مدرسه

MrKonkori

پایه

دوازدهم

درس تستر عربی دوازدهم

دبیر آقای کنکور
نام و نا مخانوادگی

1

"إّن االنسان ا ّل ذی یجد طعامًا مناسبًا لفکره سُت صبح قدرته للفهم و العمل اکثر!":
 )1انسانی که غذای مناسبی برای فکر خود مییابد نیرویش برای فهم و عمل بیشتر خواهد شد!
 )2انسان کسی است که غذای مفیدی برای فکرش مییابد و قدرتش برای فهم و عمل بیشتر خواهد شد!
 )3اگر انسان غذای مفیدی پیدا کند برای فکرش ،قدرتش برای فهم و عمل بیشتر میشود!
 )4انسانی که غذای مناسبی برای فکرش مییابد نیرویش برای فهم و عمل بیشتر است!
تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

2

عّی ن الکلمة ا ّل تی جاءت لرفع اإلبهام َع ن ماقبلها:
 )1إَّن الناس ُک ّل هم ِم ن جهِة اآلباء أ کفاء!
َ )2ظ َّن التالمیُذ أَّن أستاَذ هم َم ریض فحزنوا!
َ )3و لکّن أ کثر النا ِس

الیشکروَن والدیهم فی أیام الّش باب!

َ )4ک َأ َّن أصوا َت الّط یور ُت سَم ع فی فصل الخریِف !
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

3

عّی ن ما فیه الّت رّج ي:
 )1لیَت الشباب یعود یومًا !

َ )2ل َع ّل صدیقي ینجح في امتحانات دخول الجامعة!

 )3فهذا یوم البعث و لکّن کم ُک نُت م ال تعلمون!

ِ﴿ )4إ ّن اهلل ُی ِح ُّب ا ّل ذین ُی قاتلون في سبیله﴾
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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﴿إّن ما ولُّی کم اهلل و رسو ُل ه و ا ّل ذین آمنوا ا ّل ذین ُی قیمون الّص الة و یؤتوَن ا لّز کاة و هم راکعون﴾:
 )1سرپرست شما تنها خدا و پیامبرش و کسانی هستند که ایمان آورد هاند ،کسانی که نماز را بر پا م یدارند و زکات م یدهند،
درحال یکه در رکوع هستند!
 )2ب یشک ول ّی شما خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آوردند ،همان کسانی که نماز را بر پا م یدارند و هنگام رکوع ،زکات
م یدهند!
 )3سرپرست شما فقط خدا و پیامبر و کسانی هستند که ایمان آورده و نماز را بر پای داشته و زکات م یدهند ،درحال یکه در
رکوعاند!
 )4قطعًا خدا و پیامبرش و کسانی که ایمان آورد هاند ،سرپرست شما هستند؛ کسانی که نماز را اقامه م یکنند و درحال یکه در
رکوع هستند ،زکات داد هاند!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

5

عّی ن الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:
 )1أال ُت ؤِم ُن ِب أَّن اإلنساَن َل ْم ُی تَر ْک ُس دًی ؟
 )2إذا کاَن ل َک َخ ْل قًا َس ِّی ئًا َف ِل َی ْب دأ بإصالِح نفس َک !
 )3الُم ساِف روَن َی نِز لوَن ِم َن الَّس ّی ارِة ألّن ها صار ْت ُم َع َّط لًة !
ُ )4م هاِج ُم َف ریِق نا الفاِئ ِز َس َّج َل َه َد فیِن إْث َن یِن في هِذ ِه الُم باراِة !
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -امیرناصر اسماعیلی
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم

6

"قال رئیس المحّط ة لنا :کان هؤالء اُأل سرة قد وصلوا إلی محّط ة القطار متأّخ رین ،فلم یستطیعوا أن یرکبوا القطا َر بسبب تأّخ رهم!":
رئیس ایستگاه به ما گفت............:
 )1این خانواده دیر به ایستگاه قطار رسید هاند ،پس به دلیل دیر کردنشان نم یتوانستند قطار را سوار شوند!
 )2اینان خانواد های هستند که با تأخیر به ایستگاه قطار رسیده بودند ،لذا بهخاطر درنگ کردنشان ،نتوانستند سوار قطار شوند!
 )3این خانواده درحال یکه تأخیر داشتند به ایستگاه قطار رسید هاند ،بنابراین بهخاطر دیر کردنشان نم یتوانند سوار قطار شوند!
 )4این خانواده دیر به ایستگاه قطار رسیده بودند ،لذا بهخاطر تأخیر داشتنشان نتوانستند سوار قطار شوند!
تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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"ال رجاء یبقی لنا في حیاتنا الّد نیوّی ة ،إن لم ُن حاول للتقّد م نحو مستقبل أفضل و لم نفعل عم ًال للحصول علی أهدافنا العالیة!":
 )1برای ما در زندگی دنیایی ما هیچ امیدی نخواهد بود ،چنانچه برای پیشرفت خود بهسوی آیند های بهتر تالش نکنیم و کاری
برای رسیدن به هدفهای واالی خویش انجام ندهیم!
 )2اگر در جهت پیشرفت بهسوی آیندۀ بهتر کوشش نکرده باشیم و کاری برای رسیدن به هدفهای متعالی خود ننماییم ،هیچ
امیدی در زندگی دنیا برایمان باقی نم یماند!
 )3اگر برای پیشرفت بهسوی آیند های بهتر تالش نکنیم و کاری برای دستیابی به اهداف واالیمان ننماییم ،در زندگی دنیوی خود
هیچ امیدی برایمان باقی نم یماند!
 )4هیچ امیدی برایمان در زندگی دنیایی ما باقی نم یماند ،اگر برای پیشرفت بهسمت آیندۀ بهتر کوشش نکنیم و برای بهدست
آوردن اهدافمان که واال است ،کاری صورت ندهیم!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

إْق رأ ا لّن ّص الّت الي ث َّم أجب َع ن األسئلة بما ُي ناسب ا لّن ّص :
قد نشاهد أّن بعض الّط اّل ب ال یصبحون ناجحین في دراساتهم مع أّن هم یدرسون سنوات طویلة و یتحّم لون مشّق ات کثیرة .والدا هؤالء
یدفعان نفقات کثیرة لک ْي ینال أوالدهما درجات عالیة و یحصلوا علی آمالهما ا ّل تي کانا قد أتعبا أنفسهما للحصول علیها من الطفولة .فما
سبب هذا الفشل؟! لماذا ال نری هؤالء الّط اّل ب مشتاقین في الدراسة؟!
قد جاء في أبحاث بعض علماء العلوم االجتماعّی ة أّن المشکلة في الجیل المعاصر هي فقدان الغایة أو الهدف في حیاته .هم یقضون أّی ام
شبابهم دون أن تکون لهم غایة سامیة في الحیاة و لذلک ال یدرس هؤالء مشتاقین و تصبح الدراسة لهم عمل شاّق ال یحّب ونه ففي

النهایة ما نراهم ناجحین .المقصد المعّی ن أه ّم شيء یحتاج إلیه المسافر و إن لم یکن له هدف یصر قلقًا فلن یتقّد م.

تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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9

عّی ن المناسب لمفهوم ا لّن ّص :
 )1آب کم جو تشنگی آور به دست!

﴿ )2ما الحیاة الّد نیا إّال لهو و لعب﴾

 )3تا راهرو نباشی کی راهبر شوی؟!

﴿ )4لیس لإلنسان إّال ما سعی﴾

عّی ن الّص حیح:
 )1إّن أ کثر الط اّل ب ال یصبحون ناجحین ألّن هم ال یتحّم لون المشّق ات!
 )2لیکوَن الطالب مشتاقًا للّد ارسة علی الوالدین أن یدفعا نفقات دراسته!
 )3أّو ل شرط الفوز فی الحیاة هو الّس عي و العمل الکثیر في طری ق نیل األهداف!
 )4بعض الط اّل ب یدرسون کثیرًا و لکّن هم ال یشعرون با لّن جاح و الفوز!
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"الّت لمیذ لن یتقّد م إذا  ............عّی ن األنسب للفراغ علی حسب الن ّص :
 )1ال یکون له نفقًة الدراسًة !

 )2ال یتحّم ل مشّق ات الطری ق!

 )3لم تکن له غایًة سامیًة !

 )4ال یتعب الوالدان أنفسهما!

عّی ن الخطأ:
 )1من یکن له هدف في عمله ،یسر في طریقه مشتاقًا !
 )2الدراسة عمل شاّق لکّل تلمیذ یحصل علی درجات عالیة!
 )3المسافر لیعرف مقصده ا لّن هائي قبل بدایة سفره!
 )4للّد وافع (انگیز هها) النفسّی ة دور مه ّم في نجاح من یقوم بعمل!

12

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"تکون":
 )1فعل مضارع  -للغائبة  -مجّر د ثالثی  /فعل و فاعله "غایة"
 )2مضارع  -للمخاطب  -ماضیه :کان  /من األفعال الناقصة
 )3للغائبة  -مجّر د ثالثي من مصدر "تکوین"  /فعل و لیس له فاعل
 )4فعل مضارع  -اسم فاعله :کائن  -من ماّد ة " ک و ن"  /فعل تدّل علی المضارع االلتزام ّي

13

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"ال ُی حّب ون":
 )1فعل مضارع للنفي  -مزید ثالثي من باب إفعال  -معلوم  /فعل و مفعوله ضمیر "ه"
 )2فعل مضارع للنهي  -للغائبین  -من مصدر "تحبیب"  /فعل مع فاعله یصف نکرة
 )3للغائبین  -مزید ثالثي  -مجهول  /فعل و فاعله محذوف
 )4فعل مضارع و حرف "ال" تدّل علی ا لّن في  -ماضیه :أحّب  /وصٌف ل "شاّق " و هي نکرة

14

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"مشتاقین":
 )1جمع سالم للمذّک ر  -اسم فاعل من فعل مزید ثالثي  -نکرة  /حال و مرجعه "هؤالء"
 )2مفرده "مشتاق"  -مأخوذ أو مشت ّق من مصدر "َش وق"  /مفعول أو مفعول به
 )3جمع سالم للمذکر  -مصدره :إشتیاق  -نونه مفتوحة دائمًا  -معرفة  /حال
 )4اسم فاعل من "إشتاق ،یشتاق"  -نکرة  /مفعول به لفعل "یدرس"
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عّی ن "ال" تختلف في النوع و الترجمة:
 )1جاهدوا النفس األّم ارة فالجهاد کجهاد النفس!

 )2أما عاهدتّن أاّل تتکاسلن في ُأ مورکّن الدراسّی ة!

 )3السبیل لنجاتک إاّل االعتماد علی قدراتک!

ُ )4ا نظری إلي أعماله ،فال صدق في کالمه!
تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

16

"إّن "َب رنا ِک ل" طائر عجیب یفعل عم ًال ال تفعله طیور ُأ خری بشأن فراخها ألّن ه یرید من فراخه أن َت قذَف نفَس ها من جبل یبلغ ارتفاُع ه
مئا ِت األمتار!" :برناکل پرندۀ شگفتانگیزی است...
 )1چه او کاری م یکند که سایر پرندگان آن کار را در مورد جوجههای خود انجام نم یدهند ،چه از جوجههای خود اینگونه
م یخواهد که خودشان را از کوهی به ارتفاع صدها متر پرتاب کنند!
 )2کاری انجام م یدهد که دیگر پرندگان دربارۀ جوجۀ خود آن را انجام نم یدهند ،زیرا از جوجههای خود م یخواهد که از
کوهی به ارتفاع صدها متر به پایین پرتاب شوند!
 )3کاری م یکند که پرندگان دیگری دربارۀ جوجههای خود نم یکنند ،چه ،از جوجههای خود م یخواهد که خود را از کوهی که
ارتفاعش به صدها متر م یرسد ،پرتاب کنند!
 )4او عملی انجام م یدهد که پرندگان جز او آن کار را در مورد جوجههای خویش نم یکنند ،چون از جوجهها م یخواهد که
خود را از کوهی که ارتفاعش بیش از صد متر است ،پرتاب کنند!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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عّی ن الخطأ:
 )1عِّل قت تلک الفأ ُس

علی کتف أ کبر األصنام :،آن تبر را بر شانۀ بزرگترین بتها آویخت،

 )2و کان قوم إبراهیم علیهالّس الم یسألونه عن سبِب کسر أصنامهم :،و قوم ابراهیم (ع) از عّل ت شکستن بتهایشان از او سؤال
م یکردند،
 )3فأجابهم إبراهیم علیهالّس الم :لماذا تسألوننی دائمًا  :،پس (و) ابراهیم (ع) به آنان پاسخ داد :چرا همواره از من م یپرسید،
 )4علیکم أن تسألوا هذا الّص نم الکبیر! :شما باید از این بت بزرگ سؤال کنید!
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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اْق رأ ا لّن ّص الّت الي ث َّم أجب َع ن األسئلة بما ُي ناسب ا لّن ّص :

کّن ا جالسین فی الّص ف و المعّل م یتحّد ث عن آداب التکّل م :یا أّی ها الط اّل ب هل تعّل متم آداب التکّل م مع اآلخرین؟ هل تعلمون أّن کالمکم
یبّی ن شخصّی تکم و کیفّی ة تفّک رکم؟ اعلموا أّن ا لّن اس یعرفونکم بکالمکم .فالتزموا باأللفاظ الحسنة الجمیلة و اجتنبوا عن أّی إساءة و ال

تتدّخ لوا فی موضوعات لیس لکم علم عنها ألّن من تکّل م عن موضوع الیعرفه فیعّر ض نفسه للسخرّی ة و الّت هم .قد ُا شاهد فی فترة
االستراحة اّن بعض التالمیذ یرفعون أصواتهم علی زمالئهم دون احترام و قد یلّق بونهم بألقاب یکرهونها .علیکم أن تعلموا أّن لین الکالم
یأتی بالمحّب ة فعِّو دوا ألسنتکم بالّر ف ق و لین الکالم .إّن الکالم کالّد واء فإن قّل لته نفعک و إن أ کثرَت ه یأتک بالضّر ر .فقِّل ل کالمک حّت ی
تبقی سالما .و کّل هذه أسرار الّد خول فی قلوب ا لّن اس.

تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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عّی ن عبارة التناسب الن ّص

:

 )1إّن المرء مخبوء تحت لسانه!
 )2الّس الم قبل الکالم یجلب لک محّب ة ا لّن اس!
عیب و هنرش نهفته باشد!

 )3تا مرد سخن نگفته باشد

 )4زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد!
19

20

21

عّی ن ما لیس من أسرار الّد خول فی قلوب اآلخرین؟
 )1القّل ة فی الکالم!

 )2االجتناب عن کلمات قبیحة!

 )3سالمة العقل!

 )4عدم التدّخ ل فیما ال علم لنا!

"من یتکّل م عّم ا الیعلم  " ............عّی ن الخطأ للفراغ:
 )1تقع نفسه فی الخطر!

 )2یعّر ض نفسه للّت هم!

ُ )3ی خرجه ا لّن اس من قلوبهم!

 )4یلّق به اآلخرون بألقا ٍب یکرهها!

أّی المواضیع جاءت فی الن ّص

کّل ها:

 )1سخریة اآلخرین ،استخدام األلفاظ الحسنة ،الصداقة فی الکالم
 )2میزان عقل المرء ،سالمة األبدان ،الدخول فی قلب ا لّن اس
 )3المداراة مع األصدقاء ،احترام الزمالء ،لین الکالم
 )4التکّل م عّم ا النعلم ،کثرة الکالم ،الحصول علی محبة ا لّن اس
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22

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"التتدّخ لوا":
 )1فعل مضارع للنهی  -للمخاطبین  -مزید ثالثی  -مصدره علی وزن "تفعیل"  /فعل و فاعل و الجملة فعلّی ة
 )2فعل مضارع  -مزید ثالثی  -ماضیهَ" :ت دّخ ل"  /فعل و فاعله "موضوعات"
 )3فعل مضارع للّن هی  -للمخاطبین  -مزید ثالثی  -حروفه الزائدة" :ت ،و"  /فعل مع فاعله جملة فعلّی ة
 )4للمخاطبین  -مزید ثالثی من مصدر "تدُّخ ل"  /فعل ُح ذفت النون فیه بسبب "ال" ا لّن اهیة

23

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"عِّو دوا":
 )1فعل أمر  -للمخاطبین  -مزید ثالثی من باب تفعیل  /فعل و فاعل
 )2فعل ماض  -للغائبین  -حروفه األصلّی ة" :ع و د"  /فعل و مفعوله "ألسنة"
 )3فعل أمر  -مزید ثالثی و له حرف زائد واحد من باب "تفّع ل"  /فعل و مفعوله "ألسنة" و الجملة فعلّی ة
 )4فعل ماض  -مزید ثالثی (مضارعهُ :ی عّو د)  -حرفه الزائد :الواو  /فعل فاعله "ألسنة"

24

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"أصوات":
 )1جمع سالم للمؤنث و مفرده "صوت"  /فاعل
 )2جمع تکسیر و مفرده "صوت" و هو مذکر  /مفعول أو مفعولبه
 )3علی وزن "أفعال" و مفرده مؤنث  /فاعل
 )4جمع تکسیر و حرف "التاء" زائد  /مضاف و مضاف إلیه" :کم"

25

عّی ن الّص حیح:
َ )1ل م َی ضَط ّر ني والداَي إلی الُج لوس :پدر و مادرم مرا ناگزیر به نشستن نکردند!
 )2جاَء ا لَّت المیُذ للمعّل م ِب هدایا کثیرة :دانشآموزان با هدیههای زیادی نزد معلم آمدند!
 )3إن شکو ُت إ َل ی الَّط یر ُن حَن في الُو کنات :اگر به پرندگان شکایت م یکردم در النههایشان شیون م یکردند!
 )4الَّص َن ُم تمثاٌل ِم ن َح َج ٍر َأ و خشٍب َأ و حدیٍد ُی عَب ُد ِم ن دون اهلل :بت ،تندیسی از سنگ یا چوب یا آهن است که (آن را) بهجای
خدا عبادت م یکنند!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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26

عّی ن الّص حیح:
 )1کلمة خیر تفید أفضل من کتاب ال فائدة له! :یک کلمۀ خوب که فاید های برساند ،بهتر از کتابی است که فاید های در آن نباشد!
 )2الکتاب صدی ق ُی نقذک من مصیبة الجهل! :کتاب دوستی است که تو را از مصیبت نادانی م یرهاند!
 )3تعّل موا علمًا ینفع اآلخرین! :دانشی را آموزش دهید که به دیگران نفع م یرساند!
 )4کنت أعرف کاتبًا قد کتب أ کثر مقاالته في صحف مدینتنا! :نویسند های را شناخته بودم که بیشتر مقاالت خود را در
روزنامههای شهرمان نوشته بود!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

27

"عندما َک َّس َر إبراهیم علیهالسالم َج می َع األصنام فيالمعبد کاَن قوُم ه َق د َخ َر جوا ِم ن َم دینتهم!":
 )1آنگا هکه ابراهیم علیهالسالم همۀ بتها را در پرستشگاه م یشکاند ،قومش از شهر خارج شده بودند!
 )2وقت یکه ابراهیم علیهالسالم همۀ بتها را در پرستشگاه شکست ،قومش از شهر خویش خارج شده بودند!
 )3هنگام یکه ابراهیم علیهالسالم بتها را در معبد شکست ،قوم از شهرشان بیرون رفته بودند!
 )4هنگام یکه قوم ابراهیم علیهالسالم از شهرشان خارج شده بودند ،او همۀ بتها را شکست!
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

28

"َی نَت ِظ ُر أعضاُء األسَر ة و َی سَت قِب لوَن ُض یوفهم و َی خُر جوَن َم َع َب عِض هم إلی باب الّد ار!" :اعضای خانواده ............
 )1چش مبهراه م یشوند و به پیشواز مهمانهایشان م یروند و همراه یکدیگر بهسمت د ِر خانه بیرون م یروند!
 )2منتظر م یشوند و از مهمانشان استقبال م یکنند و با آنها بهسوی د ِر منزل خارج م یشوند!
 )3چش مبهراه هستند و به پیشواز مهمانهایشان خواهند رفت و باهم بهسمت د ِر خانه رهسپار م یشوند!
 )4منتظر بودند و به استقبال مهمانهایشان م یرفتند و همراه یکدیگر بهسوی د ِر خانه خارج م یشدند!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ِا ْق رأ ا لّن ّص الّت الي ،ث َّم أجب َع ن األسئلة بما ُي ناسب ا لّن ّص :

تظهر المشّق ات في حياة كّل واحد مّن ا و ال يوجد إنسان لم ُي واجه المصاعب .الّش دائد جزء من حياتنا لن تتکامل بدونه الحياة ،ألّن ه من
خالل هذه الّص عاب قد تزداد کیفّی ة حياة اإلنسان .سوف تتشابه أّی ام الحياة ا ّل تي خالیة من الّص عوبات بعضها مع بعض ،و ستصبح ُم تعبة
في النهاية ،مثل المستنقع الذي يكون فيه الماء بال حرکة و في النهاية َي تعّف ن .لكّن الماء في النهر يتحّر ك باستمرار و يبدو (ُی شاهد

بالعین) دائمًا طازجًا طّی بًا .

