. 1) الصُّ

أْطَوُل ← اسم تفضیل و خبر است و مضاف هم نشده.

2) َخیٌر ← اسم تفضیل و خبر است و مضاف هم نشده.

3) َخیُر ← اسم تفضیل و خبر است و مضاف شده، چون "الّطرق" اسمی است که بعدازآن آمده و مضاٌف الیه هست.

أقوُم ← اسم تفضیل و چون "ها" مضاٌف الیه آن است، پس مضاف شده.

4) أهدی ← فعل ماضی است. / َخیٌر اسم تفضیل و خبر هست و مضاف هم نشده.

تالیفی خیرهللا اسماعیلی - سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ترجمه متن:

در روزی بارانی در جنگلی سبز روباه و آهویی باهم بازی می  کردند، ناگهان در چاهی عمیق افتادند که شکارچی  ها آن را برای شکار

حیوانات حفر کرده بودند تا آن  ها را به باغ وحش بفروشند. آن دو فریاد زدند و کمک خواستند اما کسی برای کمک به آن ها نیامد.

آن ها دفعات زیادی تالش کردند تا خارج شوند اما نتوانستند و ناامید شدند. در این زمان سگی از کنار چاه گذشت و روباه را در آن

حالت دید و بسیار خوشحال شد و بی وقفه او را مسخره کرد. روباه او را دید و از نو شروع کرد به تالش کردن تا اینکه از دیوار چاه باال

رفت و از آن خارج شد. سگ تعجب کرد. کبوتری به او گفت من این روباه را می  شناسم او کم شنوا است و گمان می کرد که تو او را

تشویق به خارج شدن می کنی. در پایان آن دو باهم کمک کردند تا آهو را از چاه بیرون بیاورند.

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 113

ترجمه گزینه  ها:

1) آهو و روباه باهم در چاه آب عمیقی افتادند. (چاه آب نبود، بلکه دام شکارچیان بود)

2) قصد سگ از مسخره کردن روباه تشویق کردن او به بیرون آمدن از چاه بود.

3) روباه صداها را به خوبی نمی  شنید برای همین منظور سگ را به درستی نفهمید.

4) روباه پس از بیرون آمدنش از چاه، به تنهایی تالش کرد که آهو را نجات دهد. (فعل "ساعدا" در انتهای متن مثّنی است پس

"به تنهایی" صحیح نیست)

گزینه 3 114

 باتوجه به اینکه "سگ ناخواسته باعث کمک به روباه شد" گزینه 3 بهترین جواب است.
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گزینه 4 115

ترجمه گزینه  ها:

1) از نجات یافتن ناامید بود پس از ابتدا برای بیرون آمدن تالش نمی  کرد. (اول تالش کردند بعد ناامید شد)

2) راه بیرون آمدن از چاه را از روباه یاد گرفت. (چنین چیزی در متن نبود)

3) کبوتر او را می  شناخت پس او را برای بیرون آمدن از چاه کمک کرد.

4) روباه برای او دوستی صمیمی بود.

گزینه 3 116

بررسی خطاهای سایر گزینه  ها:

1) أو آلة ("الصیادون" فقط به شغل داللت دارد)

2) اسم مفعول... ("المساعدة" مصدر است نه اسم مفعول)

4) مجهول (باتوجه به کسره داشتن عین الفعل، نمی  تواند مجهول باشد)

گزینه 2 117

بررسی سایر گزینه ها:

1) تا ← که ("که" در ترجمه، در ابتدای جملۀ وصفّیه به کار می رود.) / او ... قرار نگیرد ← او را ... قرار ندهد / سخنی نگوید ←

ْث"، ال نهی است که در صیغه های غایب و متکّلم، معموًال به صورت "نباید + مضارع التزامی" نباید سخن بگوید ("ال" در "ال ُیحدِّ

ترجمه می شود.)

