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مهر آموزشگاه

مدت آزمون90 :دقیقه

نمره تصحیح اول (از  ........... :)20نمره به حروف..........:
ردیف

تاریخ آزمون400/10/26.:

نمره تصحیح دوم ..........:تاریخ امضای دبیر :شفی زاده
بارم

مجموعه ی سواالت

ترجم الکلمات التی تحتها خط (.کلماتی را که زیرش خط کشیده را ترجمه کنید).
ب) لِکُلِّ اِختِراعٍ فی التِّقنِیَّهِ وَجهان.

الف) بَل تَراهُم خُلِقُوا مِن طینَهٍ.

0.5

اکتب فی الفراغ الکلمه المترادفه و الکلمه المتضاده (.در جای خالی کلمه ی مترادف و متضاد بنویسید).

( ذَهَبَ  /أفَادَ  /الصَبیّ  /الرَّجا  /الجِرم)

2

الف)رَاحَ (المُرادف) .................. :
3

4

ب)خَیبَه االَمَل(المتضاد).................... :

عین الکلمه الغریبه فی المعنا اَو االُسلُوب(.کلمه ی ناهماهنگ با بقیه را بنویسید).
الف) الحَدید -

النُحاس-

الفِضَّه -

الیافِع -

اکتب مفردا او جمع الکلمتین( .مفرد یا جمع کلمات را بنویسید).
الف)ال ُطرُق (مفرد)............. :

0.5

ب)التَلّ (جمع).............. :

02.5

0.5

ترجم الجمل التالیه الی الفارسیه(.جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید).
الف)أَ تَزعَمُ اَنَّکَ جِرمٌ صَغیرٌ  /وَ فِیکَ انطَویَ العَالَمُ االَکبَرُ
5

ب)اِهتَمَّ أَلفِرِد بِهذه المادَّه وَ عَمِلَ عَلی تَطویرِهَا مُجِدَّاً.
ج) تُمنَحُ هذه الجائزَهُ اِلَی مَن یُفیدُ البَشَرِیَّهَ فِی مَجاالتٍ حَدَّدَها.
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د) کانَت الشَّیماءُ تَحضُنُ النَّبِیَّ (ص) صَغیرَاً وَ تُالعِبُهُ.
و)فَقالَ الفَلَّاحُ العَجوزُ فَرِحَاً :مَا اَسرَعَ إثمارُ هذه الشَّجَرَه.
انتخب الترجمه الصحیحه(.ترجمه درست را انتخاب کنید).
الف) کَأَنَّ المُشتَریُ مُتَرَدِّدٌ فی شِراءِ البِضاعَه.
 .2شاید مشتری نمی خواهد کاال را بخرد.

 .1گویی خریدار در خرید کاال شک دارد.
ب) ال خَیرَ فی قَولٍ اِلَّا مَعَ الفِعلِ.
6

 .1سخن نگو تا عملت را با آن همراه کنی.

 .2هیچ خیری در گفتاری نیست مگر با عمل باشد.

ج) وَ التَهِنُوا وَ التَحزَنُوا وَ اَنتُم االَعلَونَ.

1

 .1و سست نشوید و اندوهگین نشوید درحالی که شما برترید.
 .2و سست نشدید و غمگین نشدید زیرا که شما برتر هستید.
د) الزَرَّافَهُ بَکماءُ لَیسَت لَها اَحبالٌ صَوتِیَّهٌ.
 .1زرافه الل است ،تارهای صوتی ندارد.

 .2زرافه کر است ،پرده ی صوتی ندارد.

اکمل الفراغ فی الترجمه الفارسیه(.جاهای خالی را در ترجمه فارسی کامل کنید).
الف) وَ الیَحزُنکَ قَولُهُم اِنَّ العِزَّهَ لِلّه جَمیعَاً:
گفتارشان تو را  ..................زیرا ارجمندی همه  .............خداست.
7

ب) وَ التَسُبُّوا الَّذینَ یَدعُونَ مِن دونِ اهللِ فَیَسُبُّوا اهللَ.