قد تتشابه مصاعب الحياة ألشخاص مختلفین ،لكّن طريقة تعاملهم معها تختلف اختالفًا كثيرًا بحیث یجعلهم فائزین أو خاسرین .ال

يسمح اإلنسان القوّي للصعوبات أن تمنع حیاته من التقّد م ،بل يستخدمها كوسيلة لتقّد مه .لكّن الضعفاء يستسلمون لها ،والمصاعب
تجعلهم مأیوسین و هم یشتغلون بها اشتغاًال تاّم ًا فیبتعدون عن أهدافهم و آمالهم!
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

29

30

31

" المشّق ات تشبه  ."............عّی ن الخطأ للفراغ:
 )1عدّو ًا لإلنسان فتمنعه عن التقّد م!

 )2حیوانًا یفترس البعض و یخدم اآلخرین!

 )3نا رًا تحّر ق الخشب و تقّو ي الحدید!

 )4أمطا رًا تعطینا الحیاة أو تخّر ب البیوت!

"میاه األنهار ال تتعّف ن ألّن ها  ."............عّی ن الّص حیح للفراغ:
 )1طازجة و طّی بة!

 )2تسیر بسرعة کثیرة!

 )3ال تواجه المشّق ات في مسیرها!

ُ )4ت بعد نفسها عن المستنقعات!

عّی ن الّص حیح حسب الن ّص :
 )1الحیاة قاسیة و ال فرار من المشّق ات ألّن ها أقوی مّن ا!
 )2أفضل الحیاة ما ال تکون فیها أّي مشّق ة أو صعوبة!
 )3نحّب حیاة فاضت من المشّق ات ألّن ها لیست ُم تعبة!
 )4التغّل ب علی المشّق ات یمکن لکّل من یواجهها قوّی ًا !

32

عّی ن الّص حیح:
 )1ال یهت ّم القوّي بصعوبات الحیاة اهتمامًا فیقدر علی أن یتقّد م!
 )2طریقة تعامل ا لّن اس الّص عا َب مختفلة جّد ًا فهذا سّر ا لّن جاح أو الفشل!
 )3اإلنسان ا ّل ذي لم یواجه المصاعب یجد الحیاة جمیلة رائعة!
 )4المشاکل تعطي الحیاَة نشاطًا و تزید الفرح و االنشراح في الحیاة!
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عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رف ّي  " :لم ُی واجه "
 )1فعل ماضی  -للغائب  -مزید ثالث ّي بزیادة حرف واحد  -معلوم  /فعل و فاعله "المصاعب
 )2مضارع  -للغائب  -مزید ثالث ّي و مصدره علی وزن "مفاعلة"  -مجهول  /فعل و فاعله محذوف
 )3فعل مضارع یترجم ماضیًا  -مزید ثالث ّي  -حروفه األصلّی ة" :و ج ه"  -معلوم  /الجملة فعلّی ة و تصف نکرة
 )4مضارع  -للغائب  -مزید ثالث ّي  -مصدره "تواجه"  -حرفه الزائد" :الف"  /فعل و مفعوله "المصاعب"

34

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رف ّي " :لن تتکامل"
 )1فعل مضارع و "لن" حرف لالستقبال  -للغائبة  -ماضیه" :کامَل "  /فعل و فاعله لم تظهر في الجملة
 )2فعل یدّل علی المستقبل  -للمخاطب  -مزید ثالث ّي من باب "تفاعل"  /فعل و فاعله "الحیاة"
 )3فعل مضارع  -للغائبة  -مزید ثالث ّي و له حرفان زائدان" :ت ،ألف"  -معلوم  /فاعل و فاعله "الحیاة"
 )4للغائبة  -مزید ثالث ّي و مصدره "تکامل"  -اسم فاعله  :کامل  -معلوم  /الجملة فعلّی ة و تصف "جزء"

35

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رف ّي " :تاّم ًا "
 )1مفرد  -مذکر  -اسم فاعل من فعل مجرد ثالث ّي  /صفة و موصوفها مفعول مطل ق
 )2مذکر  -مصدر من فعل "َت ّم " و هو مجّر د ثالث ّي  /حال
 )3مفرد  -اسم فاعل و مصدره "إتمام"  -نکرة  /صفة و موصوفها "اشتغاًال "
 )4مذکر  -مصدر من فعٍل لیس له حرف زائد و حروفه األصلّی ة" :ت م م"  /حال

36

عّی ن الخطأ حسب التوضیحات:
 )1الحنیف :یطل ق علی الّش خص ا ّل ذی یرفض عبادة ُک ّل إله إال اهّلل تعالی!
 )2الکأس :آلة ذات ید من الخشب و سّن عریض من الحدید ُت قطع بها جذوع األشجار!
 )3التهامس :التکّل م بکالم خف ّی و صوت هادئ!
 )4الکتف :عضو من أعضاء الجسم یقع أعلی الجذع!
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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اْق رأ ا لّن ّص الّت الي ،ث َّم أجب َع ن األسئلة بما ُي ناسب ا لّن ّص :

الحیاة کبحر ،سفینة عمرنا تسیر علیها و نحن مشغولون بجمع الّد رر حّت ی تصل السفینة إلی الشاطئ ث ّم تتوّق ف .إذا کان البحر هائجًا
دائما ُت صیب الموجات السفینة و صاحبها و تمنعه عن الحصول علی الّد رر .إذا طلبت أن یکون البحر هادئًا فاغفر اآلخرین فاستغفر لمن
ظلموک و انَس أخطاءهم َف ُک ّل ذکری ُم ّر ة تدفنها في قلبک تمّر ر حیاتک و الُت فّک ر في االنتقام إّال أمام الظالمین و المستکبرین فإّن
االنتقام سیف ذو حّد ین .الحیاة قصیرة و الفرصة قلیلة فقم بما ُی عینک في کسب ما تحتاج إلیها عند وصولک إلی الشاطئ فإذا وصلت
إلی الشاطئ فالُی مکن لک الّر جوع إلی البحر باحثًا عن الّد رر.
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

37

عّی ن الّص حیح:
 )1الّد رر هي األعمال ا ّل تی نقوم بها في الّد نیا!
 )2الّذ کریات الُم ّر ة سیف قاطع فلنبعده من قلوبنا!
 )3مصاعب الحیاة هي األمواج ا ّل تي تمنعنا عن الحصول علی الّد رر!
 )4الشاطئ یعّب ر عن الموت ا ّل ذی تقّص ر أیدینا عن الّد نیا!

38

39

40

"ُف رصة الحیاة قلیلة َف ـ  "............عّی ن الّص حیح:
عن کّل من یظلم ا لّن اس!

 )1التشتغل بجمع ما ُی ظلم قلبک!

 )2فاعُف

 )3فأسِر ع حّت ی تصل إلی الشاطئ سریعًا !

 )4کِّس ر سیف اإلنتقام و اقذفه بعیدًا !

عّی ن الّص حیح:
 )1کأّن الحیاة سفینة تسیر إلی الشاطئ بدون توّق ف!

 )2ذکریاتنا المّر ة تجعل الحیاة بعیدة عن الهدوء!

 )3أخطاء اآلخرین ال ُت صیب سفینة عمرنا!

 )4االنتقام الیجرح من یقوم به!

عّی ن عبارة الُت ناسب الن ّص :
" )1و إن تعفو فهو أقرب للّت قوی"
 )2شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل
 )3ترّح م بر پلنگ تیزدندان

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها!

ستمکاری ُب َو د بر گوسفندان!

 )4إذا قدرت علی عدّو ک فاجعل العفو شکرًا للقدرة علیه!
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عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رف ٍّي :
"َت دفن":

41

 )1فعل مضارع ،للمخاطب ،مجرد ثالث ّي  ،معلوم  /فعل و فاعل و مفعوله "ها"
 )2مضارع ،للغائبة ،لیس له حرف زائد ،متعّد (یحتاج إلی المفعول)  /خبر
 )3للمخاطب ،حرفه الزائد" :ت" ،اسم مفعوله" :مدفون" ،معلوم  /خبر و مبتدؤه " :کّل "
 )4فعل مضارع ،مزید ثالث ّي من مصدر "تدفین" ،حروفه األصلّی ة" :د ف ن"  /جملة فعلّی ة تصف نکرة
42

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رف ٍّي :
"الُت فّک ر":
 )1فعل مضارع للّن هي ،للمخاطب ،مزید ثالث ّي من مصدر "تفّک ر" ،معلوم  /فعل و فاعل و الجملة فعلّی ة
 )2مضارع للّن في ،مزید ثالث ّي و له ثالثة أحرف اصلّی ة ،مجهول  /فعل و فاعله محذوف
 )3مضارع للّن هي ،للمخاطب مزید ثالث ّي علی وزن "َف َّع لُ ،ی فِّع ل" ،معلوم  /فعل مع فاعله جملة فعلّی ة
 )4مزید ثالث ّي من باب تفعیل ،له حرف زائد واحد ،اسم فاعلهُ" :م فِّک ر"  /فعل و مفعوله "االنتقام"

43

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رف ٍّي :
"ذکری":
 )1اسم  -مفرد  -مذّک ر  -نکرة  /مضافإلیه و موصوف لـ "ُم ّر ة"
 )2مفرد  -مؤنث (علی وزن "ُف علی")  -نکرة  /مبتدأ و خبره "ُم ّر ة"
 )3مفرد  -مؤنث  -حروفه األصلّی ة "ذ ک ر"  /مضافإلیه و مضافه "کّل "
 )4مذکر (جمعه :ذکریات)  -نکرة  /مضاف و المضافإلیه " ُم ّر ة"

اْق رأ ا لّن ّص الّت الي ث َّم أجب َع ن األسئلة بما ُي ناسب ا لّن ّص :

األشّع ة الضوئّي ة ا ّل تي ُت رسلها الشمس أو يعكسها القمر علي أرضنا هو المصدر الرئيس ّي ا ّل ذي ینير العالم .في القرن العشرين العلماء
اكتشفوا أّن الشعاع الضوئ ّي يتشّك ل من سبعة ألوان .إذا دخل الّض وء في مياه البحر ینکسر فیتجّز ی و أّو ل لون يختفي هو ا لّل ون األحمر.
فلذلك إن ُج رح غّو اص في البحر و سال منه الّد م الَي ری دمه إاّل با لّل ون األسود .کّل ما ینزل الضوء فی البحر أ کثر فأ کثر یختفي جزء آخر
من ألوانها المشّک لة فتزداد ظلمة البحر حّت ی یصل الضوء إلی عم ق أ کثر مائتي متر و فیختفي اللون األزر ق و یمحو الضوء تمامًا و یسّب ب

الظلمة الکاملة فی البحر.

تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

44

ما هو المرادف لفعل "َی محو" و مضاّد ه علی الّت رتیب:
ُ )1ی ضیع َ /ی ظهُر

 )2یفتقد  /یتجّل ی

 )3ینکسر  /یجتمع

َ )4ی دنو  /یصعد
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"إذا ُج رح غّو اص فی داخل البحر  "............عّی ن الّص حیح:
 )1یخرج من الّد م باللون األسود!

 )2ال یقدر علی أن یری دمه!

ُ )3ی ری دمه با لّل ون األسود علی سطح البحر!

 )4ال یری دمه با لّل ون األحمر!

"ا لّل ون األزر ق للّش عاع الشمس ّی  " ............عّی ن الخطأ:
 )1الیظهر فی أعماق البحر!

 )2آخر األلوان ا ّل تي تختفي في البحر!

 )3من األلوان المشّک ة للّض وء!

ُ )4ی ری فی عم ق أقَّل من  200متر!

عّی ن الّص حیح:
 )1ال تنیر عالمنا إّال األضواء المرسلة من الّش مس أو المنعکسة من القمر!
 )2اکتشف العلماء األلوان الّس بعة للّض وء فی القرن الحاضر!
 )3ظلمات البحر لها طبقات مختلفة بعضها أظلم من ُا خری!
 )4ال یقدر البشر أن ینزل فی البحر أ کثر من  200متر حّت ی بالجهازات الجدیدة!

48

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"اکتشفوا":

 )1فعل ماٍض

 -للغائبین  -مزید ثالث ّی له حرفان زائدان -معلوم  /خبر و مبتدؤه "العلماء"

 )2للمخاطبین  -من باب افتعال  -اسم فاعلهُ" :م کتشف"  /الجملة فعلّی ة و فاعله "العلماء"
 )3للغائبین  -مزید ثالثی  -حرفاه الزائدان" :الف  -واو"  -یحتاج إلی المفعول  /خبر
 )4فعل ماٍض
49

 -ضمیره المناسب" :أنتم"  -مزید ثالث ّی من باب افتعال  -معلوم  /فعل مع فاعله جملة فعلّی ة

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"یختفي":

 )1فعل مضارع  -للغائبین  -مزید ثالث ّی من باب افتعال  -معلوم  /فعل و مع فاعله جملة فعلّی ة
 )2للغائب  -حروف األصلّی ة" :خ ف ی"  -له حرف زائد واحد  /فعل و فاعله "هو" والجملة فعلّی ة
 )3مزید ثالث ّی  -ماضیه" :اختفی" و هو علی وزن "افتعل"  /فعل یصف "لون"
 )4مضارع  -للغائب  -مزید ثالث ّی  -اسم مفعولهَ" :م خف ّی "  -معلوم  /خبر و مبتدؤه "لون"
50

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"الُم شِّک لة":
 )1مفرد  -مؤنث  -اسم فاعل من فعل "یتشّک ل"  -معرفة  /مضافإلیه
 )2مؤنث  -اسم فاعل من مصدر "إشکال"  -معرفة  /صفة و موصوفها "ألوان"
 )3اسم  -جمع تکسیر و مفردها "شکل" و هو مذکر  /مضافإلیه
 )4مفرد  -اسم فاعل من فعل ثالث ّی مزید من باب تفعیل  /صفة
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َع ّی ن اِال سِت ثناَء :
 )1لیَس

قصدي في حیاتي إاّل الّر احة!

 )3لم یأ ِت إاّل هذا الُج ندّي إلی َب یتنا الَّص غیر!

 )2ال یفوز ا ل اّل عبوَن إاّل الُم جَت هدین منهم!
 )4ال ُن شاهد ُه نا إاّل جماعتین من أعدائنا!
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

52

"َق د الَن ستطی ُع أن َن ِص َف

ُک َّل شخ ٍص ملیٍح َک ما ُن حُّب و َن رَض ی فی حیاتنا الحقیقّی ة!":

 )1شاید نتوانیم که در زندگی واقعی ،همۀ افراد دلپسند را آنطور که دوست داریم و خوش م یداریم ،وصف کنیم!
 )2حقیقتًا نتوانستهایم که در زندگی حقیقی خود ،هر شخص بانمکی را همانطور که دوست م یداریم و راضی م یشویم
توصیف کنیم!
 )3در زندگی حقیق یمان گاهی نم یتوانیم هر شخص دلبری را آنطور که دوست داشته و پسندید هایم ،توصیف کنیم!
 )4شاید در زندگی واقعی خود ،نتوانیم که هر شخص نمکینی را همانگونه که دوست م یداریم و م یپسندیم ،وصف کنیم!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

53

عّی ن ما لیس فیه من الحروف المشّب هة بالفعل:
 )1لیت الشباب یعوُد یومًا و أخبرنی بما فعل المشیب!
 )2یرحم اهلل من یرحم الناس و لکْن أ کثر الناس الیعلمون!
﴿ )3الیحزنک قولهم إّن العّز ة هّلل جمیعًا ﴾...
 )4عل ّی أن أجعل القرآن ُن صب عین ّی لعّل ه یساعدنی!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

54

"تذَّک ر ُت َت صاُد َم یوم أمس و قلُت فی نفسی :یا َل یَت الِّط فَل َع َب َر الّش ارَع َع بر ممِّر الُم شاة!":
 )1تصادف دیروز را به یاد آوردم و با خودم گفتم :ایکاش کودک ازطری ق گذرگاه عابران پیاده از خیابان عبور میکرد!
 )2تصادف روز گذشته به خاطرم آمد و با خود گفتم :کاش آن کودک از گذرگاه پیادۀ خیابان رد شده بود!
 )3دیروز از آن تصادف یاد کردم و با خودم گفتم :کاش کودک از محل عبور عابران پیاده عبور کرده بود!
 )4دیروز آن تصادف را به یاد آوردم و با خودم میگفتم :ایکاش آن کودک از خطکشی عابر پیاده عبور میکرد!
تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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عّی ن الخطأ:
 )1لیتنا نستطیع أن نسافر إلی أ کبر و أجمل المدن في قا ّر ة آسیا :کاش بتوانیم به بزرگترین و زیباترین شهرها در قا ّر ۀ آسیا سفر
کنیم!
 )2کان منعنا عن َأ کل المواّد الّس ّک رّی ة طبیٌب حاذق :پزشک زبردستی ما را از خوردن مواد قندی بازداشته بود!
 )3في المناط ق االستوائّی ة قد تنمو األشجار ُم سرعة :در مناط ق استوایی گاهی درختان بهسرعت رشد م یکنند!
 )4کأّن الحلیب الّط ازج نافعٌة جّد ًا لتقویة عظامنا :گویی شیر تازه برای تقویت استخوانهای ما منفعت بسیاری دارد!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

56

"فهذا یو ُم البعث ولکّن ُک م ُک نتم الَت علموَن !":
 )1پس این [همان] روز قیامت است ،اّم ا شما آن را نم یدانستید!
 )2پس این [همان] روز بعثت است ،ولی شما هرگز آن را ندانسته بودید!
 )3پس این [همان] روز رستاخیز است ،ولی شما نم یدانستید!
 )4پس این [همان] روز َح شر است ،اّم ا شما آ گاهی نداشتهاید!
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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"َت ذَّک رت جّد تي بع َض

ِذ کَر یاِت ها عن َح فلة َز واجها و هي َت بتِس ُم مثل َع روس شاّب ٍة !":

 )1مادربزرگم بعضی از خاطرات جشن عروس یاش را به یاد آورد و مانند عروسی جوان لبخند م یزد!
 )2بعضی خاطرات جشن عروسی به یاد مادربزرگم آمد درحال یکه مانند عروسی جوان لبخند م یزد!
 )3مادربزرگم لبخندزنان مانند عروس جوانی ،بعضی از خاطرا ِت جشن عروس یاش را به یاد م یآورد!
 )4مادربزرگم بعضی از خاطراتش را دربارۀ جشن عروس یاش به یاد آورد ،درحال یکه مانند عرو ِس

جوانی لبخند م یزد!

تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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مّی ز الّص حیح:
 )1إّن ا لّن ب ّي اُال ّم ّي استلم الحقائ ق القّی مة مّم ن یعلم األسرار کّل ها :همانا پیامبر درس نخوانده ،از آنکه همۀ رازها را م یداند حقای ق
ارزشمندی را دریافت کرده است!
 )2کانِت المسلما ُت قد وصلَن إلی الّد رجا ِت العلمّی ِة الّر فیعِة في الَّس نوا ِت الماضیِة  :زنان مسلمان به درجات علمی واالیی در
سالهای گذشته رسید هاند!
 )3کان المسکین یأبی أن یأخذ الّط عام من صدیقه المسِر ف :بیچاره از اینکه از دوست اسرافگرش غذا بگیرد ،خودداری م یکرد!
 )4قلُت ِل خا َل تي :ألم تنَه ی أوالدک عن أعمالهم القبیحة؟ :به خالهام گفتهام :آیا فرزندانت را از کارهای زشت خود نهی کرد های؟!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

59

عّی ن الخطأ:
 )1کنُت قد ُأ فِّک ر في نفسی :هِل الّت دُّی ن فطر ٌّي في البشر؟! :گاهی با خود م یاندیشم :آیا دینداری در انسان فطری است؟!
 )2إّن إبراهیم (ع) کان قد کَّس ر جمیع األصنام إّال واحدًا منها! :ابراهیم (ع) همۀ بتها را شکسته بود بهجز یکی از آنها را!
َ )3ب ق َي الُک ّف ار علی شرکهم و لم ُی ؤمنوا برسولهم أبدًا ! :کافران بر شرک خویش باقی ماندند و هرگز به پیامبر خویش ایمان نیاوردند!
 )4بعد المحاکمة ُق ذف إبراهیم (ع) في ا لّن ار و لکّن ه لم ُی حّر ق جسُد ه! :پس از محاکمه ،ابراهیم (ع) در آتش افکنده شد ،ولی
جسمش سوزانده نشد!
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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عّی ن الخطأ فی ضبط حرکات الحروف:
َ )1ب َد أ ا لّن اس َی َت هاَم سوَن عن َع َم ِل إبراهیم ا لَّن ب ِّی (ع)!

َ )2ت َف ُّک ُر ساعٍة َخ یٌر من عبادِة َس بعیَن َس َن ًة !

 )3اآلثا ُر الَق دیمُة ُت ؤ ِّک ُد علی اهتما ِم االنساِن بالِّد یِن !