َهم) / قرار نگیرد ← قرار ندهد / آنچه را ترس 3) مراعات کند ← پایبند باشد / تا ← که / تهمت هایی ← تهمت ها (ِللّتهم = ِلـ + التُّ

ْث: نباید سخن بگوید" نیست. از تکذیبش وجود دارد ← آنچه از تکذیبش می ترسد / "بر زبان نیاورد" معادل دقیقی برای "ال ُیحدِّ

4) اخالق ← اخالقّیات / تهمت تهمت ها

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 2 118

معین کن اشتباه را:

حرف "ِلـ" در "ِلیهدی" الم ناصبه به معنای "برای این که ـ تا" می باشد و این فعل باید به صورت مضارع التزامی "تا هدایت کند"

ترجمه شود ولی در اینجا به اشتباه به صورت "برای هدایت" ترجمه شده است.

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2 119

علی الطّالب: بر دانش آموزان واجب است - باید دانشجویان (دانش آموزان)

أن یسألوا: (که) بپرسند - تعّلمًا: به  خاطر (برای) آموزش و یادگیری

التعّنتًا: نه به خاطر (برای) مچ گیری

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 120

معین کن گزینه ای که در آن افعال ناقصه نیست:

افعال ناقصه در سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": "لم تکن" از مادۀ "کان" است.

گزینۀ "2": "یکون" از مادۀ "کان" است.

گزینۀ "4": "صرَت" از مادۀ "صار" است.

در گزینۀ "3" درست است که فعل "أصَبَح" داریم ولی "أصَبَح" زمانی از افعال ناقصه محسوب می شود که معنای "شد - گشت -

گردید" بدهد، ولی اگر مانند اینجا معنی "بیدار شد - صبح کرد" داد، از افعال ناقصه نیست.

ترجمۀ گزینۀ "3": "چه کسی بیدار شد و توّجه نکرد به امور مسلمانان؟"

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 121

حمامة سوداء: کبوتری سیاه - یرتفع ارتفاعًا مستمّرًا: پی در پی باال می رود!

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 122

فعل "ما ُکنُت أعَلُم" یک فعل "ماضی استمراری" است که در گزینه "2" به اشتباه به صورت ماضی بعید "ندانسته بودم"  ترجمه شده

است [رد گزینه "2"].

کلمۀ "الطالب" یک اسم معرفه است که در گزینه "1" به اشتباه به صورت نکره "یک دانش آموز" ترجمه شده است [رّد گزینه "1"].

" در جمالت منفی به معنای "هرگز" می باشد که در گزینه "3" به اشتباه "همیشه" ترجمه شده است [رّد گزینه "3"]. کلمۀ "أبدًا

تذکر: هرگاه "قد" بر سر مضارع بیاید ادات تقلیل است و به معنای [گاهی - شاید] می آید.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 1 123

"أ لم تعلم: آیا ندانستی / ندانسته ای" [رد گزینه های 3 و 4] / "أّن اهللا له: که خدا دارد"، "ولّي و ال نصیر: ولی و یاوری" [رد گزینۀ

["2"

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 4 124

بررسی اشکاالت سایر گزینه ها:

1) "ُکّل ُعضٍو" یعنی "هر عضوی"! / "ُیؤّدیه" جملۀ وصفّیه است که باید با لفظ "که" ترجمه شود نه "و"!

2) "فیه" یعنی "در آن" نه "در نقشش" / "أثر" بدون ضمیر آمده است و مفرد است، ولی در ترجمه، "آثارش" معنی شده است!

3) "ُکّل ُعضٍو" نکره است و باید "هر عضوی" ترجمه شود. به عالوه "ُأسرته" یعنی "خانواده اش"!

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 3 125

مشخص کن جمله ای که در آن اسم تفضیل نیامده است:

درست است که "أسود" بر وزن "أفَعل" است، ولی چون داللت بر رنگ (سیاه) دارد، اسم تفضیل نیست.

اسم تفضیل در سایر گزینه ها:

گزینه "1": شّر

گزینه "2": أعجز

گزینه "4": أعلی

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 1 126

العاَلُم (در اینجا به معنای دانشمند است پس باید "العاِلم" باشد)

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 3 127

فعل "ُکّنا قد قرأنا" ماضی بعید است که در گزینه های "1" و "4" به اشتباه ماضی استمراری [می خواندیم] ترجمه شده است [رّد

گزینه های "1" و "4"].