1.5

و کسانی که  ..............را فرا می خوانند  .............که به خدا دشنام دهند.
ج)اِنَّ دُنیاکُم عِندی لَاَهوَنُ مِن وَرَقَهٍ فی فَم جَرادَهٍ.
همانا دنیای شما نزد من  ............است از برگی در دهان . ............
8
9

ترجم االَفعال( .فعل ها را ترجمه کنید).
الف) اَیُّها الصِّدیقانِ تَکاتَبَا:
أکمل الفراغ (.جای خالی را با کلمات داده شده پر کنید( ).دو کلمه اضافی است).
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0.5
1.5

(فَسیلَه – الرداء – القناه – المَنجَم – الدّاء– اللحم – العَصَب -االمرد)
الف) ...........نَهرٌ واسِعٌ اَو مَضیقٌ لِحَرِکَه المِیاه مِن مَکانٍ الی آخِر.
ب) یَغرِسُ الفَالحَ  ...........جوزٍ فی الحَدیقَه.
ج)  ................مَکانُ الذَّهَبِ وَ نَحوها فی االَرضِ.
د) ...............خَیطٌ اَبیَض فی الجِسم یَجری فیه الحِس.
و)  ..............قِسمٌ مِنَ الجِسمِ بَینَ الجِلدِ وَ العَظمِ.
ه) الصِّحَهٌ نِعمَهٌ مَجهُولَهٌ وَ مُتَضادُهُ . ............
عین اسم المکان و اسم التفضیل و اسم المبالغه و اسم الفاعل و اسم المفعول فی العبارات(.اسم مکان و اسم تفضیل
و اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه را مشخص کنید().از موارد خواسته شده3 ،مورد را پیدا کنید).

10

الف) التَأمَن مِن نَفس أَمَّارَه بالسُّوءِ.

1.5

ب) وَ جَعَلنا السَّماءَ مَحفوظً.
ج) اِنّی جَلَستُ فی مَجلِسِ التَفَکُّر.
11

عین حرف مشبهه و اسم و خبرها(.حرف مشبهه و اسم و خبرش را مشخص کنید و جمله را ترجمه کنید).

الف) لَیتَ فَصلَ الرَّبیعِ طَویلٌ فی بِالدِنا.

1.5

انتخب المناسب فی الفراغ( .جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید).
الف) قالَ اَعلَمُ  ........اهللَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ( .اِنَّ – اَنَّ – لکنَّ)
12

ب) قالَت الطِفلَهُ  ...........الی اُمِّهِ :اَنا ناجحهً فی المسابقه( ..ضاحکهً – ضاحکاً – الضاحکونَ)

1

ج)فَاصبِر ،اِنَّ وَعدَ اهللِ  .........وَ استَغفِر لِذَنبِکَ ( .حَقٌّ – حَقّاً – حَقٍّ)
د)لِماذا یَیکی الطفلُ؟  .............جائعٌ( .اَنَّهُ – لِاَنَّهُ – لَکنَّ)
عین المَحَل االعرابی للکَلمات التّی اُشیر الیها بخط.
13

(نقش کلمات (جارومجرور ،مبتدا ،نائب فاعل ،مضاف الیه ،اسم النفی جنس،را مشخص کنید).
الف) ال شَیءَ اَحسَنُ مِنَ العَفوِ عِندَ المَقدُرَهِ.

1

ب) کُلِ الطَعامِ الیُذکَرُ اسمُ اهللِ عَلَیهِ هُوَ داءٌ.
عین الحال و نوعه(.حال و نوعش را مشخص کنید).
14

الف) یُشَجّعُ المُتَفَرِّجونَ فَریقَهُم الفائزَ فَرِحینَ الیَومَ.
ب) مَن اَذنَبَ ،دَخَلَ النّارَ وَ هُوَ یَبکی.
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تحلیل الصرفی( .گزینه مناسب را عالمت بزنید( ).اَدّی الطالبُ االمتحانَ).
15

الف)االمتحان:

 -اسم تفضیل ،مفرد ،مذکر ،معرفه بالعلمیه /.الصفه.