َ )4ه ْل َت عرفیِن أَّن الُم سِل میَن الَی کِذ ُب وُن أبدًا !
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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"ما من رُج ٍل ُی نتَف ع بعلمه إاّل ستکون له به صدقٌة في میزان أعماله یو َم القیامة!":
 )1هیچ مردی نیست که از علوم وی بهره برده شود ،جز اینکه در ترازوی اعمالش یک صدقه برایش در روز قیامت وجود دارد!
 )2مردی وجود ندارد که از دانش او بهره ببرند ،مگر اینکه بهواسطۀ آن ،روز قیامت در ترازوی اعمال وی صدقه خواهد بود!
 )3هیچ مردی نیست که از دانشش سود برده شود ،مگر اینکه بهوسیلۀ آن در روز قیامت صدقهای در ترازوی اعمال خویش
خواهد داشت!
 )4مردی نیست که از دانش او سود برده شود ،جز اینکه روز قیامت در ترازوی اعمالش صدقهای خواهد داشت!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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عّی ن الَخ طأ:
َ )1ت َذ َّک ْر جبل ا لّن ور ا َّل ذي کان ا لَّن ب ُّي (ص) َی َت َع َّب ُد في الغار الواقع في ِق َّم ِت ه :به یاد بیاور کوه نور را که پیامبر (ص) در غار واقع در
قّل هاش عبادت م یکرد!
 )2ما اضَط َّر إبراهیم (ع) أن ُی َک ِّس َر األصنا َم  :ابراهیم (ع) ناگزیر نبود که بتها را بشکند!
َ )3م ن َج َّر َب الُم َج َّر ب َح َّل ت ِب ِه ا لَّن داَم ة :هرکس آزموده را بیازماید ،پشیمان م یشود!
َ )4د َر َس ت ُأ ّم ي ما ُی قا ِر ُب أرَب َع ة أعوام في جاِم َع ة الَع اّل مِة الّط باطبائي :مادرم نزدیک به چهار سال در دانشگاه ع اّل مه طباطبایی
درس خواند!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

63

عّی ن الخطأ:
 )1القرابین :ما یذَب ح من النعاج فی یوم عید األضحی هّلل تعالی!
 )2الکتف :من أجزاء الجسد وقع جنب الُع ُن ق!
 )3الفطور :ما نأ کل فی الصباح من األدویة و األغذیة!
 )4الُّس دی :ما ُی فَع ل من األعمال بشکل عبث!
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

64

عّی ن "ال" ا لّن افیة للجنس:
 )1یا رّب ي! لیس عندي عبادتي إاّل لک فال أخاف إاّل ِم نک!
َ )2أ نُظ ر إلی ما قال و ال أنُظ ر إلی َم ن قال!
َ )3ی بلغ أهداَف ه العالیة و الّس امیة َم ن َی جتهد َف ال َش َّک فیه!
ُ )4ق لُت لصدیقي :هذا شاعر جلیل ال تاجر غني!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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"کان ُه واُة سمکة ا لّز ینة ُم عَج بیَن ِب ها و هي ِم ن َأ غَر ِب األسماک ألّن ها ُت داف ُع عن ِص غارها بشکٍل خاّص !":
 )1عالقمندان به ماه یهای زینتی ،شیفتۀ این ماهی هستند؛ و آن از ماهیان عجیبی است ،زیرا از بّچ ههایش به شکل خاّص ی
دفاع م یکند!
 )2شیفتگان ماهی زینتی از آن در تعّج ب بودند درحال یکه آن از عجیبترین ماه یها است ،چراکه بهطور خاّص ی از نوزادانش
دفاع م یکند!
 )3طرفداران ماهی زینتی از آن در شگفت بودند و آن عجیبترین ماهی است که از بّچ ههایش به شکلی خاص دفاع م یکند!
 )4عالقمندان به ماهی زینتی ،شیفتۀ این ماهی بودند و آن از عجیبترین ماه یها است زیرا از بّچ ههایش بهطور خاّص ی دفاع
م یکند!
تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

66

عّی ن الخطأ في المترادف أو المتضاّد للکلمات المعّی نة:
ِ ﴿ )1ل َم تقولون ما ال تفعلون﴾ (تفعلون = تعملون)
 )2ما هي ُخ ّط تکم في هذا األمر؟! (ُخ ّط ة = برنامج)
 )3لهذه األمور مزایا کثیرة! (مزایا ≠ معایب)
 )4أضاف العّق اد إلی المکتبة العربّی ة کتبًا قّی مة! (َأ ضاف ≠ َق َّل )
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

67

"ليت الناس يبقون في البيت حّت ى ُي مَن ع من إشاعة هذا المرض الخطير ألّن الوقاية خير من العالج!":
 )1ایکاش مردم در خانه باقی م یماندند تا از شیوع این بیماری خطرناک جلوگیری شود؛ قطعًا پیشگیری بهترین درمان است!
 )2کاش مردم در خانه باقی بمانند تا از شیوع این بیماری خطرناک جلوگیری شود؛ برای اینکه پیشگیری بهتر از درمان است!
 )3کاش مردم در خانه باقی بمانند تا از اشاعۀ این بیماری خطرناک جلوگیری شود؛ قطعًا پیشگیری بهترین درمان است!
 )4ایکاش مردم در منزل باقی بمانند برای اینکه از انتشار این بیماری خطرناک جلوگیری کنند؛ زیرا که پیشگیری بهتر از درمان
است!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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اْق رأ ا لّن ّص الّت الي ث َّم أجب َع ن األسئلة بما ُي ناسب ا لّن ّص :

کانت فی قریة امرأة فقیرة تصنع الّز بدة من الحلیب الّط ازج و تعطیعها لزوجها لیأخذها إلی المدینة و یبیعها لصاحب حانوت یعرفهما.

کانت ا لُّز َب د (ِج الّز بدة) ُت صنع علی شکل کرة یبلغ وزن کّل واحد منها کیلوًا واحدًا  .فی إحدی هذه المّر ات ظّن صاحب الحانوت أّن ا لُّز بد
الکروّی ة اصغر من قبل فقام بأن َی زن (یعّی ن الوزن بالمیزان) إحدی الکرات ا ّل تی جاء بها الّر جل .فکان وزنها تسعمئة غرام تقریبًا  .غضب
البائع و ظّن أّن کّل الُک رات الّز بدّی ة ا ّل تی اشتراها قبلها کانت بمثل هذه .فذهب إلی القریة و وجد بیت الّر جل و قال له :لن أشتری منک
الّز بدة بعد هذا ألّن ک تخدعنی .سمعت المرأة صوته و قالت له :لیس لنا ذنب ،یا أخی ،إّن ی وزنُت ا لُّز بد بالمیزان ا ّل ذی أخذ زوجی منک
فی الّش هر الماضی و کنت تستخدمه فی حانوتک و َت ز ُن به البضائع و تبیعها للّن اس.
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

68

69

"صاحب الحانوت  " ............عّی ن الّص حیح:
 )1کان رج ًال سّی ئ الخل ق یغضب بسرعة!

 )2ما کان یعرف مکان بیت الّر جل فی القریة!

 )3ماکان له میزان دقی ق یزن به البضائع صحیحًا !

 )4ما کان یعرف المرأة ا ّل تی تصنع الّز بد الکروّی ة!

عّی ن الّص حیح:
 )1الّز بد الکروّی ة ا ّل تی کانت تصنعها المرأة کّل ها تسعمئة غرام!
 )2المرأة کانت تبیع الّز بد الکروّی ة لصاحب حانوت فی القریة!
 )3صاحب الحانوت کان رج ًال شّکا کًا الیعتمد علی بائع الّز بد!
 )4المرأة ماکانت تعلم أّن الّز بد الکروّی ة لیست ألف غرام!

70

71

عّی ن سؤاًال الُی ناسب الن ّص :
ِ )1ل َم کانت تصنع المرأة الّز بدة؟

 )2مّم ا کانت ُت صنع الّز بدة؟

 )3کم کان سعر الّز بدة الکروّی ة الواحدة؟

 )4من کان یبیع الّز بد فی المدینة؟

عّی ن عبارة أبعد عن مفهوم ا لّن ّص :
 )1و گر بد کنی جز بدی ندروی

شبی در جهان شادمان نغنوی

 )2نخواهی که نفرین کنند از َپ َس ت
 )3دور فلکی یکسره بر منهج عدل است
َ )4م ُک ن بد که بینی به فرجام بد

نکو باش تا بد نگوید َک َس ت
خوش باش که ظالم نبرد بار به منزل
ز بد گردد اندر جهان نام بد
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عّی ن الّص حیح فی اإلعراب و الّت حلیل الصرفی.
"أشتری":
 )1فعل مضارع  -للمتکل موحده  -علی وزن "أفتعل"  /الجملة فعلّی ة
 )2فعل مستقبل  -حروفه األصلّی ة" :ت ر ی"  /فعل و مفعوله "الّز بدة"
 )3للمتکل موحده  -فیه حرفان زائدان اثنان" :أ ،ی" " /لن أشتری" تدّل علی المستقبل المنف ّی
 )4فعل مضارع  -للغائب  -حروفه األصلیة" :ش ر ی"  /فعل مع فاعله جملة فعلّی ة

73

عّی ن الّص حیح فی اإلعراب و الّت حلیل الصرفی.
"تستخدم":
 )1فعل مضارع  -للمخاطب  -ماضیه" :استخدم"  /فعل و فاعل و الجملة فعلّی ة
 )2مضارع  -للغائبة  -علی وزن "تستفعل"  /فعل و مفعوله "ه"
 )3فعل ماض  -للمخاطب  -حروفه األصلّی ة" :خ د م" " /کنت تستخدم" تدّل علی الماضی االستمرار ّی
 )4فعل مضارع  -فیه ثالثة حروف زائده منها حرف "الّس ین" " /کنت تستخدم" تدّل علی الماضی البعید

74

عّی ن الّص حیح فی اإلعراب و الّت حلیل الصرفی.
"الُک رات":
 )1جمع تکسیر و مفرده " ُک رة"  /مضافإلیه
 )2جمع سالم للمؤنث  -معرفة  /مجرور بحرف الجّر
 )3مفرد و جمعه " ُک روات"  -معرفه  /مجرور بحرف الجّر
 )4جمع سالم للمؤنث و مفرده " ُک رة"  /مضاف إلیه

75

عّی ن الحال لیس جملة:
 )1کان المسافرون واقفین و هم منتظرون لتصلیح حافلتهم!
﴿ )2ا ّل ذین یقیمون الّص لوة و یؤتون ا لّز کوة و هم راکعون﴾
 )3منع الحارس أمام المجتمع رج ًال غریبًا و هو أراد الّد خول!
﴿ )4فإَّن حزب اهلل هم الغالبون﴾
تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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عّی ن ما لیس فیه الحال:
 )1کان المعَّل م عالمًا یساعد الّط اّل ب ضعفاء في دروسهم!
 )2شاهد ُت کاظمًا عالمًا في ساحة الجامعة قرب المکتبة!
 )3شاهدنا في سفرنا تلک القر ٰی القدیمة جمیلة!
 )4شیمُل کانت منُذ طفولّی تها ُم شتاقة إلی کّل ما یرتبُط بالّش ر ق و ُم َع َج َب ة بإیران!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

77

عّی ن الخطأ:
 )1إلهي ،عاِم لنا ِب َف ضِل َک و ال ُت عاِم لنا ِب َع دل َک  :ای خدای من ،با لطفت با ما رفتار کن و با دادگر یات با ما رفتار نکن!
 )2قد َأ شَت ري ِل ُد ّکاني َب ضائع جدیدًة  :برای مغاز هام کاالهای جدیدی خرید هام!
َ )3ل ن ُن عطیُک م اَأل مانَة إاّل َب عَد استرجاِع ُک ِّل نقودنا :امانت را فقط پس از پس گرفتن همۀ پولمان ،به شما خواهیم داد!
َ )4ل یَت أصدقائي یذ ُک روَن ني یو َم میالدي :کاش دوستانم در روز تو ّل دم مرا یاد کنند!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

78

عّی ن الحال:
 )1رأیت أبناء فرحین في الغرفة حول المائدة!

ِ )2ا شتغل في المزرعة رج ًال نشیطًا !

 )3تجتهد الطالبة في أداِء واجباتها دائمًا و ُت ساعُد ُأ ّم ها!

 )4عند وقوع المصائب تذهب العداوُة سریعًة !
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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"َی ِج ُب علینا أن ُن حاِف ظ َع َل ی ِص َّح تنا؛ َف َی قوُل الُح کماء :الّص ّح ة تاٌج َع َل ی ُر ؤوس اَأل ِص ّح اء ال َی را ُه إاّل الَم رَض ی!":
 )1واجب است که مراقب سالمت یمان باشیم؛ حکیمان م یگویند :سالمتی تاجی است بر سر افراد تندرست که جز بیمار ،آن را
نم یبیند!
 )2الزم است که از سالمت یمان محافظت کنیم؛ حکیمان م یگویند :تندرستی تاجی است که تنها بر سر انسانهای سالم قرار دارد
و جز بیماران [کسی] آن را نم یبیند!
 )3ما باید از سالمت یمان مراقبت کنیم؛ حکیمان م یگویند :سالمتی تاجی است بر سرهای افراد تندرست که فقط بیماران آن را
م یبینند!
 )4بر ما الزم است که از سالمتی خویش حفاظت کنیم؛ حکیمان م یگویند :سالمتی تاجی بر سرهای اشخاص تندرست است که
جز انسان بیمار[ ،کسی] آن را نم یبیند!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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"لیت اإلنسان استطاع أن یجد طعامًا مناسبًا یبُس ُط فکَر ه حّت ی یصل بها إلی ّح ٍّل فی ظروف حیاته القاسیة!":
 )1شاید انسان بتواند غذای مناسبی بیابد که فکرش را بگستراند تا با آن به را هحلی در شرایط سخت زندگی خویش برسد!
 )2کاش انسان م یتوانست طعام مناسبی پیدا کند که اندیشهاش را بگستراند تا بهوسیلۀ آن در شرایط دشوار زندگی خود به
را هحلی برسد!
 )3امید است بشر توانسته باشد غذای مناسب را برای بسط اندیشۀ خویش بیابد تا در شرایط زندگی سخت به را هحلی برسد!
 )4کاش انسان توانسته بود به غذای سودمندی دست یابد که اندیشهای را م یگستراْن د و با آن در شرایط دشوار زندگ یاش به
را هحلی دست م ییافت!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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عّی ن ما فیه "الَع لم" من المعارف:
﴿ )1إّنا أنزلناه قرآنًا عربّی ًا لعّل کم تعقلون!﴾
 )2کان اإلیرانّی ون أّو ل من اخترعوا الکتابة!
ُ )3أ ِح ُّب أْن أزور مدینة النب ّي (ص) من قریب!
 )4ا لّل ُه ّم إّن ي في هذا السفر الّذ ي لیس فیه أهلي وحید!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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"ال طری َق لفراخ برناکل إلنقاذها إاّل أن تقذف نفسها عن الجبال المرتفعة إلی األسفل للفرار من مفترسیها!":
 )1جوجههای برناکل هیچ راهی برای فرار از شکارچیان خود ندارند ،مگر اینکه خود را از کو ههای بلند به پایین بیندازند تا خود را
نجات دهند!
 )2تنها راه نجات جوجههای برناکل برای گریختن از شکارچیان این است که خود را از کو ههای بلند به پایین پرتاب کنند!
 )3برای جوجه برناکلها تنها راه نجات از شکارچیانشان این است که از کو ههای بلند ،خود را بهسمت پایین پرتاب کنند!
 )4جوجههای برناکل هیچ راهی برای نجات دادن خود ندارند ،جز اینکه خود را برای گریختن از شکارچیان خود از کو ههای بلند
به پایین بیندازند!
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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عّی ن الخطأ:
 )1إعلموا عباد اهّلل أّن المؤمن یستحّل هذا العام ما إستحّل عامًا أّو ل!:
بندگان خدا بدانید همانا مؤمن امسال چیزی را حالل م یشمارد که سال اّو ل حالل م یدانست!
 )2ستفتنون بحوادث الّد هر َف راِق بوا أنفسکم حّت ی تخرجوا منها أعّز اء!:
شما بهوسیلۀ حوادث روزگار امتحان خواهید شد ،پس مراقب خودتان باشید تا از آنها سربلند خارج شوید!
 )3الّظ بی کأّن ه شاعر یدرک جمال ا لّل یل و هو یرقب القمر بإعجاب کثیر!:
آهو گویی شاعری است که زیبایی شب را درک م یکند درحال یکه با شگفتی بسیار ماه را نظاره م یکند!
 )4هذا ا لّل سان جرمه صغیر لکّن ه یبتلی بذنوب کثیرة!:
این زبان جرمش کوچک است اما به گناهان زیادی مبتال م یشود!
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

أْق رأ ا لّن ّص الّت الي ث َّم أجب َع ن األسئلة بما ُي ناسب ا لّن ّص :
جسر "س یوسهپل" من أشهر األبنیة التاریخّی ة فی إیران و هو یقع علی نهر "زاینده رود" فی محافظة إصفهان ا ّل تی تسّم ی عاصمة إیران
الثقافّی ةُ .ب ني الجسر في العصر الصفوّي بأمر الملک "العباس" األّو ل و قائد الجیش "اهّلل وردي خان" هو من تعاهد أمر بناءه فلذلک قد
ُی عّر ف الجسر باسمه .لهذا الجسر رصیفان أحدهما علی األخری و یجذب سّی احًا کثیرین من مناط ق مختلفة من العالم .الجسر له
مواصفات خاّص ة ،عل ٰی سبیل المثال تّی ار ماء یجری من تحته یسّب ب ازدیاد استحکامه و هذا بسبب مواد استخدمت فی بناءه و إن کان

النهر خالیًا من الماء یخّر ب الجسر تدریجّی ًا  .لذلک هواة هذا الجسر کانوا یعارضون بناء سٍّد علی ا لّن هر و لکّن هم لم یستطیعوا أن یمنعوه.
اآلن یجری ماء النهر فی أّی ام قلیلة من الّس نة و فی غیرها یقّل اشتیاق ا لّن اس لزیارة الجسر.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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"الجسر "............عّی ن الصحیح:
 )1یقع في عاصمة إیران!

ُ )2ب ني بأیدي الجیوش في العصر العباس ّی !

 )3قد یعّر فه ا لّن اس باسم الملک "العباس" األّو ل!

 )4بناء تاریخ ّی یعجُب کثیرًا من زّو اره!

عّی ن الصحیح:
 )1للجسر طابقان نقدر أن نمشي علی کّل منهما!
 )2نزول األمطار الدائم ّی یمکن أن یخّر ب الجسر!
 )3الجسر ال جمال له عندما الیکون في النهر ماء!
 )4قد یخلو النهر من الماء حّت ی یزداد استحکام الجسر!
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"هواة الجسر  "............عّی ن الصحیح:
 )1لم یسمحوا أن یبنی سّد علی نهر زاینده رود!

 )2یسعون أن یأتوا بسّی اح أ کثر لزیارة الجسر!

 )3یعارضون کّل أمر یسّب ب تخریب الجسر!

 )4الیشتاقون لزیارته عندما یصبح النهر خالیًا من الماء!

عّی ن ما الیشار إلیه فی الن ّص :
 )1اسباب تخریب الجسر!

 )2ا ّل ذی قام بإجراء بنائه!

 )3کیفّی ة بنائه علی ا لّن هر!

 )4مواصفات الجسر!

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"قد ُی عَّر ف":
 )1فعل مضارع  -للغائب  -مزید ثالثی و مصدره "تعریف"  -معلوم  /فعل و فاعله "الجسر"
 )2مضارع  -مزید ثالثي (ماضیه :عّر ف)  -مجهول  /فعل و فاعله محذوف و "قد" تدّل علی التقلیل
 )3للغائب  -مزید ثالثي  -مصدره علی وزن "تفّع ل"  -مجهول  /فعل َی دُّل علی الماضی النقل ّی
 )4فعل مضارع  -مزید ثالثي (اسم فاعله :معّر ف)  /فعل مع فاعله جملة فعلّی ة

89

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"یجري":
.4
 )1فعل مضارع  -للغائب  -مجرد ثالثی (مصدره :جریان)  /فعل مع فاعله "ماء" جملة فعلّی ة
 )2للغائبیَن  -مزید ثالثي من باب إفعال  -معلوم  /فعل و فاعله "ماء"
 )3مضارع  -لیس له حرف زائد  -الزم (لیس له مفعول)  /خبر
 )4للغائب  -مزید ثالثي (ماضیهَ" :ج ری")  -معلوم  /فعل و مفعوله "ماء"

90

عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"هواة" :

 )1مفرد  -مؤنث ُ -ی رادف "الُم حّب ین"  /مبتدأ و خبره "لذلک"
 )2جمع تکسیر أو مکّس ر  -مفرده "هاوی"  /مبتدأ
 )3مفرده "هوی" و هو مذکر  -معرفة  /مبتدأ و خبره "هذا"
 )4مفرد  -مؤنث  -اسم فاعل من فعل مجرد ثالثی  /مبتدأ
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"لیس أفکارنا و أفعالنا إاّل نتیجًة لما قرأناه من الکتب في موضوعات مختلفة أو ما تعَّل منا من محیطنا في جمیع المجاالت!":
 )1افکار و اندیشۀ ما چیزی نیست جز نتیجۀ خواندن کتا بها در موضوعات مختلف یا آنچه از محیط خود در همۀ زمینهها
آموختیم!
 )2نیست اندیشه و کردارمان مگر حاصِل آنچه ما از کتاب در زمینههای مختلف خواند هایم یا چیزی که از محیط خود در همۀ
عرصهها آموختهایم!
 )3تنها اندیشهها و اعمال ما نتیجۀ کتا بهایی است که در موضوعات مختلفی خواند هایم یا یاد گرفتِن آنچه در محیطمان در
همۀ زمینهها است!
 )4اندیشهها و کردارمان تنها حاصِل چیزی است که از کتا بها در موضوعاتی مختلف خواند هایم یا آنچه از محیط خود در همۀ
زمینهها فراگرفتهایم!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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" َل یَت هؤالِء األّم ها ِت َل م َی تُر کَن أوالَد هّن ُس دًی و َأ َّد یَن َد و َر هّن ِب َش کٍل صحیٍح !":
 )1کاش این مادران ،فرزندانشان را بیهوده رها نم یساختند و نقش خویش را بهدرستی ایفا م یکردند!
 )2ایکاش اینان مادرانی باشند که فرزندان خویش را بیهوده رها نسازند و نقش خود را بهدرستی ایفا کنند!
 )3کاش این مادران ،فرزندان خود را بیهوده ترک نگویند و نقششان را به شکل درستی بازی کنند!
 )4کاش این مادران ،فرزندان را پوچ و بیهوده ترک نم یکردند تا نقش خویش را به شکل درستی ایفا کرده باشند!
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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عّی ن الصحیح عن "الصنم":
 )1جمعه "أصنام" تمثال من حجر أو خشب أو حدید و آلة لعبادة اهلل!
 )2عبادة الصنم تستطیع أن تنقذ االنسان من الخرافات و الضالالت!
 )3عبادة الصنم فی المعابد عادة و هناک یعبد الناس غیر اهلل!
 )4تخت ّص

عبادة االصنام باألدوار الماضّی ة و فی عصرنا الحاضر الشعَب یعبد الصنم!
تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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"إّن شبا َب ُق رانا الُم جاِو رة َأ خذوا ُف ؤوَس هم و بدؤوا َی قطعون األشجار لبیعها لَم صانع الور ق!":
 )1جوانان روستای ُم جاو ِر ما تبرهای خود را برداشته و شروع به قطع کردن درختان جهت فروش آنها به کارخانۀ تولید کاغذ
کردند!
 )2جوانان روستاهای اطراِف ما تبرها را برداشتند و شروع کردند به ُب ریدن درختان و فرو ِش آنها به کارخانههای کاغذسازی!
 )3ب یگمان جوانان اطراف روستای ما ،تبرهایشان را برداشتند و شروع کردند به قطع درختان به جهت فروششان به کارخانههای
تولید کاغذ!
 )4جوانان روستاهای اطراِف ما ،تبرهایشان را برداشته و شروع به ُب ریدن درختان جهِت فروختن آنها به کارخانههای کاغذسازی
کردند!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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فی أّی عبارة جاء فیها "الّت شبیه":
َال طالَب راِس ٌب !