فعل "ینصحنا" درست است که یک فعل مضارع است ولی چون جملۀ وصفیه است و قبلش فعل ماضی آمده باید به صورت ماضی

استمراری ترجمه شود، ولی در گزینۀ "2" به اشتباه به صورت ماضی بعید [نصیحتمان کرده بود] ترجمه شده است [رّد گزینۀ "2"].

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 128

ُک) - فأّنها (در شروع عبارت جدید، إّن می  آید، نه أّن) ُک (از باب تفّعل است پس نباید عالمت کسره داشته باشد: التتحرَّ التتحرِّ

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 1 129

کلمۀ "الّسلوک" یک اسم مفرد به معنای "رفتار" می باشد که در این گزینه به اشتباه جمع آمده است. فعل "ُتَسّمی" هم به اشتباه

جمع معنی شده است.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 1 130

خطاهای این گزینه:

جون") - "الِملَعب" (اسم جون" (این کلمه به معنای "تماشاچیان" اسم فاعل است پس عین الفعل آن باید کسره بگیرد: "الُمتفرِّ "الُمَتفرَّ

مکان است و باید "الَملَعب" باشد)

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 131

"کانت أعجبتنا: خوشمان آمده بود" ماضی بعید است. [رد گزینۀ "4"] "معّلمنا: معلم ما" [رد گزینۀ "1"] "محاضرٌة ألقاها: سخنرانی

که ... ایراد کرد" جمله وصفیه است. [رد گزینۀ "2"]

تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1 132

"إن فقدت": اگر گم کردم که در اینجا "گم شد" نادرست است.

در سایر گزینه ها:

َسُیخِبُر: خبر خواهد داد - ُیمِطُر: می بارد - قد زرعُت: کاشته ام

ِألبذر: باید بکارم - أي أرٍض: هر زمینی - أّي سماء: هر آسمانی / فوَق: بر فراز - تحت: زیر

ال أعَلُم: نمی دانم - أین: کجا - َمتی: چه وقت، کی - َسأِجُد: خواهم یافت

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 133

منظور از حرف تعریف، همان "ال" است. هرگاه در جمله ای یک اسم به صورت نکره به کار رود و اگر در ادامۀ جمله از همان اسم

استفاده شود، آن اسم به همراه "ال" به کار می رود و در این حالت "ال" به معنای اسم اشارۀ "این" یا "آن" خواهد بود. در سایر

گزینه ها "ال" معنای مستقلی ندارد.

ترجمه: امروز در کالسمان دانش آموزی تشویق شد، گویی آن دانش آموز بسیار درس می خواند.

اشکاالت سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": بذر حکمت در دِل متکّبر زورگو وارد نمی شود.

گزینۀ "2": صدای آن پرندگان زیبایی که در جنگل می خوانند، دوست دارم.

" نهنگ شکار نمی شود، مگر برای استخراج روغن از جگرش = "نهنگ فقط برای استخراج روغن از جگرش شکار گزینۀ "4": "قطعًا

می شود".

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 134

سؤال از ما عبارتی را خواسته که در آن وزن "أفعل" اسم تفضیل نیست.

بررسی عبارات:

1) َأَهّم ← بر وزن "أفَعل" و اسم تفضیل است.

2) أرَضی ← بر وزن "أفَعل" و فعل ماضی از باب "إفعال" است. "آنچه راضی کرد مؤمن به وسیلۀ آن دوستش را همان راست گویی و

صبر است."

3) أعَلم ← بر وزن "أفَعل" و اسم تفضیل است.

4) أثَقل ← بر وزن "أفَعل" و اسم تفضیل است.

تالیفی خیرهللا اسماعیلی - سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 1 135

معین کن دورتر از مفهوم را: "و چه بسا که ناپسند بشمرید چیزی را درحالی که آن برای شما خیر است"

باتوجه به مفهوم عبارت دورترین گزینه، گزینۀ "1" می باشد.