0.5

 مصدر من باب افتعال ،مفرد ،مذکر ،معرف بأل / .مفعول به و منصوب.اقرا النص و اجب عن االسئله(.متن زیر را بخوانید و پاسخ دهید).
ذاتَ یَومٍ کانَ رَجُلٌ جالساً عِندَ رَسولِ اهللِ .وَ بَعدَ لَحظاتٍ جاءَ اِبنُهُ وَ سَلَّمَ عَلی النَّبیّ ثُمَّ ذَهَبَ نَحوَ
اَبیه وَ ابوهُ اَجلَسَهُ عِندَهُ .فَرحَ رَسُولُ اهللِ وَ بَعدَ قَلیلٍ جَاءت بِنتُهُ وَ سَلَّمَت علی النبی ثُمَّ ذَهَبَت نَحوَ
16

والدها .اما الوالدُ لَم یُجلِسُها عندهُ .فَغَضِبَ الرسولُ .قالَ الرسولُ الی الرجلِ  :لِمَ تُفَرِّقُ بَینَ اَطفالک؟
الف) اَین کان الرَجُل؟

1

ب) ما فَعَلت البنتُ بَعدَ قَلیلٍ ؟
ج) ماذا قال رسولُ اهللِ الی الرجل؟
د)نوعِ جمع در کلمه ی «لَحَظات» چیست؟  -جمع مکسر -جمع مونث سالم -جمع مذکر سالم
عیّن الصحیح او الخطا حسب الحقیقه( .براساس واقعیت ،گزینه ی صحیح و غلط را مشخص کنید).
17

الف)لَو کانَ النَبیُّ فَظَّاً وَ غَلیظَ القَلبِ لَانفَضَّ الناسُ مِن حَولِهِ.

./75

ب)وَرَقَهُ الزَّیتونِ رَمزُ الحَربِ.
ج)اَهلُ العِلمِ اَحیاءٌ وَ اِن ماتوا.
مجموع نمره

ساعَدَکَ اهلل..........
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پاسخ نامه نوبت اول عربی دوازدهم انسانی .1400غیرانتفاعی حجاب .دبیر و طراح سوال :فاطمه شفی زاده
جواب)1الف) سرشت ،گل .ب)فناوری ،تکنیک)0.5( .
جواب )2الف) ذَهَبَ .ب)الرجاء)0.5(.
جواب )3الف)  .4ب) )0.5( .3
جواب )4الف) الطریق .ب) التَلَّال)0.5(.
جواب )5الف) آیا کمان می کنی که تو پیکر کوچکی هستی؟ و درحالی که در تو جهان بزرگی پیچیده شده
است)1(.
ب) آلفرد به این ماده اهتمام ورزید و برای بهینه سازی اش پرتالش کار کرد)1( .
ج) این جایزه به کسی که به بشریت در زمینه هایی که او مشخص کرد ،سود برساند ،اعطا می شود)1(.
د) شیما ،پیامبر ص را درحالی که کوچک (خردسال) بود ،به آغوش می گرفت و با او بازی می کرد)1(.
و) پس کشاورز پیر با شادی گفت :میوه دادن این درخت ،چه شتابان است)1(.
جواب  )6الف)  .1ب)  .2ج) .1د) )1( .1
جواب )7الف)اندوهگین نسازد  /برای .ب)غیر خدا /دشنام ندهید .ج) پست تر  /ملخی)1.5(.
جواب )8الف)) نامه نگاری کنید)0.5( .
جواب )9الف)القناه .ب) فَسیله .ج) المنجم .د)العصب .و)اللحم .ه)الداء)1.5(.
جواب)10الف) اماره :اسم مبالغه  /ب)محفوظا :اسم مفعول / .ج) مجلس :اسم مکان)1.5(.
جواب)11الف) لیت :حرف مشبهه .فَصلَ :اسم .طَویلٌ :خبر .ترجمه :کاش فصل بهار ،در کشورما طوالنی
باشد)1.5(.
جواب )12الف) اَنَّ .ب)ضاحکهً.ج) حقٌ .د) لِاَنَّهُ)1 ( .
جواب )13الف) اسم ال و مفتوح و نکره /جارومجرور/مضاف الیه .ب) نایب فاعل)1(.
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جواب  )14الف) فرحین :حال مفرد و منصوب / .ب) و هو یَبکی :جمله حالیه)1(.
جواب)15الف)0.5( .
جواب )16الف) کان جالسا عند رسول اهلل .ب) سَلَّمَت علی النبی ثُمَّ ذَهَبَت نَحوَ والدها .ج) لِمَ تُفَرِّقُ بَینَ
اَطفالک .د) جمع مونث سالم)1.5(.
جواب  ).17الف) صحیح .ب) غلط .ج) صحیح)75.0( .
پایان
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