َ )1ل یَت الّط یور ُت غّر د علی کّل غصن فی کّل الفصول!

 )2فی تلک المدار ِس

 )3إّن األبرار َل فی َن عی ٍم و إَّن الُف ّج ار َل فی َج حیم!

َ )4ک أَّن ُق لوب الُم نافقین ِق َط ٌع من الَح دید َو الَح َج ر!
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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عّی ن الّص حیح:
 )1هذه حیوانات وحشّی ة تعیش فی غابات مازندران :این حیوانات وحشی زندگی م یکنند در جنگلهای مازندران!
 )2ألفهم هذا الدرس الصعب ،اجَت هد ُت کثیرًا  :باید این درس سخت را بفهمم ،تالش کردم بسیار!
 )3لم تنتخبون طریقًا َی ُج ُّر کم إلی الّض اللة :چرا راهی را انتخاب م یکنید که شما را به گمراهی بکشاند!
﴿ )4ال تقربوا الصالة و أنتم ُس کار ٰی ﴾ :نباید درحال یکه مست هستید نماز بخوانید!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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إْق رأ ا لّن ّص الّت الي ث َّم أجب َع ن األسئلة بما ُي ناسب ا لّن ّص :
الُّس َل ْح فاة من الحیوانات باردة الّد م و لها نوعان ،بعضها برّی ة و ُا خراها مائّی ة ،األولی تتغّذ ی من ا لّن باتات و الخضراوات و الثانیة غذاؤها
الحیوانات الّص غیرة ا ّل تی تعیش فی الماء .قّل ما ُت شاهد الّس الحف البرّی ة فی أشهر فصل الّش تاء ألّن ها تنام فی بیوتها.

هذا الحیوان ال سّن له و لکّن ه یعّو ضها بمنقار قوّی قد تصل قّو ة ضغطه إلی ثمانین کیلو غرام ،أ کبر الّس الحف تعیش فی المحیط الهادئ
و یصل طولها إلی مترین ،الّس الحف برّی ة أو مائّی ة تضع البیض (ما یخرج منه المولود) خارج الماء و لذلک التخرج المائّی ة منها من البحر
إّال عند وضع البیض ث ّم ترجع إلی بیئتها (مکان عیشها).

یعتقد الّص ینّی ون أّن تمثال السلحفاة یجلب المال و الحّظ و لذلک قد ُو ضع فی بیوت أ کثرهم واحد منه و عند األعراب ُت ضرب الّس حلفاة
بطول العمر و الهدوء فی الحرکة.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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من مواصفات السلحفاة البحرّی ة آنها  ............عّی ن الخطأ:
 )1طولها أقّل من مترین غالبًا !

ُ )2ت و َل د صغارها فی البّر ث ّم تدخل البحر!

 )3التحافظ علی صغارها!

 )4تنام فی بیتها عند برودة الجّو !

عّی ن الّص حیح:
 )1السلحفاة البرّی ة تضغط فریستها بمنقارها بشّد ة ألّن ها لیست لها أسنان!
ُ )2ت وجد فی بیوت کثیر من الّص ینیّی ن سلحفاة واحدة ألّن هم یحّب ونها!
 )3الّس الحف کّل ها فی البالد العربّی ة تعیش عیشة طویلة و لکّن ها هادئة!
 )4السالحف البرّی ة تضع بیضها فی مکان عیشها حّت ی یخرج منه المولود!

99

عّی ن موضوعًا الُی درک من الن ّص :
 )1طول قامة السالحف!

 )2أمثاًال حول الّس الحف!

 )3ما تتغّذ ی السالحف منها!

 )4وزن السالحف الکبیرة!

 100عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"ُی عّو ض":

 )1فعل مضارع  -للغائب  -وزن ماضیهَ :ف َّع َل  -معلوم  /فعل و فاعل و الجملة فعلّی ة
 )2مضارع  -مزید ثالثی  -مصدره علی وزن تفعیل  -مجهول  /قد حذف فاعله
 )3للغائبة  -حروف األصلّی ة " ع و ض"  /فعل و مفعوله ضمیر "ها" فی آخره
 )4فعل مضارع  -من باب تفّع ل و له حرفان زائدان  /فعل مع فاعله جملة فعلّی ة
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عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"ُت شاهد":
 )1مضارع -ماضیه علی وزن "َت فاعل"  -للغائبة  -مجهول  /فعل و فاعله محذوف
 )2فعل مضارع  -للمخاطب  -من "شاهدُ ،ی شاهد"  -معلوم  /فعل و فاعله "الّس الحف"
 )3مضارع  -مزید ثالثی من مصدر "مشاهدة"  -ضمیر المناسب" :هی"  /لیس له فاعل
 )4فعل مضارع  -للمخاطب  -حرفه الزائد واحد و هی "األلف"  -مجهول  /فعل و مفعوله "الّس الحف"

 102عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"الّص ینّی ون":
 )1جمع سالم للمذکر و مفرده "الّص ین" و هو اسم علم  /فاعل
 )2جمع تکسیر أو مکّس ر -معرف بأل  /مبتدأ مؤّخ ر
 )3جمع سالم للمذکر  -معرفة  -نونه مفتوحة دائمًا  /فاعل
 )4جمع تکسیر و مفرده "الّص ین ّی "  -معّر ف بأل  /مبتدأ
" 103عند ُد خولي إلی الَم بَن ی شا َه د ُت الجیران واِق فیَن أما َم باب الِم صَع د و کَأ َّن ُه کاَن ُم َع َّط ًال !" :هنگام ورودم به ساختمان ............
 )1همسایههایمان را دیدم که جلوی د ِر آسانسور ایستاد هاند درحال یکه آسانسور خراب شده بود!
 )2همسایهها را ایستاده روبهروی د ِر آسانسور دیدم؛ گویا آن خراب شده بود!
 )3دو همسایه را دیدم درحال یکه جلوی در آسانسور ایستاده و معّط ِل آن بودند!
 )4همسایگان را درحال یکه ایستاده ،رو به روی د ِر آسانسور ،منتظِر آن بودند ،دیدم!
تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 104عّی ن الّص حیح:
 )1لم ُی ؤ ّل ف کتبًا تحتوي علی بعض الکلمات الفارسّی ة المعّر بة إاّل قلیٌل من الُک ّت اب :کتا بهایی را که حاوِی برخی واژگان فارس ِی
عربی شده است ،تنها اندکی از نویسندگان تألیف نکرد هاند!
 )2ال ییأس من رحمة رّب ه إاّل من لیس له إیمان :تنها از رحمت پروردگار خویش کسی ناامید م یگردد که ایمانی ندارد!
 )3قد َس ّم ینا مظاهَر الّت قُّد م في مجاالت مختلفة حضارًة  :تجلّی ات (نشانههای) پیشرفت در عرصههای گوناگون ،تمّد ن نامیده
شده است!
 )4ال سّی ارَة ُت عجبني مثل سّی ارة "فیراري" للّر کوب :از هیچ اتومبیلی همچون اتومبیل "ِف راری" برای سوارشدن خوشم نم یآید!
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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" 105خداوند متعال انسان را پس از آفرینشش پوچ و بیهوده رها نکرده و تا روز قیامت هم او را رها نخواهد کرد!" عّی ن الّص حیح:
 )1اهّلل تعالی الیتُر ک اإلنسان بعد خلقه و سوف ال یترکه سدًی إلی یوم القیامة أیضًا !
 )2إّن اهّلل تعالی لم یتُر ِک اإلنسان بعد خلقه سدًی و لن یترَک ه إلی یوم القیامة أیضًا !
 )3لم یترک اإلنساَن اهّلل تعالی بعد أن یخلقه سدًی و هو لن یتُر ک إلی یوم القیامة أیضًا !
 )4ما ترک اإلنسان اهّلل تعالی بعد الخل ق سدًی و لن یترکه حّت ی یصل یوم القیامة أیضًا !
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

" 106إذا نظرت طیو ُر الّس ماء إلی عیشي الُم ظل ِم ا ّل ذي قد ُم ّر ر کثیرًا بسبب هجران أحّب تيُ ،ن حن کُّل ها في وکناتها!":
 )1اگر پرندگان آسمان زندگی مرا که بهخاطر هجران دوستانم تیره و بسیار تلخ شده است ،ببینند ،قطعًا همۀ آنها در النههای
خود ناله سر م یدهند!
 )2هرگاه مرغان آسمان زندگانی پرظلمت و بسیار تلخ مرا دیده باشند ،بهخاطر دوری از دوستانم همگی در النههایشان شیون
م یکنند!
 )3اگر پرندگان آسمان به زندگی تاریکم که به دلیل هجران دوستانم بسیار تلخ شده است ،نگاه کنند ،همگی در النههای
خویش شیون م یکنند!
 )4چنانچه پرندگان آسمانی زندگی تار مرا دیده باشند که به عّل ت دور شدنم از دوستان بسیار غمبار و تلخ شده است ،همۀ آنها
در النههای خود نالهها سر م یدهند!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 107عّی ن ما لیس فیه الحال:
 )1إذا طلبَت أن تنجح في عملک َف ُق ْم به وحیدًا و ال تتوّک ل علی الناس!
ِ )2إ ّن کثیرًا من األصدقاء یقولون :اولئک الناس هم الفائزون!
 )3أری ظلمات البحر متراکمة حین أسبح فیه!
 )4من زار والدیه مشفقًا فهو من المومنیَن !
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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" 108ال َن ری في حیاة هذا الُم سَت شِر ق إاّل ا لَّن شاَط عل ٰی َر غ ِم ُظ روفه القاسیة!" عّی ن الَخ طأ:
 )1در زندگی این خاورشناس جز فّع الیت نم یبینیم ،باوجود شرایط سخت او!
 )2در زندگی این خاورشناس باوجود شرایط سخت و دشوارش ،فقط فّع الیت م یبینیم!
 )3عل یرغم شرایط دشوارش ،در زندگی این مستشر ق جز فّع الیت مشاهده نم یکنیم!
 )4باوجود شرایط سخت و دشوارش ،فقط در زندگی این مستشر ق ،فعالیت مشاهده م یکنیم!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 109عّی ن الخطأ في ضبط حرکات الحروف أو کتابة الکلمات:
ِع بادة األْص نا ِم َو َی عُب د ا َهّلل الواِح َد !

 )1إّن ي أسَت غَف ُر ا َهلل ِلُذ نوبي الَک ثیرِة ِا سِت غفا ًر خالصًا !

َ )2ف ْل َی جَت ِن ِب ا لّن ا ُس

 )3هذا ِا ْب ني َی کاُد َی کوُن شاِع رًا َک بیرًا في َع صِر ِه !

َ )4ق رأ ُت ِق َّص َة ُی وسف (ع) و َت َع َّل مُت ِم نها أشیاء کثیرًة !
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ِا ْق رأ ا لّن ّص الّت الي ،ث َّم أجب َع ن األسئلة بما ُي ناسب ا لّن ّص :
"ألفرد نوبل ا ّل ذی اخترع ماّد ة الّد ینامیت ا ّل تي ال تنفجر إّال بإرادة اإلنسان ،کان قد بنی مختبرًا صغیرًا في بیته لیجري تجاربه ،عندما کان
مشغوًال باالختبار ،انفجر المختبر و انهدم علی رأس أخیه األصغر فُق تل .ألفرد لم یتوّق ف عن عمله و واصله سنوات حّت ی استطاع علی
اختراع الّد ینامیت .باع ألفرد هذه الماّد ة لشرکات کبیرة و القّو ات المسّل حة فی البالد الکثیرة فانتشرت الّد ینامیت في نقاط العالم
المختلفة و هو حصل علی ثروة عظیمة جعلته من أغنی األغنیاء في العالم.
عندما رأی ألفرد الّد ینامیت ُت ستخدم في الحروب و تسّب ب قتل کثیر من ا لّن اس ندم علی اختراعه ،ألّن ه اخترعها الستفادتها في مجال

التقّد م و عمران البالد .خاف نوبل من أن یذکره ا لّن اس بعد موته بالّس وء فأوجد مؤَّس سة إلعطاء الجوائز الشهیرة باسم "جائزة نوبل" و منح

قسمًا عظیمًا من ثروته لشراء الجوائز الذهبّی ة لُت عطی من یفید البشرّی ة في مجاالت محّد دة منها مجاالت "الّس الم و الّط ّب و الکیمیاء و
الفیزیاء و األدب"!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

110

عّی ن الصحیح:
 )1ألفرد من الطفولة کان یبحث عن طری ق الختراع الدینامیت!
 )2ماّد ة الّد ینامیت ال تنفجر عندما ُت نقل من مکان إلی مکان آَخ ر!
 )3اخترع ألفرد الدینامیَت في مختبر صغیر ُب ني في بیته!
 )4عندما انفجر المختبر لم یکن في البیت إّال ألفرد و أخوه!
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عّی ن الصحیح:
 )1بعد اختراع الّد ینامیت قام ا لّن اس من جمیع نقاط العالم بشرائه!
 )2الشرکات في نقاط العالم المختلفة کانت تتبع أخبار اختراع الّد ینامیت!
 )3القّو ات المسّل حة في بالد العالم جمیعها استخدمت الّد ینامیت!
 )4ال شيء کان یستطیع أن یمنع ألفرد من مواصلة جهده الختراع الّد ینامیت!

 112أّي حادثة وقعت قبل الحوادث األخری؟
 )1انتشر استخدام الّد ینامیت في نقاط العالم المختلفة!

 )2خاف ألفرد من أن یذکره ا لّن اس بالسوء بعد موته!

 )3أصبح ألفرد من أغنی أغنیاء العالم!

 )4قامت الّش رکات الکبیرة بشراء الّد ینامیت!

 113عّی ن الّص حیح:
 )1منح ألفرد ثروته العظیمة إلیجاد مؤّس سة لنشر العلوم منها الریاضّی ات!
 )2ال تعطی جائزة نوبل إاّل َم ن یخدم البشرّی ة في المجاالت العلمّی ة!
 )3اختراع الّد ینامیت جعل ألفرد أغنی األغنیاء و لکّن ه ندم علی اختراعه!
 )4لکّل اختراع علم ّي وجهان؛ وجه نافع و وجه مضّر !
 114عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رف ّي :
"ال تنفجر":

 )1فعل مضارع ،للغائبة ،مزید ثالث ّي من باب انفعال ،ال یحتاج إلی مفعول  /فعل و مع فاعله جملة فعلّی ة
 )2للمخاطب ،مزید ثالث ّي بزیادة حرفین و هما "الف ،ن" ،مجهول  /فعل و فاعله محذوف
 )3للغائبة ،مزید ثالث ّي و ماضیه" :انفجرت"  /خبر و مبتدؤه "ا ّل تي" و لیس له فاعل
 )4مضارع ،مزید ثالث ّي  ،حروفه األصلّی ة" :ف ج ر" ،اسم مفعولهُ" :م نفَج ر"  /فعل جاء في أسلوب الحصر
 115عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رف ّي :
"واصَل ":

 )1فعل ماض ،للغائب ،مزید ثالث ّي  ،مصدره علی وزن "مفاعلة"  /فعل و مفعوله ضمیر "ه"
 )2للغائب ،مزید ثالث ّي و له حرف زائد واحد ،مضارعهُ" :ی واِص ُل "  /فعل و مفعوله "سنوات"
 )3فعل ماض ،للمفرد المذّک ر ،مصدره "وصول" ،یحتاج إلی المفعول /فعل و فاعل ،و الجملة فعلّی ة
 )4للغائب ،مجّر د ثالث ّي  ،حروفه األصلّی ة" :و ص ل" ،معلوم  /فعل و فاعله ضمیر "ه"
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 116عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رف ّي :
"الُم ختِل فة ":
 )1مفرد ،مؤنث ،اسم فاعل من مصدر "مخالفة" ،معّر ف ب "أل"  /صفة و موصوفها :العالم
 )2اسم ،مفرد ،اسم فاعل من فعل مزید ثالث ّي مصدره علی وزن "افتعال"  /صفة و موصوفها :نقاط
 )3مؤنث ،اسم مفعول مأخوذ من "اختلف ،یختلف" ،معّر ف ب "ال"  /مضافإلیه
 )4مفرد ،مؤنث ،اسم مفعول من فعل له حرفان زائدان ،نکرة  /مضافإلیه و المضاف" :العالم"
 117عّی ن ما فیه االختصاص:
 )1ال ُا رید هذه األدویة المکتوبة علی الورقة إاّل الحبوب المسّک نة!
 )2ال ُت وجد سیارة تنقلنا إلی الجامعة إاّل حافلة الجامعة!
 )3ما هرب من الواقع ذلک الیوم إاّل من کان ُم شاغبًا في الّص ّف !
﴿ )4فلبث فیهم ألف سنة إاّل خمسین عامًا ﴾
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

إْق رأ ا لّن ّص الّت الي ث َّم أجب َع ن األسئلة بما ُي ناسب ا لّن ّص :
قّل ة الحرکة تکون من أه ّم مصائب حیاة اإلنسان في العصور األخیرة ا ّل تي تؤّد ي إلی إصابته بأمراض مزمنة صعبة منها ارتفاع ضغط الّد م

ا ّل ذي ُی نتج أمراض القلب و قد یسّب ب موت من ُا صیب بها.

اإلنسان في العصر الحاضر مع تقّد مه في إستخدام التکنولوجیا الحدیثة ،إستطاع أن یقوم ببعض أعماله الیومّی ة دوَن أن یتحّر ک من
مکانه .بعض ا لّن اس یجلسون علی کراسّی هم کّل ساعات دوامهم و یشتغلون بأمور ال تحتاج إلی النشاط البدني و في اإلنتهاء یرکبون
سّی اراتهم لیصلوا إلی بیوتهم حّت ی یستریحوا و یشاهدوا برامج فی التلفاز ث ّم یأ کلون العشاء فینامون.
علینا أن نغّی ر أسلوب حیاتنا لُن نقذ من هذه الحیاة المکّر رة ا ّل تي تجعلنا أشخاصًا ال ُی درکون من العیش إاّل العمل و المرض المعالجة.

تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 118لماذا کان اإلنسان الماضي ُی صاب بأمراض القلب أقّل من اإلنسان المعاصر؟ ألّن ه ............
 )1لم تکن له حیاة مکّر رة!

 )2کان یختلف أسلوب حیاته معنا!

 )3کان یتحّر ک من مکاٍن إلی مکاٍن دائمًا !

 )4یهت ّم بطریقة الحیاة الصحیحة کثیرًا !

 119بعض المعاصرین  !............عّی ن الخطأ:
 )1یموتون بسبب قّل ة الحرکة!

ُ )2ت حَّد د حیاتهم في العمل و المرض و المعالجة!

 )3ال یحتاجون إلي النشاط البدني في حیاتهم!

 )4ال ُی نقذون من عیشهم المکّر ر!

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

 120علی اإلنسان المعاصر أن  !............عّی ن الّص حیح حسب ا لّن ّص :
 )1یحّد د إستخدام التکنولوجیا في أعماله الیومّی ة!