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 136

معین کن درست را:

بررسی اشتباه در سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": فعل "راِجعوا" یک فعل امِر جمع می باشد ولی در اینجا به صورت مفرد ترجمه شده است و این فعل باید در عربی مفرد

بیاید.

َم" یک فعل ماضی به معنای "یاد داد" می باشد ولی در اینجا به اشتباه به صورت امری "یاد بده" ترجمه شده گزینۀ "3": فعل "َعلَّ

است.

َل" یک فعل ماضی است ولی در اینجا به صورت مضارع "آشکار می شود" ترجمه شده است. َن" بر وزن "َتَفعَّ گزینۀ "4": فعل "َتَبیَّ

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 1 137

گاه تر" است. ولی در گزینه های "2" و "3" به صورت فعلی کلمۀ "أْعلُم" بر وزن" أفعل" اسم تفضیل است و به معنای "داناتر - آ

گاهی دارد" ترجمه شده است [رّد گزینه های "2" و "3"]. "می شناسد - آ

کلمۀ "سبیله" چون ضمیر دارد به معنای "راهش" می باشد نه "راه خدا" [رّد گزینه "4"].

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 138

بررسی خطاهای سایر گزینه ها:

1) أّال (باید "إّال" باشد چون ادات استثنا است)

2) ُخمس (باید "َخمس" به معنای "پنج" باشد)

3) عاَلٌم (در اینجا به معنای "دانشمند" است پس باید "عاِلم" باشد)

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2 139

فعل "تقرأ" فعل شرط و معلوم است و باید به صورت مضارع التزامی ترجمه شود، ولی در گزینۀ "3" به صورت ماضی التزامی و در

گزینۀ "4" به صورت مجهول ترجمه شده است. [رّد 3 و 4]

فعل "یترک" چون بوسیلۀ "و"، به "سوف یتنّبه" عطف شده است پس باید به صورت مستقبل ترجمه شود، ولی در گزینۀ "1" هم

به صورت مضارع و هم به صورت مجهول ترجمه شده است. [رّد 1]

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 140

عدد "خمسة و سّتین" به معنای "شصت وپنج" می باشد که در گزینه "1" به اشتباه "پنجاه وشش" آمده است [رّد گزینه "1"].

کلمۀ "زمیلی" به معنای "همکار من" می باشد که در گزینه های "2" و "4" به اشتباه "دوستم" ترجمه شده است [رّد گزینه های "2" و

.["4"

تذکر: کلمۀ "هناک" در ابتدای جمله (در نقش خبر مقّدم) معموًال "وجود دارد - هست" ترجمه می شود.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 141

در گزینه "1" فعل "از بین ببرد" وجود دارد که در متن عربی موجود نیست [رّد گزینه "1"].

" آمده است پس باید آن را با "تر" ترجمه کرد "بدتر از بهایم" [رّد چون در عبارت عربی "شّر" اسم تفضیل است و بعدش حرف "ِمنْ

گزینه های "1" و "3"].

فاعِل فعِل "غلبت"، "َشهوُته" می باشد ولی در گزینه "4" فاعلش را "هر که" آورده است [رّد گزینه "4"].

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 142

معین کن فعل مضارع که زمانش فرق می کند:

"لن" از حروف ناصبه می باشد و هرگاه بر سر فعل مضارع بیاید زمان آن را آیندۀ منفی می کند.

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4 143

"َأَحّب: محبوب ترین، دوست داشتنی ترین" - "إخوان: برادران" - "َمن: کسی که (موصول)" - "ال َیعیُب: عیب جویی نکند (نمی کند)" -

"ُیهدي: هدیه کند (می کند)" - "عیوب: عیب ها"

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 144

معین کن اسم معرفه در جایگاه مفعول به:

در گزینۀ "2" کلمۀ "اهللا" مفعول به است و معرفه به علم می باشد.

کلمۀ "رسالة" در گزینۀ "1" مفعول به می باشد ولی نکره است.