 )2یقّل ل ساعات دوامه و یقوم باإلستراحة أ کثر!

 )3یقوم بمعالجة أمراضه قبل أن یأتي موته!

ُ )4ی دخل الّر یاضة في برنامج حیاته الیومي!

 121عّی ن األقرب من الن ّص :
 )1ای جوان سرو قد ،گویی بزن  /پیش از آن کز قامتت چوگان کنند!
 )2هّم ت اگر سلسلهجنبان شود  /مور تواند که سلیمان شود!
 )3ز نیرو بود مرد را راستی  /ز سستی کژی زاید و کاستی!
َ )4گ َر ت پایداریست در کارها  /شود سهل پیش تو دشوارها!
 122عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"ُی نتج" :

 )1فعل مضارع  -للغائب  -مزید ثالث ّي من باب افتعال  /فعل و فاعله "أمراض"
 )2للمفرد المذکر الغائب  -حروفه األصلّی ة" :ن ت ج"  -معلوم  /فعل و مع فاعله جملٌة فعلّی ة
 )3مضارع  -مزید ثالثي من مصدر "إنتاج"  -مجهول  /فعل قد ُح ذف فاعله
 )4للغائب  -مزید ثالثي و ماضیه" :أنتَج "  /خبر و مبتدؤه "ا ّل ذي"
 123عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
" لُن نَق ذ":
 )1فعل مضارع  -للمتکّل م مع الغیر  -مزید ثالثي (مصدره "إنقاذ") " /ال ّال م" فیه تدّل علی بیان السبب
 )2للمتکّل م وحده  -مزید ثالثي و النون من حروفه األصلّی ة  -معلوم  /فعل و الجملة فعلّی ة
 )3فعل مضارع  -مزید ثالثي من وزن "أفَع َل "  -مجهول  /فعل یدّل علی "األمر"
 )4للمتکّل م مع الغیر  -له حرف زائد واحد  -معلوم  /فعل مع فاعله المحذوف جملة فعلّی ة
 124عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"المکّر رة":
 )1مفرد  -اسم مفعول من فعل مجّر د ثالث ّي  -معرفة  /صفة و موصوفها "الحیاة"
 )2جمع تکسیر و مفرده "تکرار"  -اسم مفعول  /مضافإلیه
 )3مفرد  -مؤنث  -مأخود أو مشت ق من فعل "َک َّر َر ُ ،ی َک ِّر ُر "  -معّر ف بأل  /صفة
 )4مؤنث  -اسم فاعل من باب تفعیل  -معرفة  /صفة و موصوفها "هذه"
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 125عّی ن حرف "ال" یکون للّن في فقط:
 )1المسلمات الُی واجهن الصعوبات بالتکاسل!

﴿ )2الیحزنک قولهم إّن العّز ة هّلل جمیعًا ﴾

 )3الیتکّل م الشیطان إاّل بالباطل!

 )4ال یرحم صدیقي عدّو ه أبدًا !
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

" 126ألم تعلمَن أّن هناک في بعض محیطات العالم سمکًة عجیبة قد ُس ّم یت سمکَة الّس هم و هي ُت طل ق سهمًا مائّی ًا في اّت جاه صیدها
خار َج الماء لتأخذه و تبلعه و هو ح ّي !":
 )1آیا نم یدانستید که در برخی اقیانو سهای جهان یک نوع ماهی شگفتانگیز وجود دارد که آن را ماهی تیرانداز م ینامند که
آن [ماهی] یک تیر آبی بیرون از آب بهطرف شکار خود م یفرستد و آن را گرفته و زنده م یبلعد؟!
 )2آیا ندانسته بودید که در بعضی اقیانو سهای عالم ماهی عجیبی یافت م یشود که آن را ماهی تیرانداز نامید هاند ،درحال یکه
یک تیر آبی خارج از آب بهسوی صیدش پرتاب م یکند و آن شکار را درحال یکه زنده است ،قورت م یدهد؟!
 )3آیا ندانستهاید که در برخی اقیانو سهای جهان ،ماهی شگفتانگیزی هست که ماهی تیرانداز نامیده شده است و آن
[ماهی] تیری آبی بیرون از آب به سمت شکار خویش رها م یکند تا آن را بگیرد و درحال یکه زنده است ،ببلعد؟!
 )4آیا ندانستید که در بعضی اقیانو سهای عالم ،یک ماهی عجیب وجود دارد که آن را ماهی تیرانداز نام نهاد هاند و آن [ماهی]
تیر آبی باالی آب بهسوی صیدش پرتاب م یکند و آن را م یگیرد و هنگام یکه زنده است ،قورت م یدهد؟!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

" 127الّت جارب ا ّل تي نکتسبها َط واَل حیاتنا ،کأّن ها ناصح یرشدنا إلی خیر طری ق ،و ال یستفید منها إاّل من لیس له فکر ُم غل ق!":
 )1تجربههایی که آنها را در طول زندگ یمان کسب م یکنیم ،گویی نصیحتگری است که ما را به راهی خوب راهنمایی
م یکند و از آنها تنها کسی که اندیشۀ بسته ندارد ،سود م یبرد!
 )2تجربههایی که در طول زندگی خویش به دست م یآوریم ،گویا پنددهند های است که ما را به بهترین راه هدایت م یکند و از
آنها تنها کسی که اندیشهای بسته ندارد ،استفاده م ینماید!
 )3تجربّی اتی که در سراسر حیات خود به دست آورد هایم ،گویی نصیحتکننده است و ما را به نی کترین راه ارشاد م یکند و از
آن استفاده نم یکند مگر کسی که فکر بستهای ندارد!
 )4تجربههایی که در طی زندگ یمان به دست م یآوریم ،همچون پنددهند های به بهترین راه راهنمایی م یکند و کسی از آن
بهره م یبرد که اندیشۀ بستهای نداشته باشد!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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" 128ما َت أحُد الُع لماء الِک بار َو انتَش ر هذا الخبُر فی ُک ِّل العا َل م!":
 )1یکی از بزرگان علماء ُم رد و خبر در کل دنیا منتشر شد!
 )2یکی از دانشمندان بزرگ از دنیا رفت و این خبر را در همهجا پخش کردند!
 )3کسی از دانشمندان بزرگوار فوت کرد و این خبر را در هرجایی منتشر کردند!
 )4یکی از دانشمندان بزرگ ُم رد و این خبر در سراسر جهان پخش شد!
تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 129عّی ن َم رج َع الحال "مفعوًال ":
 )1وصل المسافران إلی المطار متَأ ّخ ریِن و رکبا الّط ائرة!

 )2اشتغل موس ٰی في مزرعته َن شیطًا !

 )3شاهد الکّف ار في المعبد أصنامهم مکّس رة!

 )4تدافع الّت یالبیا عن صغارها و هي تسیر َم َع ها!
تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 130عّی ن ما یدّل علی التشبیه:
 )1أیحسب اإلنسان أن ُی ترک ُس دًی !
 )2إّن ما یقصد إبراهیم انتباه ُا ّم ته!
 )3أخي ارتکب خطایا کثیرة ،لعّل ه یعتبر بتجاربه!
 )4جنودنا یدافعون عن الوطن شجاعة کأّن هم بنیان مرصوص!
تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

" 131کان أولئک العلماء الکرام نبغوا في الفروع العلمّی ة المختلفة و هم سهروا لیالي کثیرة تقّد مًا للعلم!":
 )1آنها گرام یترین دانشمندان بودند که در فروع مختلف علمی درخشش داشتهاند و شبهای زیادی برای پیشرفت علم بیدار
ماند هاند!
 )2آن دانشمندان بزرگوار در رشتههای مختلف علمی درخشش یافته بودند ،درحال یکه آنها بهخاطر پیشرفت علم شبهای
زیادی را بیدار مانده بودند!
 )3آنها دانشمندانی گرامی هستند که در رشتههای مختلف علمی نبوغ داشتهاند و برای پیشرفت علم شبزند هداری بسیاری
کرد هاند!
 )4آن دانشمندان بزرگوار در رشتههای مختلف علمی نبوغ یافتهاند ،درحال یکه اینها شبها را برای پیشرفت علم بیداری
بسیاری کشید هاند!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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" 132هناك مفّک رون و ُأ دباء مشهورون ال َی َر وَن الجماَل في الوجود إاّل الُح ّر ّی َة في جمیع شُؤ ون الحیاة!":
 )1اندیشمندان و ادبای بسیار معروفی وجود دارند که زیبایی موجود در هستی را فقط آزادی در همۀ امور زندگی م یدانند!
 )2آنجا اندیشمندان و ادیبان مشهوری هستند که زیبایی در وجود را نم یبینند جز آزادی که در جمیع شؤون زندگی موجود
است!
 )3اندیشمندان و ادیبان نامداری وجود دارند که زیبایی در هستی را فقط آزادی در همۀ امور زندگی م یبینند!
 )4اندیشمندان و ادبای شهیری هستند که جمال هستی را تنها آزادی در تمامی امور زندگی نم یبینند!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 133ما هو الخطأ لجواب هذا الّس ؤال؟ :کیف رأیَت تدریَس

هذیِن المعّل میِن ؟!

 )1کان تدریُس ُه ما َح َس نًا حّق ًا !

 )2هما ُی د ّر ساِن مشفقیِن علی الّت المیذ!

 )3هذاِن المعّل مان ُی د ّر سان و هما یبتسماِن !

 )4هما ُی عّل ماِن الّد روس و هما ُم شفقیِن !
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -امیرناصر اسماعیلی
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم

 134عّی ن الّص حیح:
 )1العلماُء َأ حیاٌء و إن کانوا َأ مواتًا  :دانشمندان زند هاند ،هرچند ُم رده باشند!
 )2کانت َج وزا ُت الَب ّل وط الّس لیمُة ُت دَف ن تحَت ُت راب الغابة :دانههای بلوط سالم زیر خاک جنگل دفن م یشد!
 )3الکیمیاء عل ٌم ُی بَح ث فیه عن خواّص العناصر :شیمی دانشی است که دربارۀ خواص عناصر بحث م یکند!
 )4إّن إیران اإلسالمّی ة لها تاریخ ذهب ّي علی َم ّر آالف الّس نین :ب یگمان ایران ،اسالمی است [و] در گذر هزاران سال ،تاریخی ز ّر ین
دارد!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

" 135قالوا َح ِّر قو ُه و انصروا آ ِل َه َت کم إن ُک نُت م فاِع لیَن !" :گفتند اگر م یخواهید کاری انجام دهید ............
 )1او را آتش بزنید و خدایتان را کمک کنید!

 )2او را بسوزانید و معبودانتان را یاری کنید!

 )3او را سوزانده و خدایان را یاری نمایید!

 )4بسوزانیدش و خدایانتان یاریتان م یکنند!
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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إْق رأ ا لّن ّص الّت الي ث َّم أجب َع ن األسئلة بما ُي ناسب ا لّن ّص :

جمع رجل مریض أوالده حوله عند وفاته .و أعَط ی ک ًاّل منهم خشبًا واحدًا فواحدًا و َط َل ب منه أن َیکسره .کّل هم استطاعوا أن یفعلوا ذلک

العمل .ث ّم أعطی لهم أربعًة من تلک األخشاب و طلب منهم أن یکسروا تلک األربعة معًا  .لکّن هم ما استطاعوا .ث ّم قال الوالد لهم :إذا
تّت حدون أمام الَم شاکل و الّص عوبات فأنتم قادرون أن تتغّل بوا علیها .قطرات األمطار فی الّس ماء ضعیفة ألّن ها بعیدة بعضها عن بعض و لکّن ها
عندما تتجّم ع القطرات في ا لّن هر ،یتشّک ل نهر قوي تقدر علی تخریب البیوت الکبیرة و قتل عدد من ا لّن اس!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 136ماذا َق َص َد الوالد من ذلک العمل؟ " َق َص َد الوالد "............
 )1أن یعّل م أوالده آداب الحیاة!

 )2تحذیر األوالد عن نشر أسباب الّت فرقة في المجتمع!

 )3أن یتعّل م األوالد سّر التغّل ب علی الّص عاب!

 )4أن ُی بعد األوالد عن المشاکل!

" 137قطرا ُت الماء  ."............عّی ن الّص حیح للفراغ:
 )1متفّر قة فی ا لّن هر ولکّن ها قوّی ة!

 )2مّت حدة في الّس ماء و لکّن ها ضعیفة!

 )3متفّر قة في الّس ماء و لکّن ها قوّی ة!

 )4مّت حدة في النهّر و قوّی ة فیه!

 138عّی ن الّص حیح :
 )1بعض األوالد ما استطاعوا أن یکسروا خشبًا واحدًا !
 )2بعض األوالد استطاعوا أن یکسروا األخشاب األربعة معًا !
 )3قطرات الماء الصغیرة تقدر علی أن ُت خّر ب بیتًا کبیرًا !
 )4کّل األوالد تغلّب وا علی مشاکل الحیاة بعد استماع کالم الوالد!
 139کم ولدًا کان للوالد؟!
 )1ولد واحد!

 )2ولدان إثنان!

 )3أ کثر من ولدین اثنین!

 )4أربعة أوالد!

 140عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"َی کسر":

 )1فعل مضارع ،للغائب ،لیس له حرف زائد ،معلوم  /فعل و فاعله ضمیر مستتر فیه
 )2مضارع ،للمفرد المذّک ر ،مصدره "تکسیر"  /الجملة فعلّی ة و فاعله "الهاء"
 )3للغائب ،مزید ثالثي من باب إفعال ،معلوم ،متعّد  /فعل و مفعوله ضمیر "ه"
 )4فعل مضارع ،مجرد ثالثي و حروفه األصلّی ة" :ک س ر" ،الزم  /الجملة فعلیة و فاعله قد ُح ذف
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 141عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"یتشّک ل":
 )1فعل مضارع ،للغائب ،مصدره علی وزن " تفّع ل" ،متعّد  /خبر و مبتدؤه "نهر"
 )2مزید ثالثي من مصدر "تشکیل" ،عالمة آخره ضّم ة ،معلوم  /فعل و فاعله "نهر"
 )3مضارع ،مزید ثالثي و ماضیه " :شَّک َل " ،الزم  /الجملة فعلّی ة و فاعله ضمیر مستتر فیه
 )4فعل مضارع ،مزید ثالثي من باب تفّع ل ،معلوم  /فعل و فاعله "نهر" و هو موصوف لـ "قوي"
 142عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
"المشاکل":
 )1اسم ،جمع تکسیر أو مکّس ر و مفرده "ُم شکل" ،معرفة  /مضافإلیه
 )2جمع ،اسم مکان علی وزن "َم فاعل" ،معرفة  /مضافإلیه
 )3جمع تکسیر ،اسم فاعل من "ُی شِّک ُل " ،معّر ف بأل  /مضافإلیه و مضافه "أمام"
 )4جمع مکّس ر و مفرده "إشکال" و هو مصدر من باب إفعال " /أمام المشاکل" ترکیب اضافي
" 143پیامبراِن فرستاد هشده آمده بودند تا مردمان را از پرستش بتها و خرافات نجات دهند!" .عّی ن الّص حیح:
 )1قد جاء األنبیاُء المرسلون لینقذوا ا لّن اس من العبادة األصنام و الخرافات!
 )2قد کان أنبیاُء المرسلون جاؤوا حّت ی نقذوا ا لّن اس من عبادة األصنام و الخرافات!
 )3إّن األنبیاَء المرسلین کان قد جاؤوا لینقذوا جمیع ا لّن اس من عبادة أصنام و الخرافات!
 )4کان األنبیاء المرسلون قد جاؤوا لینقذوا ا لّن اس من عبادة األصنام و الخرافات!
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 144عّی ن الخطأ إلیجاد أسلوب الحال:

َخ َر َج ِت ا لَّل ئیَم ُة ِم ن ِض یاَف تی َ ............و َن حُن ِ ............م ن ُخ روِج ها!
َ )1م سرو َر ًة َ -ف ِر حنا

َ )2ح زیَن ًة َ -ن فَر ُح

َ )3ت َف ر ُح َ -م سروروَن

َ )4ح زینًا َ -ف ِر حنا
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ِا ْق رأ ا لّن ّص الّت الي ،ث َّم أجب َع ن األسئلة بما ُي ناسب ا لّن ّص :

إحدی طر ق ا لّن جاح هي أن ال نخاف من الهزائم .الهزیمة جسر لالنتصار .قد أثبَت التاریخ أّن کثیرًا من االنتصارات وقعت بعد الَف شل .کان
ُأ
نابلیون یقول :صبُت بالَف شل مرا رًا حّت ی تعّل مت طری ق اإلفشال .من ذاق حلو الحیاة و مّر ها یقاوم أمام المشاکل و صعوبات حیاته ،ألّن
المشاکل ُت قّو ي إرادة اإلنسان کما ُت قّو ي ا لّن ار الحدیَد  .لنعلم أن ا لَّث بات طلیعة ا لّن جاح .کان إدیسون یقول أیضًا  :لن أسمح للقنوط أن
یتسّر ب إل ّي (أو یدخل في نفسي) أبدًا و إن ُأ صبُت بالفشِل لمّر ات عدیدة.
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 145ما هو الّص حیح عن الن ّص :
 )1الیأس و القنوط طلیعة الهزیمة!
 )2إّنا نفرح من الهزائم ألّن ها جسر لالنتصار!
 )3قد أثبت التاریخ أّن کّل االنتصارات تقع بعد الهزائم!
 )4الحدید یشبه إرادة اإلنسان فُی قَّو ی بالمصاعب!
 146ما هو الخطأ؟
 )1العلماء ال یصابون بالفشل ألّن هم یستفیدون من تجارب الماضین!
 )2کان نابلیون قد تعّل م طری ق اإلفشال من هزائم ُأ صیب بها!
 )3إن ُت رد أن تقّو ی إرادتک فال تخف من الهزائم!
 )4قد یخفی االنتصار خلف الهزیمة فاستقبلها!
" 147مطالعة تاریخ حیاة العظماء "............عّی ن الخطأ للفراغ:
)3

 )1تقول لنا :لنجّر ب المجّر ب و إن تحّل بنا الندامة!
 )2تثبت أّن عین الحیاة قد تفَّت ُش في الظلمات!
ُ )3ت عّل م ا لّن اس أّن ظروف الحیاة القاسیة نعمة ال ندرکها!
ُ )4ت عّل منا أّن الحیاة یومان یوم لنا و یوم علینا!
 148عّی ن األبعد عن مفهوم الن ّص :
 )1نا برده رنج گنج میّس ر نم یشود!

 )2پایان شب سیه سپید است!

 )3گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی!

 )4دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست!
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 149عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رف ّي  " :لنعلم"
 )1مضارع ،للمتکّل م وحدة ،مجرد ثالث ّي  ،معلوم  /فعل یدّل علی األمر
 )2فعل مضارع ،للمتکلم مع الغیر ،له حرف زائد  /فعل و لیس له فاعل
 )3مزید ثالث ّي من مصدر "تعلیم" ،اسم فاعله" :عالم"  /فعل و فاعل و الجملة فعلّی ة
 )4مضارع ،مجّر د ثالث ّي من "َع ِل َم َ ،ی عَل ُم " ،اسم مفعوله" :معلوم" /حرف الالم فیه بمعنی "یجب"
 150عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رف ّي ُ " :ت قّو ي "
 )1ماضی ،للغائبة ،مزید ثالث ّي علی وزن "فّع لُ ،ی فّع ل" ،مجهول /فعل و فاعله "ا لّن ار"
 )2فعل مضارع ،للمخاطب ،مزید ثالث ّي مصدره علی وزن "تفعیل"  /فعل مع فاعله الجملة فعلّی ة
 )3للغائبة ،مزید ثالث ّي و حروفه األصلّی ة" :ق و ی" و "واو" حرفه الزائد  /فعل و مفعوله "الحدید"
 )4مضارع ،للمخاطب ،مزید ثالث ّي و له حرف زائد واحد و مصدره "تقویة"  /فعل و فاعله محذوف
 151عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رف ّي " :التاریخ"
 )1مفرد ،مذکر ،معرفة "َع َل م"  /فاعل
 )2مفرد و جمعه "تواریخ" ،معرفة بأل /فاعل
 )3مفرد ،مصدر من "تأَّخ ر ،یتأّخ ر"  /مفعول
 )4مذکر ،مصدر مزید ثالث ّي من وزن "تفاعل"  /مفعول
 152جوجههای برناکل پس از پرواز به صخر های سخت برخورد کردند درحال یکه پ یدرپی بر زمین م یافتادند:
 )1بعدما طا َر ْت أفرخُة البرناکل ،اصَط َد مْت بصخور قاسیة و َت ساَق طْت علی وجه األرِض !
 )2فراُخ برناکل اصطَد مْت إلی صخرة قاسیة ُم تساقطًة علی وجه األرض بعد الّط یران!
 )3الفراخ البرناکل اصطَد َم ْت بالّص خرِة القاسیة بعد طیرانها أمام الصخرة و َت ساَق َط ْت علی األرض!
 )4اصَط دَم ت فراُخ برناکل بعد الّط یراِن بصخرة صعبة و هي تتساقط علی األرِض !
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 153عّی ن "ان" یؤّک د معنی العبارة:
 )1ان النجاح الینزل من السماء جاهزًا !

 )2ظّن القوم ان إبراهیم (ع) هو الفاعل!

 )3التیأسي من مواصلة طریقک فان تحاولي تنجحي!

 )4علی کل الناس ان یتعایشوا تعایشًا سلمّی ًا !
تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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اْق رأ ا لّن ّص الّت الي ،ث َّم أجب َع ن األسئلة بما ُي ناسب ا لّن ّص .

کان تاجر یسیر في صحراء حّت ی یرجع إلی بیته و الشمس محرقة جّد ًا  .فجأة رأی رج ًال جالسًا علی األرض و هو عطشان کثیرًا  .عندما

رأی الّر جل التاجر قام من مکانه بصعوبة و طلب منه أن یساعده و یحمله معه إلی مدینة .قبل التاجر طلبه و ساعده فاندفعا معًا لیخرجا

من الّص حراء .بعد قلیل ضرب الّر جل التاجر و أسقطه من الفرس و کاد یقتله ،ث ّم هرب و ابتعد سریعًا و هو یستهزئ بالّت اجر .نادی التاجر
الّر جل بصوت رفیع و قال :أرجوک أن ال ُت خبر أحدًا بما وقع ألّن ا لّن اس سیترکون مساعدة اآلخرین و ال تبقی مروءة في الّد نیا .سمع
الّر جل کالمه فتاّث ر علیه فندم علی عمله.
تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 154عّی ن الّص حیح:
 )1الّت اجر کان یسرع إلی بیته و لکّن الشمس تمنعه!

 )2حضر الّر جل في الّص حراء لیسر ق أموال الّت اجر!

 )3الّت اجر ما کان یعرف الّر جل و لکّن ه کان یعرف التاجر!

 )4ما کان السار ق یرید قتل التاجر بل سرقة فرسه!

" 155السار ق بعمله الّس ّی ئ  ."!............عّی ن الّص حیح:
 )1نّد م التاجر علی مساعدته!

 )2کاد ُی سقط التاجر من فرسه!

 )3أزالت المروءة فی التاجر!

 )4کان یؤّث ر علی اآلخرین تأثیرًا سّی ئًا !

 156عّی ن الّص حیح حسب الن ّص :
 )1رأی التاجر الّر جل من بعید فسار نحوه لینقذه من حرارة الّش مس!
 )2الّر جل کان یتظاهر بالعطش حّت ی یخدع التاجر و یقتله!
 )3کالم الّت اجر أّث ر علی الّر جل فامتنع الّر جل عن إسقاطه من الفرس!
 )4ما کان یقدر الّر جل علی أن یواصل طریقه وحیدًا بسبب عطشه الشدید!
 157أُّي سؤال لم ُی ذکر جوابه فی الن ّص :
 )1لم ندم السار ق علی عمله؟

 )2ما کان التاجر یحمل معه؟

 )3لماذا طلب التاجر من السار ق أن ال یخبر أحدًا ؟

 )4کیف سر ق الّر جل الفرس؟

 158عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رف ٍّي :
"تأّث ر":
 )1فعل مضارع  -للغائب  -مزید ثالث ّي من باب تفّع ل  -معلوم  /فعل و فاعل ،و الجملة فعلّی ة
 )2فعل ماض  -مزید ثالث ّي و حرفه الزائد" :ت" -اسم فاعلهُ" :م تأّث ر"  /فعل و فاعل
 )3للغائب  -مزید ثالث ّي و مصدره "تأّث ر"  /لیس له مفعول و الجملة فعلّی ة
 )4للغائبة  -مزید ثالث ّي من باب تفعیل  -معلوم  /فعل و فاعل ،و مفعوله ضمیر "ه"
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 159عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رف ٍّي :
"ال ُت خبر":
 )1فعل مضارع للنفي  -للمخاطب  -مزید ثالث ّي (ماضیه :أخَب َر )  /فعل و مفعوله "أحد"
 )2مضارع للنهي  -مزید ثالث ّي و مصدره "إخبار"  /فعل و فاعل ،و الجملة فعلّی ة
 )3مضارع للنفي  -مجرد ثالث ّي (لیس له حرف زائد)  -مجهول  /فعل و مفعوله "أحد"
 )4للغائبة  -مزید ثالث ّي من باب إفعال  -اسم فاعلهُ :م خبر  /فعل و فاعله محذوف
 160عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رف ٍّي :
"ُم حرقة":
 )1مفرد  -مؤنث  -اسم فاعل من مصدر علی وزن "إفعال"  -نکرة  /خبر
 )2مفرد  -اسم مفعول من مصدر "حری ق"  -معرفة  /خبر
 )3مؤنث  -اسم فاعل من فعل مجرد ثالث ّي  -نکرة  /صفة
 )4مفرد  -مؤنث  -اسم مفعول من فعل "أحر َق "  -معرفة  /صفة
161

"قد تقرأ مقالًة تتأّث ر بفوائدها و َت زداد معرفتک إلی ظروف البیئة ا ّل تي تعیش فیها!":
 )1گاهی یک مقاله را م یخوانی که تحت تأثیر فوایدش قرار م یگیری و شناخت تو را زیاد م یکند به شرایط محیطی که در آن
زندگی م یکنی!
 )2شاید مقالهای را بخوانی و با فوایدش بر تو تأثیرگذار باشد و شناخت تو را به شرایط محیطی که در آن هستی زیاد کند!
 )3گاهی مقالهای را م یخوانی که تحت تأثیر فواید آن قرار م یگیری و شناخت تو به شرایط محیطی که در آن زندگی م یکنی،
زیاد م یشود!
 )4قطعًا با خواندن یک مقاله تحت تأثیر فایدۀ آن قرار خواهی گرفت و شناخت تو به شرایط محیطی که در آن زندگی
م یکنی ،زیاد م یشود!
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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َ" 162د َخ َل ُأ ستاُذ الجاِم َع ِة فی الَّص ِّف و َر َأ ی الُّط اّل َب و هم َی فَت ِخ روَن ِب ِع لمهم َف قاَل َل ُه مَ :ت کَّل موا َح ّت ی َأ را ُک م!":
 )1استاد وارد کالس شد و دانشآموزان را دید درحال یکه به علمشان افتخار م یکردند ،پس به آنها گفت :صحبت کنید تا
شناخته شوید!
 )2استاد دانشگاه وارد کالس شد و دانشجویانی را دید که به علمشان افتخار م یکردند ،پس به آنها گفت :حرف بزنید تا
ببینمتان!
 )3استاد دانشگاه در کالس داخل شد و دانشجویان را دید درحال یکه آنها به علمشان افتخار م یکنند ،پس به آنها گفت :اگر
سخن بگویید شما را م یبینم!
 )4استاد دانشگاه وارد کالس شد و دانشجویان را دید درحال یکه به علمشان افتخار م یکردند ،پس به آنها گفت :سخن بگویید
تا شما را ببینم!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

﴿ 163فسجد المالئکُة کُّل هم أجمعون إاّل إبلیَس استکبَر و کان من الکاِف رین﴾:
 )1پس فرشتگان همگی سجده نمودند ،جز ابلیس زیرا او استکبار نمود و جزئی از کافران گردید (بودند)!
 )2سپس تمام مالئکه بهجز ابلیس که سرکشی کرد و به همین سبب از کافران شد (بود) ،به خاک افتادند!
 )3پس همۀ فرشتگان یکسره سجده کردند ،مگر ابلیس که گردنفرازی کرد و از کافران شد (بود)!
 )4بهجز ابلیس که خواستار بزرگی بود و از کافران گردید (بودند) ،همۀ فرشتگان جمیعًا سجده کردند!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

َ 164ع ّی ن اِإل سِت ثناَء :
 )1لیَس القصد فی حیاتی إّال الّر احة!

 )2ال یفوز ا ل اّل عبوَن إاّل الُم جَت هدین!

 )3لم یأ ِت إاّل هذا الُج ندّی إلی َب یتنا الَّص غیر!

 )4ال ُن شاهد ُه نا إاّل َف ریَق ین من أعدائنا!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 165عّی ن الخطأ:
 )1إذا کان لکم فکٌر قادرَ ،ف اقرؤوا ما ُی مکن لکم من الکتب :چنانچه اندیشۀ توانایی دارید ،آنچه را از کتا بها برایتان ممکن است،
بخوانید!
 )2و ا ِهّلل ال َأ عرُف لهم عم ًال َأ حَّل و َأ طیَب من الّز راعة :به خدا سوگند ،کا ِر حاللتر و پاکیز هتر از کشاورزی برایشان سراغ ندارم!
 )3إن َت صبروا في مشاکل الَّد هر ،تحُص لوا علی ا لّن جاح في حیاتکم :هرگاه در سخت یهای روزگار شکیبایی کنید ،در زندگی خویش
به موفقیت دست م ییابید!
ُ )4ر َّب شخ ٍص

قد حاول َف نال مطلوَب ه :چهبسا شخصی تالش کرده و به مقصود خویش دست یافته است!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 166عّی ن الخطأ:
 )1رأیُت معّل م العربّی ة في الّص ّف و هو یبتسم لي :در کالس ،دبیر عربی را دیدم که به من لبخند م یزد!
 )2أُّی ها الّض یوُف الِک را ُم ؛ ال تمتنعوا هنا عن األ کل جائعین :ای میهمانان گرامی؛ اینجا با گرسنگی از خوردن خودداری نکنید!
 )3أحّب عباَد اهّلل جمیعًا  ،ألّن هم خلُق ه :همگی ،محبو بترین بندگان خدا هستند ،زیرا آنان خل ِق اویند!
 )4إّن العّم ال مشغولون بالعمل ذاکریَن  :کارگران ذکرگویان مشغول به کار هستند!
تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

﴿ 167أَی حَس ُب اإلنساُن أن ُی تَر َک ُس دًی ﴾
 )1آیا انسان گمان م یکند که بیهوده و پوچ رهاشده است؟!
 )2آیا انسان چنین پنداشته است که بیهوده رها م یشود؟!
 )3آیا انسان گمان کرده است که با بیهودگی و پوچی دنیا را ترک م یکند؟!
 )4آیا انسان م یپندارد که بیهوده و پوچ رها م یشود؟!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 168عّی ن عبارة جاء فیها رفع االبهام عن کال ٍم ساب ٍق :
﴿ )1إّنا جعلناه قرآنًا عربّی ًا َل َع َّل کم َت ْع قلون﴾
﴿ )2إّن اهّلل َل ذو َف ضٍل علی ا لّن اس ولکَّن أ کثر الناس الیشکرون﴾
﴿ )3إّن اهّلل ُی حُّب ا ّل ذیَن ُی قاتلون في سبیله صّف ًا کأّن هم ُب نیاٌن مرصوص﴾
﴿ )4و َی ُق ول الکافُر یالیتني ُک نُت ُت رابًا ﴾
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 169عّی ن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:
ُ )1ر َّب ِک تا ٍب َن َت َص َّف ُح ُه َف ُی ؤِّث ُر َع َل ینا تأثیرًا !
 )2أوَص ْت شیمُل ُز مالَء ها أَّن ُی شَّک لوا َف ریقًا للِح وا ِر الّد ین ّي !
 )3الَک ّذ ا ُب َکالَّس را ِب ُی قِّر ُب علی َک الَب عیَد !
 )4إذا هربَت ِم َن الواِق ِع َت ضَط ُّر إ َل ی الِک ذ ِب !
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

" 170فی أّی ام ُط فولتی کنُت أقوُل فی نفسی :لیتنی َأ حمُل فأسًا و َأ قط ُع جمیع األشجار ولکن أخجُل اآلن من هذا القول!" :در دوران
کودک یام ............
 )1با خودم م یگفتم :کاش تبری بردارم و همۀ درختان را قطع کنم ولی اکنون از این سخن شرمنده م یشوم!
 )2با خویش م یگفتم :شاید تبری بردارم و تمام درختان را بُب رم اّم ا در حال حاضر از این حرف خجالت م یکشم!
 )3با خودم گفته بودم :ایکاش تبری برم یداشتم و همۀ درختان را قطع م یکردم ولی اکنون از این حرف شرمنده م یشوم!
 )4با خویشتِن خویش م یگفتم :کاش تبری برم یداشتم و همۀ درختان را م یبریدم اّم ا حاال از این سخن شرمند هام!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 171عّی ن عبارة َت دُّل علی "الّت مّن ي":
َ﴿ )1ع س ٰی أن ُت حّب وا َش یئًا و هو شّر لکم!﴾

 )2کأّن کم ما ُک نتم َع ن القراءة غاِف لیَن !

َ )3ل یت الّز مان َی عود یومًا  ،یا أصدقاَء أّی ا ِم الَّش با ِب !

 )4لعّل الموّد ة تستقّر بیَن النا ِس َب عَد أّی ام " ِک روَنا"!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ِ﴿ 172إ َّن هِذ ه ُأ َّم ُت ُک م ُأ َّم ة واِح َد ة َو َأ نا َر ُّب ُک م َف اعُب دوِن ﴾:
 )1ب یگمان این اّم ت شماست؛ اّم تی یگانه و من پروردگارتان هستم ،پس مرا بپرستید!
 )2حقیقتًا اینیک اّم تی است که من پروردگارش هستم ،پس باید مرا بپرستند!
 )3قطعًا این اّم ِت شما ،اّم تی واحد است درحال یکه من پروردگارتان هستم ،پس باید مرا بپرستند!
 )4همانا این شمایید ،اّم تی واحد و من پروردگارتان هستم ،پس مرا بپرستید!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 173عّی ن ما الیوَج ُد فی هذه العبارة" :یوم ینظرالمرُء ما َق َّد مت َی داه و َی قول الکاِف ُر یا َل یَت نی ُک نُت ُت رابًا ".
 )1األسم المثّن ی

 )2الحروف المشّب هة بالفعل و نون الوقایة

 )3فعٌل من األفعال الناقصة

( )4ما) النافیة
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

" 174صدیقتی ِم ن ُه واة فری ق "برشلونة" و َق د َح ف َظ قائمَة أسماِء العبیِه جّی دًا و یقوُل لي دائمًا ُ :ی عِج ُب نی "لیونیل میسي" في کّل ُم باراة!":
دوستم ............

 )1یکی از طرفداران تیم "بارسلونا" است و نام بازیکنان این تیم را بهخوبی حفظ است و همیشه به من م یگوید" :لیونل ِم سی"
در همۀ مسابقات مرا شگفتزده م یکند!
 )2از هواداران تیم "بارسلونا"ست و لیست اسامی بازیکنانش را بهخوبی حفظ کرده است و همواره به من م یگوید" :لیونل
ِم سی" در هر مسابقهای مرا در شگفت م یآورد!
 )3از حامیان تیم "بارسلونا"ست و اس مهای بازیکنانش را خوب حفظ کرده است و دائمًا به من م یگوید" :لیونل ِم سی" در تمام
مسابقات مرا در شگفت آورده است!
 )4از دوستداران تیم "بارسلونا"ست و لیست نا مهای بازیکناِن آن را خوب به خاطر سپرده است و همواره م یگوید" :لیونل
ِم سی" در هر مسابقهای ،شگفت یساز است!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 175عّی ن حرفًا جاء إلیصال الجملتین:
ِ﴿ )1إ َّن ا َهّلل ال ُي ِض ي ُع َأ ْج َر ا ْل ُم ْح ِس ِن يَن !﴾

﴿ )2قال أعلم َأ َّن ا َهّلل َع َل ی ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِد يٌر !﴾

َ﴿ )3ف َه َذ ا َي ْو ُم ا ْل َب ْع ِث َو َل ِك َّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم اَل َت ْع َل ُم ون!﴾

َ﴿ )4و َي ُق وُل ا ْل َك اِف ُر َي ا َل ْي َت ِن ي ُك ْن ُت ُت َر اًب ا!﴾
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 176عّی ن الخطأ فی قراَء ة "ان" فی العبارات التالیة:
 )1ال َت زَع موا ان ا لّن جاح ینزل ِم ن السماء جا ِه زًا  :أَّن
 )2نرید ان َن زور اإلمام الثامن فی أرض خراسان :أْن
 )3ان تؤمن ِب یو ِم الَب عِث َت علم رحمة الخال ق أفضل :إَّن
َ )4م ن َی ُت ب إلی ا ِهّلل توبًة نصوحًا فان اهّلل غفور رحیم :إَّن
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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اْق رأ ا لّن ّص الّت الي ث َّم أجب َع ن األسئلة بما ُي ناسب ا لّن ّص :

إحَد ی القصص ا ّل تي کان أبي یقولها لي لیالي الطفولة قبل النوم هي قّص ة "هابیل و قابیل" و َل َد ي آدم أبي البشر و تقدیم القرابین
بتوصیته هّلل تعالي...؛ و کانت تلک القّص ة أّن آدم طلب یومًا من ابنیه أن یذهبا و یأتیا بهدّی ة َی قدراِن أن ُی قّد ماها للخال ق الکریم شکرًا له.
هابیل راح و فّت ش عن أعظم و أجمل غنم بین نعاجه ث ّم أتی به عند أبیه للّت قدیم .ولکّن أخاه قابیل بحث في المحاصیل عن أصغر و
أضعف ثمرة من األعناب و جاء بها  . ...کّل منهما ذهب و ترک هدّی ته في مکان کان أبوهما قّر ره و هکذا قّد ماها الی اهّلل عّز وجّل فرجعا

و انتظرا للجواب.

بعد مّد ة جاء آدم (ع) الیهما و قال :قد ُق بلت هدّی ة هابیل عند اهّلل و لکّن ه لم یقبل ما أتی به قابیل! فانزعج قابیل بعد هذا و مع األسف
سّب بت هذه القضّی ة بینهما نزاعًا ُق تل فیه هابیل مظلومًا  .فأمر اهّلل غرابًا یعّل م قابیل کیف یدفن جسد أخیه المقتول. ...

تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 177عّی ن الّص حیح:
 )1هابیل تقّد م من أخیه زمانًا و ذهب بقربانه!

 )2قد ُر وَي هذا الن ّص بلسان أبي!

 )3األخواِن طلب والداهما منهما أن یأتیا بالقرابین!

 )4الُغ راب أّو ل معّل م البشر لحفر القبور و دفن األجساد!

 178ما هو الخطأ علی حسب الن ّص ؟
 )1قتل قابیل أخاه المظلوم حاسدًا !

 )2أبوهما ماقال لهما أّي هدّی ة یقّد مانها!

 )3هذه هي أّو ل قصة رواها أبي في اللیالي!

 )4کان الِع نب انتخاب قابیل للّت قدیم!

 179بأّي شيء یقترب اإلنسان من خالقه الکریم؟
 )1بتقدیم القرابین

 )2بالعمل بتوصیة أبیه

 )3بذبح ا لّن عاج

 )4بالّش کر هّلل بأحسن وجه

 180ما هو األقرب من مفهوم ا لّن ّص ؟
 )1العنب لیس هدّی ة مناسبة للّش کر!

 )2أنِف قوا مّم ا ُت حّب ون!

 )3ا لّن زاع بین األخویِن الیکون مقبوًال عنداهّلل تعالی!

 )4إّن ما یتقّب ل اهّلل من الُم خِل صین!

 181عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
فّت ش:

 )1فعل ماض  -للغائب  -مزید ثالث ّی  -بزیادة حرفیِن  /فاعله هو المستتر
 )2مزید ثالثی  -مبن ّي للمعلوم  -بزیادة تکرار عین الفعل  /فعل و معطوف
 )3الزم  -مبن ّي للمعلوم  -من باب تفعیل  -مصدره "تفتیش"  /مفعوله "أعظم"
 )4فعل ماض  -للغائب  -مجرد ثالث ّی من ماّد ة "فتش"  /فاعله "هابیل"
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 182عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
القرابین:
 )1مذکر  -جمع سالم  -جامد  -معرفة  /مجرور بحرف جّر
 )2مذکر  -مفرده "قراب"  -اسم مبالغة  -نکرة  /مفعول و منصوب
 )3اسم  -جمع تکسیر  -مفرد "ُق ربان"  -معّر ف بالعَل م  /مضافالیه و مجرور
 )4اسم  -جمع مکّس ر -مفرده "قربان"  -معّر ف بال  /مجرور باالضافة
 183عّی ن الّص حيح في اإلعراب و الّت حليل الّص رفي:
قبلت:
 )1للمخاطب  -متعّد  -مبن ّی للمجهول  -مجرد ثالث ّی  /فعل و فاعله "هدیة"
 )2فعل ماض  -متعّد  -مبن ّی للمعلوم  -من باب تفعیل  /فعل و مفعوله "هدّی ة"
 )3للغائبة  -مبن ّی للمجهول  -من مصدر "قبول"  -متعّد  /فعل و الجملة فعلّی ة
 )4فعل ماض  -متعّد  -مزید ثالث ّی  -من ماّد ة "قبل"  /فعل و فاعله محذوف
" 184ال َی حَس ِب ا لّن اس أن یترَک ُه ُم اهّلل ُس دًی علی َم ّر العصور ،ألّن ه هو اهّلل ا ّل ذی أرسل إلیهم أنبیاَء لتبیین الّص راط المستقیم":
 )1مردم گمان نم یکنند که خداوند در گذر زمان آنان را پوچ و بیهوده رها م یکند ،زیرا خداوند کسی است که پیامبران را بهسوی
ایشان فرستاد تا راه راست را نشان دهند!
 )2در گذر زمان مردم نم یپنداشتهاند که خداوند آن را بیهوده ترک م یکند ،چون خداوند همان کسی است که انبیاء را برای
آشکار ساختن راه درست فرستاده است!
 )3مردم نباید بپندارند که خداوند آنان را در گذر زمان پوچ و بیهوده رها کند ،چه او همان خدایی است که پیامبرانی را برای
آشکار ساختن راه راست بهسویشان فرستاده است!
 )4مردم نپندارند که خداوند آنان را در گذر زمان رها م یکند ،چراکه او خداوندی است که انبیایی را برای بیان راه راست مبعوث
نموده است!
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 185في أّي عبارة جاء أسلوب االستثناء أو الحصر بشکل خطأ؟
 )1عّل متني ُا ّم ي أّال أستسلم لعدّو ي!