" در گزینۀ "3" مفعول به می باشد ولی نکره است. کلمۀ "کتبًا

" در گزینۀ "4" مفعول به ولی نکره است. کلمۀ "خلقًا

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 1 145

بررسی سایر گزینه ها:

2) پنج حواس ← حواس پنج گانه / ... انجام داده، ... استمرار یابد ← انجاِم ... و ادامۀ... / "یستعین" در ترجمه لحاظ نشده است.

3) حواس پنج گانه ای ← حواس پنج گانه ("الحواّس الخمس" معرفه است نه نکره!)

4) "برای این" ← اضافی است / که ← تا / "بتواند" ← معادلی در عبارت عربی ندارد / انجام داده ... ادامه یابد مانند گزینۀ (2)

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 2 146

بررسی سایر گزینه ها:

1) کارهای مهم ← کارهای مهم خویش (ضمیر "ه" در ترجمه لحاظ نشده است.) / طلب کرده است ← طلب می کند، می خواهد

("یطلب" فعل مضارع است نه ماضی نقلی) / به دست می آید ← به دست می آورد ("یحصْل" که جواب شرط است یک فعل

معلوم است نه مجهول!)

3) برجسته ← بزرگ / بنشیند ← همنشینی کند، معاشرت کند، نشست وبرخاست کند / دقت کنید که "شاوَر" به معنای "مشورت

کرد" و "مشورت خواست"، "راهنمایی خواست" هر سه به کار می رود و درست است!

4) معروف ← بزرگ / به خواستۀ خویش دست می یابد ← آنچه را می خواهد به دست می آوَرد. ("یحصل" و "یطلب" هردو فعل

مضارع هستند)

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 2 147

در سایر گزینه ها: "لن تفوَز - لم تجتهدَن - ال یجتهدن" نادرست هستند.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 148

معین کن عبارتی که در آن اسم مکان و اسم تفضیل باهم نیامده است:

گزینه "1": مساجد  اسم مکان است چون مفرد آن "مسِجد" بر وزن "َمفِعل" است. - أحسن  بر وزن "أفعل" و اسم تفضیل

است.

کثر  بر وزن "أفعل" و اسم تفضیل است. گزینه "2": المنازل  اسم مکان است چون مفرد آن "َمنِزل" بر وزن "َمفِعل" است. - أ

گزینه "3": أَقّل  در اصل "أقلل" و بر وزن "أفَعل" و اسم تفضیل است. ولی در این گزینه اسم مکان نداریم.

گزینه "4": َمدارس  اسم مکان است چون ُمفردش "َمدَرَسة" بر وزن "َمفَعَلة" بوده است. - َمشاهد  اسم مکان است چون

مفردش "َمشَهد" و بر وزن "َمفَعل" است. َأْجَمل  اسم تفضیل و بر وزن "َأفَعل" است.

←←

←←

←

←←

←

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 1 149

عبارت "ال تلمزوا..." به معنای "عیب نگیرید..." است که با ترجمۀ گزینه های "2" و "3" متناسب نیست [رّد گزینه های "2" و "3"].

کلمۀ "اإلثم" به معنای "گناه" می باشد که در گزینه "4" به اشتباه "نام" ترجمه شده است [رّد گزینه "4"].

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 150

خطاهای این عبارت:

َیستخَدُم (این فعل از باب استفعال بوده و باید حرف "د" کسره بگیرد) - ُمحاِفظة (چون معنای مصدری دارد: "مراقبت کردن" پس

باید بر وزن "ُمفاَعَلة" باشد: ُمحاَفَظة)

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3 151

معین کن عبارتی که توصیف کنندۀ مفعول است.

بررسی گزینه ها:

"  نکره است ولی فعل بعدش "َیَره" نمی تواند جملۀ  وصفیه باشد چون جواب شرط است. 1) درست است که "خیرًا

تذکر: اگر بعد از اسم نکره یک فعل بیاید و جواب شرط باشد نمی توان آن را جملۀ وصفیه گرفت.

" فعل "جادلتُه" آمده ولی این فعل نمی تواند جملۀ  وصفیه باشد زیرا قبلش حرف "ف" آمده 2) درست است که بعد از "شرطّیًا

است.

تذکر: بین اسم نکره و جملۀ وصفیه کلمات [و - ف ـ ُثم ـ ِلـ - لکن ـ حّتی] نمی آید.

3) کلمۀ "یومًا" مفعول به و اسم نکره است و فعل "التجزی" جملۀ وصفیه برای آن می باشد.

4) درست است که فعل "ُتؤّذن" اسم نکره قبلش را "طفلة" توصیف می کند ولی "طفلة" فاعل است نه مفعول به.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 152

آنچه را نمی دانید: ما ال تعلمون / نگو�د: ال تقولوا / ولی من می گویم: ولکّنني أقول / هرآنچه را می دانید: کلَّ ما تعلمون / هم:

أیضًا / نگو�د: ال تقولوا

تالیفی سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 3 153

معین کن گزینه  ای که در آن اسلوب شرط نیست.

اگر در گزینۀ (3) "من" شرط باشد و "اعترف" فعل شرط باشد پس "ال ذنب له" باید جواب شرط باشد چون جواب شرط به صورت

جملۀ اسمیه است اولش [فـ] باید بیاید چون نیامده "من" شرطی نیست و موصول است.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 154

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": "کانت عند" در ابتدای جمله به صورت مالکیت در زمان گذشته (داشت) ترجمه می شود. همچنین "َقد ُنقلت" فعل ماضی

نقلی مجهول است که به صورت مضارع ترجمه شده است. ضمنًا "چنین می شود که گاهی" معادلی در عبارت عربی ندارد.

گزینۀ "3": "َقد ُنقلت" به صورت معلوم ترجمه شده است.

گزینۀ "4": "کانت عند" مانند گزینۀ "1" به صورت مالکیت ترجمه نشده است؛ و "هذه" نیز ترجمه نشده است.

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 1 155

بررسی گزینۀ 1: چون جمله با فعل ماضی "سّلمُت" شروع شده و در ادامه جملۀ وصفّیه با فعل مضارع "ُیَصّلون" آمده پس فعل

مضارع را باید به صورت ماضی استمراری "نماز می گزاردند" ترجمه می کرد که در اینجا به اشتباه به صورت مضارع اخباری ترجمه

شده است.

تذکر: فعل "ُیصّلون" چون بعد از اسم نکره "مؤمنین" آمده و آن را توصیف کرده جمله وصفیه است.

تالیفی سید محمد علی جنانی - کاظم غالمی - بشیر حسین زاده - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 2 156

چون کلمۀ "قد" بر سر مضارع "نشاهد" آمده باید معنای "گاهی مشاهده می کنیم یا شاید ببینیم" بدهد ولی در گزینه های "3" و

"4" وجود ندارد. [رّد 3 و 4]

" مفعول برای فعل "ُنشاهد" می باشد ولی در گزینه های "1" و "3" مفعولی ترجمه نشده است. کلمۀ "أحدًا

فعل "أن نبتعد" به معنای "که دور شویم" می باشد. [رّد گزینه 1 و 4]

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 4 157

در این گزینه، "ما" از ادوات شرط است، "َتفَعْل" فعل شرط و "َتحُصْد" جواب شرط است.

ترجمه: هرچه از خوبی ها در دنیا بکاری، نتیجۀ آن ها را در آخرت درو می کنی.

در گزینه های "1" و "2"، "َمن" اسم استفهام (کلمۀ پرسشی) است و در گزینۀ "3" ما، حرف نفی (نافیه) است.

ترجمۀ سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": چه کسی می تواند این صفحه را بخواند و آن را با سرعت بر تخته سیاه بنویسد؟

گزینۀ "2": چه کسی در این کالس، درس هایش را خوب مطالعه می کند و در آموختنش تالش می کند؟

گزینۀ "3": بخیل از اموال خود چیزی انفاق نکرد تا نزِد خدا، ثواب به دست آوَرد (کسب کند).