 )2ال یَی أس من روح اهّلل إّال القوم الکافروَن !

 )3علیک أّال تقول فيالمحاکم إّال الح ّق !

 )4ما رأیُت الموظفیِن في دائرة التعلیم إّال أساتذتي!
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 186عّی ن الخطأ:
 )1ال نجاح في هذه الّد نیا إاّل لمن یصبر کثیرًا  :در این دنیا هیچ موفقیتی نیست بهجز برای کسی که بسیار شکیباییکند!
 )2حاولنا بجّد حّت ی اآلن لنناَل مطلوَب نا :تاکنون با جّد ّی ت تالش کرد هایم تا به خواستۀ خویش دست یابیم!
 )3ال یغفر الّذ نوب إاّل ا ّل ذي خل َق الّس ماوا ِت و األرَض  :تنها کسی که آسمانها و زمین را آفریده است م یتواند گناهان را ببخشاید!
 )4لن ُی غَّی ر أسلوبنا في الحیاة إاّل بعَد أن نرید تغییره :روش ما در زندگی فقط پسازاینکه بخواهیم تغییرش دهیم تغییر خواهد
کرد!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

َ" 187ت تَب ُع هذه الحیوانا ُت الُم فترسُة الَف رائَس و ُت بِع ُد ها َع ن منطقة األمن!":
 )1این جانوران درنده ،شکارهایشان را دنبال م یکنند تا آنها از منطقۀ امن دور شوند!
 )2این حیوانات درنده ،شکارها را تعقیب م یکنند و آنها را از منطقۀ امن دور م یکنند!
 )3جانوران درنده ،این شکار را تعقیب م یکنند و او را از منطقۀ حفاظتشده دور م یکنند!
 )4شکارها توسط این حیوانات درنده تعقیب م یشوند و از منطقۀ امن دور م یشوند!
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ُ " 188ه واُة هذا الفری ق ُم عجبون ِب هذا ا ل اّل عب و َی رجوَن ه أن ُی سّج َل هدفًا فی هذه الُم باراة!":
 )1طرفداران این تی م از این بازیکن در شگفت هستند و امیدوارند که گلهایی در این مسابقات بزند!
 )2تماشاچیان این بازی ،شیفتۀ این بازیکن هستند و امید دارند که او گلی در این مسابقات به ثبت برساند!
 )3طرفداران این تیم از این بازیکن خوششان م یآید و از او م یخواهند که در این مسابقه گل بزند!
 )4طرفداران این تیم شیفتۀ این بازیکن هستند و به او امید دارند که گلی در این مسابقه به ثمر برساند!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

َ " 189ل یَت الُم زارعیَن ُی حِّد ثوَن نا عن أسعار محاصیلهم و ُی بِّی نون طریقة اإلستفادة منها!":
 )1ایکاش برزگران دربارۀ قیمت محصوالتشان با ما صحبت م یکردند و راه و روش استفاد هشان را بیان م یکردند!
 )2کاش کشاورزان با ما دربارۀ قیمتهای محصوالت خویش سخن بگویند و شیوۀ استفاده از آنها را بیان کنند!
 )3برزگران کاش با ما از قیمتهای محصوالت خود سخن گفته و روش استفاده از آنها را بیان کرده بودند!
 )4کشاورزان شاید دربارۀ قیمتهای محصوالتشان با ما سخن بگویند و طریقۀ استفاده از آنها را بیان کنند!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 190عّی ن الصحیح فيالترجمة:
" )1بل َت را ُه م ُخ ِل قوا من طینًة هل سوی لح ٍم و عظ ٍم و َع َص ب!":
"بلکه ایشان را م یبینی درحال یکه از ِگ لی آفریده شد هاند! آیا بهجز یک گوشت و استخوان و رگ و پی دارند؟!"
" )2أّی ها الفاِخ ر جه ًال با لّن سب إّن َم ا ا لّن اس أل ّم و ألب!":
"ای فخرفروش به اهل و نسب از سر جهل! مردم فقط و فقط از آِن یک مادر و پدر هستند!"
" )3إّن اهّلل لذو فضل علی ا لّن اس و لکّن أ کثر ا لّن اس ال یشکرون":
"بهراستی خدا نسبت به مردم ،صاحب فضیلت است ،ولی بیشترشان او را سپاس نم یگویند!"
" )4کثیرًا ما حد َث لنا أن نسمع من الّش یوخ :لیت الشباب َی عود!":
"چه بسیار برایمان پیشآمده که از روحانیون بشنویم :ایکاش جوانی بازگردد!"
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 191عّی ن الّص حیح:
 )1أجابتنا المعّل مة عن سبب ذلک األمر :به خانم معّل م دربارۀ عّل ت آن موضوع پاسخ دادیم!
 )2ال یترِک اإلنسان أعماله الیومّی ة ُس دًی  :انسان کارهای روزمّر ۀ خویش را بیهوده رها نم یکند!
 )3کان هؤالء العّم ال قد ُم نعوا عن العمل في المعامل :این کارگران از کار در کارخانهها منع شد هاند!
 )4لعّل فیروس الکورونا ا لّل عین یذهب بسرعة من وطننا العزیز :امید است ویرو ِس

ملعون کرونا بهسرعت از میهن عزیزمان رخت

بربندد!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 192عّی ن الّص حیح:
 )1إّن األنبیاء الُم رسلین کانوا ُی حاولون بجٍّد أن ُی نقذوا اإلنسان من عبادة األصنام! :پیامبراِن فرستاد هشده با جّد یت تالش م یکردند
که انسان از بتپرستی نجات یابد!
 )2إن ترَح ِم ا لّن اس ،یرحمک ا ُهّلل بدون ش ٍّک ! چنانچه به مردم رحم آوری ،ب یشک خدا به تو رحم آو َر د!
 )3یا مؤمنون؛ ال تحزنوا و التیأسوا إّن اهّلل َم َع نا في کّل حالٍة ! :ای مؤمنان؛ نباید اندوهگین شوید و نومید گردید که خدا در همه
حال با ماست!
َ )4ب ل َت راهم ُخ لقوا من طینٍة ! :بلکه آنان را م یبینی که از ِگ ل آفریده شد هاند!
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 193في أي األجوبة ما استخدم أسلوب اِال ستثناء أو الحصر:
 )1لم یحصل هؤالء الّش عراء علی جائزة ااّل اثنین منهم!

﴿ )2یا أّی ها المّز ّم ل ُق ِم ا لّل یل ااّل قلی ًال ﴾

 )3أمرکم ااّل تعبدوا ااّل اهلل!

 )4عهدت الي ااّل أرضی عن قاتلي ُا ّم کم!
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

َ﴿ 194م ن َع ِم َل ِم نُک م سوءًا ِب َج هالٍة ُث ّم تا َب ِم ن َب عده و َأ صَل َح فإّن ُه َغ فو ٌر َر حی ٌم ﴾:
 )1هرکس از روی نادانی عمل زشتی را مرتکب شود ،سپس توبه کند و صلح نماید پس قطعًا او بخشندۀ مهربان است!
 )2هرکسی از شما که کار زشتی به نادانی کرد ،بعدازآن توبهای ب یبازگشت کند ،پس خداوند نسبت به او آمرزندۀ مهربان است!
 )3هرکس از شما کار بدی از روی نادانی کند ،سپس بعدازآن توبه کرده و اصالح نماید چراکه او بسیار آمرزندۀ مهربان است!
 )4کسانی که از روی نادانی عمل بدی را مرتکب م یشوند و پسازآن توبه م یکنند و (مفاسد خود را) اصالح م یکنند (بدانند) که
او بسیار آمرزندۀ مهربان است!
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 195عّی ن الخطأ:
 )1ال کتا َب مفیدًا ُی قَر أ إاّل له تأثیر کثیر علی حیاتنا :هیچ کتاب سودمندی که خوانده شود وجود ندارد جز اینکه تأثیر فراوانی بر
زندگ یمان دارد!
 )2کانت شیمل قد استطاعت الحصوَل علی دکتوراه فخرّی ة من بعض الجامعات :شیمل توانسته بود که از برخی دانشگا هها
دکترای افتخاری به دست آورد!
 )3لن یرخص األدب أبدًا إذا صار کثیرًا علی خالِف

سائر األشیاء :ادب هنگام یکه زیاد شود ،برخالِف

سایر چیزها ارزان نخواهد

شد!
 )4إّن تبادل المفردات بین لغات العالم قد یجعلها غنّی ًة أ کثر من قبل :گاهی مبادله کردن واژگان میان زبانهای جهان ،آنها را
بیشازپیش غنی م یگرداَن د!
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 196ما هو الَّص حیح فی نوع "ال"؟
 )1قاَل ال تفُّک ر أفضُل ِم ن الّت فُّک ِر فی الَخ ل ِق " :ال" الجواب
 )2أ َل م َت عَل م أَّن ه المیرا َث َکاَأل َد ِب " :ال" النافیة ِل لِج نس
َ )3ا لیو َم الُی َظ ل ُم أحٌد َو ال ُت حَّم ُل نفٌس إاّل ما َق َد رت َع َل یه" :ال" الناهیة
 )4ال ُت صاِح بوا الجا ِه الت یا َم عَش َر التالمیذ" :ال" النافیة
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 197عِّی ن عبارة جاء فیها "الّت شبیه":
 )1إّن األبرا َر لفي َن عی ٍم و إَّن الُف ّج ار لفي َج حیم!
 )2ا ّل ذیَن ینسون ذکر اهّلل کأّن ُق لوبهم ِم ن الّت راب أو الَح دید!
َ )3ل َی ت الّط یور ُت غّر د علی األشجار کما فيالّس اب ق!
 )4إّن العا ِر ف ال یکذب من أجل رضی الناس!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 198عّی ن ما لیس فیه المترادف أو المتضاّد :
 )1حدث لي أمر مه ّم و تکّل م عنه أبي لیطمئّن قلبي!
 )2إّن اهّلل یحّب ا ّل ذین یؤمنون به و ال یحّب ا ّل ذین ُی شرکون به!
 )3ذهب أخي األ کبر الیو َم إلی الجامعة قبَل الّظ هر و رجع من هناک إلی البیت عند الغروب!
 )4أّی ها الُّط اّل ب؛ حاولوا في دراساتکم کثیرًا و اجتهدوا لتجتنبوا الفشَل !
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

" 199تجربهها هرگز شما را از خواندن کتا بهای سودمند که شامل تجربههای اّم تهای گذشته است ،ب ینیاز نم یکند!":
عّی ن الّص حیح:
 )1إّن الّت جارب ال ُت غنیکم أبدًا عن قراءة الکتب ا لّن افعة ا ّل تي تحتوي علی تجارب اُأل مم الماضیة!
 )2الّت جارب ال ُی غنیکم عن قراءة کتب مفیدة تشمل تجار َب من األمم الماضیة أبدًا !
 )3إّن التجربّی ات لن ُت غنیکم أبدًا عن قراءة کتب ا لّن افعة ا ّل تي تشتمل علی تجربة األمم الّس ابقة!
 )4الّت جارب ال أغناکم عن قراءة الکتب المفیدة ا ّل تي تشمل تجار َب األمم الماضي أبدًا !
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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مدرسه

MrKonkori

پایه

دوازدهم

درس تستر عربی دوازدهم

دبیر آقای کنکور

1

گزینه 1
کلمۀ "ِإ َّن " به معنای "همانا  -قطعًا  "...میباشد که اگر ترجمه نشود هم اشکالی ندارد .ولی در گزینۀ " "3بهاشتباه "اگر" معنی شده

چون "اگر" به عربی "ِإ ْن " میباشد[ .رّد گزینۀ "]"3

چون بعد از اسم "الدار :االنسان" ،اسم موصول خاّص

"ا ّل ذی" آمده" ،الدار" را با "ی" و "ا ّل ذی" را باید "که" ترجمه کنیم.

(انسانی که) ولی در گزینههای " "2و " "3اشتباه آمده است[ .رّد گزینههای " "2و "]"3
فعل "َس ُت صِب ُح " به معنای "خواهد شد" یک فعل مستقبل است ولی در گزینههای " "3و " "4بهدرستی ترجمه نشده است[ .رّد
گزینههای " "3و "]"4

تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

2

گزینه 3
معین کن کلمهای که آمده برای رفع ابهام از قبلش:
برای "رفع ابهام" از کلمۀ "لِک َّن " استفاده م یکنیم.
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

3

گزینه 2
سؤال از ما "ترّج ی" یعنی امید داشتن و رجاء را خواسته که باید از " َل َع ّل " استفاده شود.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

4

گزینه 1
بررسی اشکاالت:
"إّن ما" به معنی (فقط  /تنها) است[ .رّد گزینۀ  2و ]4
"رسوله" به معنی (پیامبرش) است[ .رّد گزینۀ ]3
در گزینۀ " "2از عبارت "هنگام رکوع" استفاده شده که در عربی وجود ندارد[ .رّد گزینۀ ]2
فعل "یؤتون" به معنای "م یدهند" است نه "داد هاند"[ .رّد گزینۀ ]4
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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5

گزینه 2
َخ ْل قًا (باتوجهبه معنای عبارت باید "ُخ ْل ق" یا "ُخ ُل ق" باشدَ - ).ف ِل َی بَد أ (بعد از حرف "فـ" حرف " ِل ـ" امر بهصورت ساکن م یآیدَ" :ف ِل َی بَد أ"
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -امیرناصر اسماعیلی
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم

6

گزینه 4
کان  ...قد وصلوا :رسیده بودند (ترکیب "کان [ +قد]  +فعل ماضی" معادل "ماضی بعید" در فارسی است[ ).رّد گزینههای ( )1و (])3
هؤالء األسرة :این خانواده (هرگاه پس از اس مهای اشاره ،اسم "ال" داری بیاید ،آن اسم اشاره همواره "مفرد" ترجمه م یشود[ ).رد
گزینۀ (])2
لم یستطیعوا :نتوانستند ،نتوانستهاند (ترکیب "لم  +فعل مضارع [مجزوم]" معادل "ماضی سادۀ منفی" یا "ماضی نقلی منفی"
است[ ).رد گزینههای ( )1و (])3
تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
بررسی اشتباهات سایر گزینهها:
 )1نخواهد بود ← نیست  /خود ← اضافی است  /رسیدن ← به دست آوردن
 )2در جهِت ← براِی  /آیندۀ بهتر ← آیند های بهتر ("مستقبل أفضل" یک ترکیب وصفی و نکره است و باید بهصورت نکره ترجمه
شود)  /رسیدن ← به دست آوردن  /زندگی دنیا ← زندگی دنیوی ما
 )4آیندۀ بهتر ← آیند های بهتر  /اهدافمان که واال است ← اهداف واالیمان
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ترجمه متن:
گاهی بعضی از دانشآموزان در تحصیالت خود موف ق نم یشوند بااینکه سالهایی طوالنی درس م یخوانند و سخت یهای زیادی را
تحّم ل م یکنند .پدر و مادر اینان هزینههای بسیاری را م یپردازند تا بچههایشان نمرات باالیی را به دست بیاورند و به آرزوهای خود
برسند که برای رسیدن به آنها از کودکی خود را بهزحمت انداخته بودند .علت این شکست چیست؟ چرا این دانشآموزان را مشتاق
به تحصیل نم یبینیم؟ در پژوهشهای برخی دانشمندان علوم اجتماعی آمده است که مشکل در نسل معاصر نداشتن غایت یا هدف
در زندگی است .آنان روزگار جوان یشان را بدون اینکه در زندگی هدف واالیی داشته باشند ،م یگذرانند و برای همین اینان مشتاقانه
درس نم یخوانند و در سخواندن برایشان عمل طاقتفرسایی م یشود که دوستش ندارند پس در پایان آنان را موف ق نم یبینیم .هدف
مشخص مه مترین چیزی است که مسافر بدان نیاز دارد و اگر هدف نداشته باشد ،پریشان م یشود و پیشرفت نخواهد کرد.
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
بهطور کّل ی متن بر این موضوع تأ کید دارد که هر انسانی (ازجمله دانشآموزان) باید قبل شروع کار هدف و خواستۀ مشخصی
داشته باشد و آن را خوب بشناسد! این موضوع در گزینۀ " "1دیده م یشود.

9

گزینه 4
ترجمه و بررسی گزینهها:
 )1بیشتر دانشآموزان موف ق نم یشوند چون سخت یها را تحّم ل نم یکنند! (← در متن چنین چیزی نیامده است!)

 )2برای اینکه دانشآموز مشتاق در س خواندن باشد باید والدین هزینههای تحصیلش را بپردازند! (← در متن چنین چیزی نیامده

است!)
 )3اولین شرط موفقیت در زندگی تالش و کار فراوان درراه رسیدن به اهداف است! (← طب ق متن ،اولین شرط داشتن "هدف"
است!)
 )4برخی دانشآموزان خیلی درس م یخوانند ،اما احساس موفقیت و پیروزی ندارند! (← طب ق متن درست است چون اینها
هدف مشخصی برای در سخواندن ندارند!)
10

گزینه 3
طب ق متن "دانشآموز پیشرفت نخواهد کرد اگر هدف ارزشمندی نداشته باشد!" ترجمۀ سایر گزینهها:
 )1اگر هزینۀ تحصیل نداشته باشد!
 )2اگر سخت یهای راه را تحّم ل نکند!

 )4اگر پدر و مادر ،خود را بهزحمت نیندازند!
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گزینه 2
"درس خواندن عمل طاقتفرسایی است برای هر دانشآموزی که مراتب واالیی را به دست م یآورد!" در متن آمده که درس
خواندن وقتی طاقتفرساست که هدفی برای آن وجود نداشته باشد!
ترجمۀ سایر گزینهها:
 )1هرکس در کار خود هدف داشته باشد در راهش با اشتیاق حرکت م یکند!
 )3مسافر باید قبل از آغاز سفرش مقصد نهایی خود را بشناسد!
 )4انگیز ههای روحی نقش مهّم ی در موفّق یت کسی دارد که به انجام کاری م یپردازد!

12

گزینه 4
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )1فاعله "غایة" (افعال ناقصه فاعل ندارند)  )2 /للمخاطب (ص :للغائبة)  )3 /من مصدر "تکوین" ( "تکون" فعل مجّر د است ،پس
مصدرش نم یتواند بر وزن تفعیل باشد)
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گزینه 1
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )2فعل مضارع للنهي (نون آن حذف نشده ،پس نهی نیست)  -من مصدر "تحبیب" (از باب إفعال است ،پس مصدر آن نم یتواند
تحبیب باشد)  )3 /مجهول  ،فاعله محذوف (باتوجهبه معنای عبارت و نیز اتصال ضمیر "ه" به آن ،نم یتواند مجهول باشد)4 / ).
وصف"( ...شاّق " خودش صفت است و درواقع این فعل "عمل" را توصیف م یکند)

14

گزینه 1
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )2من مصدر "َش وق" (چون با "ُم ـ" شروع شده ،مصدرش باید ثالثی مزید باشد)  -مفعول (ص :حال)
 )3معرفة (دلیلی برای معرفه بودنش نیست)
 )4مفعولبه (مانند گزینۀ )2

15

گزینه 2
معین کن "ال" فر ق کند در نوع و ترجمه:
"ال" در گزینۀ " ،"1الی نفی جنس است چون بر سر اسم نکرۀ "جهاد" آمده است.
ترجمه :جهاد کنید با نفس اّم اره پس هیچ جهادی مانند جهاد نفس نیست.

کلمۀ "أّال " در گزینۀ " "2متشکل از "أن" ناصبه و "ال" نفی است چون هرگاه "ال" با حروف ناصبه بیاید حتمًا "ال" نفی است" .ال" در

گزینۀ " "3الی نفی جنس است چون بر سر اسم نکرۀ "سبیل" آمده است.
ترجمه :هیچ راهی برای نجات تو نیست مگر اعتماد بر تواناییهایت!
"ال" در گزینۀ " "4نیز الی نفی جنس است چون بر سر اسم نکرۀ "صدق" آمده است.
ترجمه :پس هیچ صداقتی در سخنش نیست.
تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
بررسی سایر گزینهها:
 )1چه ← معادلی در عبارت عربی ندارد" / .اینگونه" ← اضافی است" / .یبلغ" ترجمه نشده و ضمیر "ه" در "ارتفاعه" نیز ترجمه
نشده است.
 )2جوجه ← جوجهها ("ِف راخ" جمع "َف ْر خ" به معنای جوجه است)  /ضمیر "ه" در "ارتفاعه" در ترجمه لحاظ نشده است / .پرتاب

شوند ← پرتاب کنند (فعل "َت قذُف " متعّد ی است نه الزم!)