امیرناصر اسماعیلی تالیفی میثم فالح - سید محمد علی جنانی - 

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 1 158

فعل "ُیعّلم" به معنای "یاد می دهد" و فعل "یتعّلم" به معنای "یاد می گیرد" می باشد چون در عبارت از "یاد گرفتن" استفاده شده

پس گزینه های "3" و "4" اشتباه هستند. [رّد "3" و "4"]

فعل "یاد می گرفتند" ماضی استمراری است ولی در گزینۀ "2" به صورت مضارع آمده است. [رّد "2"]

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4 159

کلمۀ "کلبًا" یک اسم نکره به معنای "سگی - یک سگ" است ولی در گزینۀ "1" به اشتباه به صورت معرفه ترجمه شده است. [رّد

گزینۀ "1"]

ضمیر "ی" در "طعامی" در گزینۀ "2" ترجمه نشده است. [رّد گزینۀ "2"]

فعل "صار" به معنای "شد - گشت - گردید" در گزینه های "1" و "3" به درستی ترجمه نشده است. [رّد گزینه های "1" و "3"]

َک" به معنای "تکان داد - حرکت داد" در گزینه های "2" و "3" به درستی ترجمه نشده است. [رّد گزینه های "2" و "3"] فعل "َحرَّ

امیرناصر اسماعیلی تالیفی جمال هاشمی - میثم شریفی - میثم فالح - 

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

گزینه 4 160

معین کن مضارعی که به صورت ماضی ترجمه می شود:

توضیح: هرگاه "َلم" بر سر فعل مضارع بیاید زمان فعل مضارع را تبدیل به ماضی منفی یا ماضی نقلی منفی می کند.

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 161

فعل "ُوّزعت" ماضی ساده است ولی در گزینۀ "4" به اشتباه به صورت ماضی بعید "توزیع شده بود" ترجمه شده است. [رّد "4"]

کلمۀ "االمتحان" به معنای "امتحان" می باشد ولی در گزینه های "1" و "4"، "امتحانی" اشتباه است. [رّد "1" و "4"]

کلمۀ "الّطالب" یک اسم معرفه است ولی در گزینۀ "2"، "دانشجویانی" به اشتباه نکره آمده است. [رّد "2"]

تالیفی سید محمد علی جنانی - بشیر حسین زاده - کاظم غالمی - میثم فالح

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

گزینه 3 162

بررسی سایر گزینه ها:

1: "قد + مضارع" ← گاهی، شاید / در این گزینه، گاهی یا شاید نیامده است، ضمن اینکه فعِل "أذهُب" را به صورت ماضی ترجمه

کرده است.

2: عبارت "َمتجر أحد أصدقائي ُهناک" به معنی "مغازۀ یکی از دوستانم آنجا است" در این گزینه اشتباه ترجمه شده است. به عالوه

"ِمنُه" ترجمه نشده است.

4: در سؤال کلمه ای معادل "اگر" نیامده است. ضمن اینکه فعل "أذهب" در این گزینه، ماضی ترجمه شده است؛ و ضمیر "ي" در

"أصدقائي" نیز ترجمه نشده است.

تالیفی خیرهللا اسماعیلی - سید محمد علی جنانی - میثم شریفی - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4 163

معین کن مضارعی که معنی مضارع التزامی در فارسی را ندارد:

بررسی گزینه ها:

1) "أْن" از حروف ناصبه است و فعل مضارع بعدش به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. [که احترام بگذاریم]

2) "لـ" از حروف ناصبه است و فعل "لیصلوا" به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. [برای اینکه برسند]

3) "ِلـ" در "َفْلَیعلمَن"، "ِلـ" امر است و فعل بعدش به صورت مضارع التزامی می شود. [پس باید بدانند]

" بیاید و "ِلـ" ساکن "ْلـ" شود این "لـ"، الم امر است. تذکر: هرگاه قبل از "ِلـ" کلمات "و ـ فـ ـ ُثمَّ

4) "ال" در "ال ُنراجُع"، الی نفی است و فعل بعدش به صورت مضارع اخباری منفی ترجمه می شود. [مراجعه نمی کنیم]

تالیفی بشیر حسین زاده - سید محمد علی جنانی - میثم فالح - کاظم غالمی

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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