 )4پرندگان جز او ← پرندگانی دیگر  /جوجهها ← جوجههای خود
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
فعل "ُع ِّل قت" یک فعل ماضی مجهول به معنای "آویخته شد" م یباشد ولی در این گزینه بهاشتباه به صورت معلوم "آویخت" ترجمه
شده است.
دام تست :در اینجا فعل "عّل قت" ماضی از باب تفعیل و بر وزن "َف َّع َل " است ولی چون "عِّل قت" عینالفعلش "ل" کسره ( ِـ ) گرفته
پس متوجه م یشویم مجهول شده است با اینکه ضمه ( ُـ ) اول فعل را نگذاشته چون این فعل اگر معلوم بود عینالفعلش باید ( َـ )
م یداشت چون ماضی باب تفعیل بر وزن "َف َّع َل " است و مجهولش "ُف ِّع َل " م یشود که در حالت مجهول عینالفعل ( ِـ ) م یگیرد.
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ترجمه متن:
ما در کالس نشسته بودیم و معلم دربارۀ آداب سخن گفتن حرف میزد :ای دانشآموزان ،آیا آداب سخن گفتن با دیگران را یاد
گرفتهاید؟ آیا میدانید که سخن شما شخصیت شما و کیفیت اندیشۀ شما را آشکار میکند؟ بدانید که مردم شما را با سخنتان
میشناسند .به واژههای زیبای نیکو پایبند باشید و از هرگونه بدی دوری کنید و در موضوعاتی که علمی در آن ندارید دخالت نکنید زیرا
کسی که از موضوعی حرف بزند که نمیشناسد خود را در معرض تمسخر و تهمتها قرار میدهد .گاهی در زمان استراحت میبینم
برخی از دانشآموزان صدای خود را بدون احترام روی همکالسیهای خود بلند میکنند و گاهی آنان را با نامهایی لقب میدهند که
دوست ندارند .شما باید بدانید که نرمی سخن محبت میآورد پس زبانهای خود را به نرمی سخن عادت بدهید .همانا سخن مانند
دارو است که اگر آن را کم کنی سود میرساند و اگر زیادش کنی برایت ضرر میآورد .پس سخنت را کم کن تا سالم بمانی؛ و همۀ
اینها رازهای واردشدن در دلهای مردم است.
تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
در متن دربارۀ سالم کردن مطلبی گفته نشده است .ترجمۀ گزینههای عربی:
 )1انسان پشت زبانش پنهان شده است! (با حرف زدن شخصیتش معلوم میشود)
 )2سالم کردن پیش از سخن گفتن محبت مردم را برایت میآورد!

19

گزینه 3
صورت سؤال" :چیزی را مشخص کن از رازهای واردشدن به دلهای دیگران نیست"
ترجمۀ گزینهها )1 :ک محرفی!  )2 /دوری کردن از کلمات زشت!  )3 /سالمتی عقل!  ) 4/عدم دخالت در چیزی که دانشی نداریم!
خط آخر متن آمده است که "همۀ اینها رازهای ."...طب ق این جمله تمام مواردی که معلم بیان میکرد ،جزء این رازها به شمار
میآید مانند آنچه در گزینههای  2 ،1و  4آمده است اما در متن دربارۀ سالمت عقل صحبتی نشده است.
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گزینه 1
صورت سؤال" :هرکس ازآنچه نمیداند حرف بزند ."...ترجمۀ گزینهها:
 )1خودش در خطر میافتد!
 )2خودش را در معرض تهمتها قرار میدهد!
 )3مردم او را از دلهای خود بیرون میکنند!
 )4دیگران به او لقبهایی میدهند که دوست ندارد!
طب ق عبارت " من تکّل م عن موضوع الیعرفه فیعّر ض نفسه للسخرّی ة و الّت هم" میتوان گزینههای " 2و  "4را تأیید کرد و بر اساس
جملۀ آخر متن م یتوانیم گزینۀ " "3را هم تأیید کنیم اما گزینۀ " "1نمیتواند درست باشد.

21

گزینه 4
"الصداقة فی الکالم" (در گزینۀ " ،)1سالمة األبدان" (در گزینۀ  )2و "المداراة مع األصدقاء" (در گزینۀ  )3در متن نیامد هاند.
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گزینه 4
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )1وزن تفعیل (این فعل بر وزن "تتفّع لوا" بوده لذا از باب تفّع ل است نه تفعیل)
 )2فاعله "موضوعات" ("موضوعات" مجرور به حرف جّر است)
 )3حروفه الزائدة" :ت ،و" ("واو" ضمیر و شناسه فعل است و جزء حروف زائد نیست)

23

گزینه 1
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )2فعل ماض ،للغائبین (باتوجهبه اینکه عین الفعِل آن کسره دارد ،فعل امر و للمخاطبین است)
 )3من باب تفّع ل (این فعل بر وزن "فِّع لوا" و از باب تفعیل است)
 )4فاعله "ألسنة" (باتوجهبه معنای عبارت "ألسنة" مفعول آن است)

24

گزینه 2
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )1جمع سالم للمؤنث ("أصوات" جمع مکسر است)  -فاعل (طب ق ترجمۀ عبارت ،مفعول است نه فاعل)
 )3مفرده مؤنث (مفرِد آن "صوت" است که مؤنث نیست)  -فاعل (مانند گزینۀ )1
 )4حرف "التاء" زائد (حرف "ت" جزء حروف اصلی آن است" :ص و ت")
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گزینه 1
اشکاالت سایر گزینهها:
گزینۀ "" :"2جاَء ِب ـ" به معنای "آورد" م یباشد .بنابراین ترجمۀ صحیح عبارت اینچنین است" :دانشآموزان برای معلم هدیههای
زیادی آوردند".
گزینۀ "" :"3شکو ُت " فعِل شرط م یباشد و بهصورت "مضارع التزامی" ترجمه م یشود "شکایت کنم" .ضمن اینکه "الُو کنات" باید
"النهها" (بدون ضمیر) ترجمه شودُ" .ن حَن " جواب شرط است و بهصورت "مضارع اخباری" ترجمه م یشود" .شیون م یکنند"
گزینۀ "ُ" :"4ی عَب ُد " فعل مضارع مجهول است و ترجمۀ آن "عبادت م یشود" م یباشد.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
تصحیحشدۀ سایر گزینهها عبارت است از:
در گزینۀ  :1ال فائدة له :هیچ فاید های نداشته باشد( .ندارد)
در گزینۀ َ :3ت َع َّل موا :یاد بگیرید.
در گزینۀ  :4کنت أعرف :م یشناختم( .ماضی استمراری)
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
اشتباه در سایر گزینهها:
گزینۀ "" :"1عندما" ← "وقت یکه" َ" -ک َّس َر " ← "شکاند ،شکست" " -مدینتهم" ← "شهرشان ،شهر خود"
گزینۀ "" :"3جمیعاألصنام" ← "همۀ بتها" " -قومه" ← "قومش"
گزینۀ "" :"4ف ي المعبد" ترجمه نشده است .همچنین ساختار جمله تغییر کرده است.
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
اشکاالت سایر گزینهها:
گزینۀ "" :"2مهمانشان" و "با آنها"  /گزینۀ "" :"3خواهند رفت" و "رهسپار م یشوند" /گزینۀ "" :"4منتظر بودند" و
"م یرفتند" و "خارج م یشدند"
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ترجمۀ متن:
سخت یها در زندگی هریک از ما ظاهر م یشود و انسانی وجود ندارد که با سخت یها روبهرو نشده باشد .سخت یها بخشی از زندگی ما
هستند که بدون آنها زندگی کامل نخواهد شد زیرا ازطری ق این سخت یها انسان کیفیت زندگی انسان باال م یرود .روزهای زندگی که
از سخت یها خالی است ،شبیه یکدیگر خواهند شد و سرانجام خستهکننده م یشود مانند مردابی که آب در آن ثابت و بدون حرکت
است و سرانجام م یگندد؛ اما آب در رودخانه دائمًا درحرکت است و همیشه تازه و پاک به نظر م یرسد.
گاهی سخت یهای زندگی برای افراد مختلف شبیه هم است ،اما شیوۀ تعاملشان با آنها بسیار متفاوت است بهگونهایکه آنها را
برنده یا بازنده م یگرداَن د .انسان قوی و توانمند اجازه نم یدهد سخت یها زندگ یاش را از پیشرفت بازدارد ،بلکه از آنها همچون
وسیلهای برای پیشرفت خود استفاده م یکند؛ اما انسانهای ضعیف تسلیم آنها م یشوند و سخت یها آنها را ناامید کرده و تمامًا به
آنها سرگرم م یشوند چنانکه از اهداف و آرزوهای خود دور م یشوند.
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
"سخت یها شبیه دشمنی برای انسان است و او را از پیشرفت بازم یدارد ".غلط است زیرا مشکالت م یتوانند وسیلهای برای پیشرفت
باشند .ترجمۀ سایر گزینهها:
 )2حیوانی است که برخی را م یَد َر د و به بعضی دیگر خدمت م یکند.

 )3آتشی است که چوب [ضعیف] را م یسوزاند و آهن را قوی م یسازد.
 )4بارانهایی که به ما زندگی م یبخشند یا خانهها را ویران م یکنند.
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گزینه 4
"آ بهای رودخانهها نم یگندند ،زیرا خود را از مردا بها دور م یکنند".
ترجمه سایر گزینهها:
 )1تازه و پاک هستند.
 )2با سرعت زیادی حرکت م یکنند.
 )3در مسیر خود با سخت یها روبهرو نم یشوند.
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گزینه 4
ترجمه گزینهها:
 )1زندگی دشوار است و هیچ گریزی از سخت یها نیست زیرا آنها قویتر از ما هستند.
 )2برترین زندگی آن است که در آن هیچ سختی یا گرفتاری نباشد.
 )3زندگ یای را که از مشکالت پر شده است دوست داریم زیرا خستهکننده نیست.
 )4چیر هشدن بر سخت یها برای هرکسی که به قدرت با آنها روبهرو شود ،امکان دارد.
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گزینه 2
ترجمۀ گزینهها:
 )1انسان نیرومند به سخت یهای زندگی اص ًال توجه نم یکند پس م یتواند که پیشرفت کند( .اتفاقًا توجه م یکند و از آنها بهره
م یبرد)
 )2روش تعامل مردم با سخت یها بسیار متفاوت است و این راز موفقیت یا شکست است.
 )3انسانی که با سخت یها روبهرو نشده است ،زندگی را زیبا و دلانگیز م ییابد( .طب ق متن زندگی برایش خستهکننده م یشود)
 )4مشکالت به زندگی نشاط م یبخشند و شادی و خوشحالی را در زندگی م یافزایند( .در متن گفته نشده که "شادی را زیاد
م یکنند")
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گزینه 3
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
فعل ماضی (مضارع بهحساب م یآید ولی معنای ماضی دارد - .فاعله "المصاعب" ("المصاعب" مفعول آن است)
 )2مجهول ،فاعله محذوف (از معنای عبارت مشخص است که معلوم است)
 )4مصدره "تواجه" (این فعل از باب مفاعلة و مصدر آن "مواجهة" است)
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گزینه 3
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )1ماضیه " :کامل" (از باب تفاعل است پس ماضی آن "َت کاَم ل" خواهد بود)  -فاعله لم تظهر( ...فاعل آن "الحیاة" است)
 )2للمخاطب (این فعل برای مخاطب نیست)
 )4اسم فاعله" :کاِم ل" (چون ثالثی مزید است پس اسم فاعل آن با "ُم ـ" شروع م یشودُ :م تکامل)
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گزینه 1
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )2مصدر"( ...تا ّم " در اصل "تاِم م" بر وزن "فاِع ل" بوده و اسم فاعل ثالث ّی مجرد است)  -حال (صفت برای "اشتغاًال " است)
 )3مصدره "إتمام" ("تا ّم " اسم فاعل ثالث ّی مجرد است پس مصدرش نم یتواند بر وزن "إفعال" باشد)
 )4دقیقًا مانند گزینۀ ""2
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گزینه 2
گزینۀ " :"1حنیف( :یکتاپرست) بر شخصی اطالق م یگردد که عبادت هر پروردگاری را رد م یکند جز خدای متعال! (صحیح)
گزینۀ " :"2وسیلهای دارای دسته چوب و دندانهای پهن از آهن که ریشه درختان با آن قطع م یشود! این تعریف "فأس :تبر" است.
درحال یکه در گزینۀ " "2نوشته شده کأس "لیوان"
گزینۀ " :"3سخنی با صدای مخفیانه و آرام! "التهامس :پچپچ کردن" (صحیح)
گزینۀ " :"4عضوی از اعضای جسم است که باالی تنه قرار م یگیرد! (صحیح)
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ترجمه متن:
زندگی مانند دریایی است که کشتی عمر ما روی آن حرکت م یکند درحال یکه ما مشغول جمع آوری گوهرها هستیم تا اینکه کشتی
به ساحل برسد و سپس بایستد .اگر دریا پیوسته مّو اج باشد امواج به کشتی و صاحبش آسیب م یزنند و مانع دست یافتن او به
گوهرها م یشوند .اگر بخواهی دریا آرام باشد دیگران را ببخش و برای کسانی که به تو ستم کردند طلب آمرزش کن و اشتباهات آنان
را فراموش کن زیرا هر خاطرۀ تلخی که در قلبت دفن م یکنی زندگ یات را تلخ م یکند و به انتقام فکر نکن مگر در مقابل ستمگران و
مستکبران زیرا انتقام شمشیر دو لبه (دو َد م) است .زندگی کوتاه و فرصت اندک است پس به چیزی بپرداز که تو را در کسب آنچه
هنگام رسیدن به ساحل بدان نیازمندی ،کمک کند؛ زیرا وقتی به ساحل برسی بازگشت به دریا برای جستجوی گوهرها ممکن نیست.
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

37

گزینه 4
"ساحل تعبیری از مرگ است که دستهای ما را از دنیا کوتاه م یکند!"
بررسی سایر گزینهها:
 )1گوهرها همان کارهایی هستند که در دنیا به آنها م یپردازیم( .فقط کارهای نیک نه همه کارها)
 )2خاطرات تلخ شمشیری برنده هستند پس باید آن را از قلب خود دور کنیم( .طب ق متن "انتقام" شمشیر برنده است)
 )3سخت یهای زندگی همان موجهایی هستند که ما را از دست یافتن به گوهرها منع م یکند( .طب ق متن ،امواج همان کینهها و
دشمن یهاست نه سخت یها)...
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گزینه 1
"به جمع کردن آنچه قلبت را تاریک م یکند ،مشغول نشو".
بررسی سایر گزینهها:
 )2از هر کسی که به مردم ستم م یکند بگذر( .از مستکبران نباید بگذریم)
 )3بشتاب تا به سرعت به ساحل برسی( .ساحل در این متن همان مرگ است)
 )4شمشیر انتقام را بشکن و آن را دور بینداز( .برای مستکبران باید نگهش داریم)
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گزینه 2
"خاطرات تلخ ما ،زندگی را دور از آرامش قرار م یدهد".
بررسی سایر گزینهها:
 )1زندگی مانند کشت یای است که بدون توقف به سمت ساحل حرکت م یکند( .طب ق متن ،زندگی مانند دریا و عمر ما مانند کشتی
است)
 )3خطاهای دیگران به کشتی عمر ما آسیب نم یزند! (در متن چنین چیزی نیامده)
 )4انتقام کسی را که به آن اقدام کند ،زخمی نم یکند( .در متن آمده که انتقام شمشیر دو لبه است یعنی ممکن است هر دو طرف
را زخمی کند)
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گزینه 2
گزینههای " 1و  "4بر عفو و گذشت تاکید دارند که کام ًال با متن ارتباط دارد و گزینۀ " "3هم به "عفو نکردن ظالمان" اشاره دارد که
بازهم در متن وجود دارد ولی گزینۀ " "2ارتباطی با متن ندارد.
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گزینه 1
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )2للغائبة (باتوجهبهمعنای جمله ،للمخاطب است)  /خبر (فعلی که بعد از اسم نکرة بیاید غالبًا خبر نیست)
 )3حرفه الزائد( ...ثالثی مجرد است و حرف زائد ندارد)  /خبر و ( ...مانند گزینۀ )2
 )4من مصدر( ...ثالثی مجرد است و "تدفین" که مزید است نم یتواند مصدرش باشد)
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گزینه 3
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
" )1تفّک ر" (از باب تفعیل است پس مصدرش "تفکیر" است)
 )2للنفي (باتوجهبه معنای جمله ،للّن هي است / ).مجهول ،فاعله محذوف (طب ق معنای عبارت مجهول نیست)
 )4مفعوله"( ...االنتقام" مجرور به حرف جّر است نه مفعول)
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گزینه 3
بررسی سایر گزینهها:
 )1مذّک ر (اّو ًال صفتش بهصورت مؤنث آمده و ثانیًا جمعش "ذکریات" است پس مؤنث است)
 )2وزن "ُف علی" ("ِذ کری" اولش کسره دارد)  /مبتدأ و ( ...بعد از "کّل " آمده و مضافإلیه است)
 )4مذکر (مانند گزینۀ  / )1المضافإلیه "ُم ّر ة" ("ُم ّر ة" صفت است)

ترجمه متن:
پرتوهای نورانی که خورشید م یفرستد یا ماه آنها را به زمین ما بازتاب م یکند همان منبع اصل یای است که جهان را روشن م یکند.
در قرن بیستم دانشمندان کشف کرد هاند که پرتو نورانی از هفترنگ تشکیل م یشود .اگر نور وارد آ بهای دریا شود شکسته و تجزیه
م یشود و نخستین رنگی که از آن پنهان م یشود رنگ قرمز است .برای همین اگر غواصی در دریا زخمی شده و خون از او جاری شود
خونش را جز به رنگ سیاه نم یبیند .هرچه نور در دریا بیشتر و بیشتر پایین برود بخش دیگری از رن گهای تشکیلدهندۀ آن پنهان
م یشود و تاریکی دریا بیشتر م یشود تا اینکه نور به عمقی بیشتر از دویست متر برسد و رنگ آبی پنهان م یشود و نور کام ًال ناپدید
م یگردد و باعث تاریکی کامل در دریا م یشود.
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
"َی محو"به معنای "ناپدید م یشود" است که از مفهوم متن قابل حدس زدن است .ترجمه گزینهها:
 )1تباه م یکند ،آشکار م یشود  )2 -گم م یشود  /آشکار م یشود  )3 -شکسته م یشود  /جمع م یشود  )4 -نزدیک م یشود  /باال
م یرود
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گزینه 4
طب ق متن وقتی غواصی در داخل دریا زخمی شود ،خونش را به رنگ سیاه م یبیند .ترجمۀ گزینهها:
 )1از او خون به رنگ سیاه خارج م یشود.
 )2نم یتواند خون خود را ببیند.
 )3خونش در سطح دریا به رنگ سیاه دیده م یشود.
 )4خون خود را به رنگ قرمز نم یبیند.
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گزینه 4
طب ق متن پرتو خورشید وقتی وارد دریا م یشود اجزای تشکیلدهندۀ آن ی کبهیک محو م یشوند ولی باید دقت کنید که با حذف
اولین جزء آن ،نور به رنگ سیاه دیده م یشود .ترجمۀ گزینهها:
 )1در اعماق دریا آشکار نم یشود.
 )2آخرین رنگی که در دریا پنهان م یشود.
 )3از رن گهای تشکیلدهندۀ نور است.
 )4در عم ق کمتر از  200متر دیده م یشود.
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گزینه 3
ترجمۀ گزینهها:
 )1جهان ما را تنها پرتوهای ارسالشده از خورشید یا بازتاب شده از ماه روشن م یکند( .غلط است زیرا نورهای مصنوعی بشر نیز در
روشن کردن جهان مؤثر است دقت کنید که در متن از لفظ "المصدر الرئیس ّی " استفاده شده است)
 )2دانشمندان رن گهای هفتگانۀ نور را در قرن حاضر کشف کردند( .در متن گفته قرن "بیستم" درحال یکه قرن حاضر قرن بیست و
یکم است)
 )3تاریک یهای دریا طبقات مختلفی دارند که برخی از برخی دیگر تاری کتر هستند( .باتوجهبه اینکه در متن آمده "تاریکی دریا
بیشتر م یشود" پس طبقات مختلف تاریکی صحیح است)
 )4بشر نم یتواند که در دریا بیشتر از  200متر پایین برود حّت ی با دستگا ههای جدید( .چنین چیزی در متن نیامده)
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گزینه 1
خطاهای سایر گزینهها:
 )2للمخاطبین (صحیح :للغائبین)  -فاعله "العلماء" (صحیح" :العلماء" مبتدا است)
 )3حرفاه الزائدان"( ...واو" ضمیر است نه حرف زائد)
" )4أنتم" (ضمیر مناسب آن "هم" است)
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گزینه 3
خطاهای سایر گزینهها:
 )1للغائبین (صحیح :للغائب)
 ... )2واحد (از باب افتعال است و دو حرف زائد دارد)  /فاعله "هو" (ضمیر منفصل هرگز فاعل نیست)
 )4اسم مفعوله "مخف ّی " (این فعل الزم است درنتیجه اسم مفعول ندارد ضمنًا "َم خف ّی " اسم مفعول ثالثی مجّر د است)  /خبر و...
(در این عبارت "أّو ل" مبتدا و "ا لّل ون" است)
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گزینه 4
خطاهای سایر گزینهها:
" )1یتشّک ل" ("الُم شِّک لة" از فعل "ُی شّک ل" و از باب تفعیل ساخته شده است)  /مضافإلیه (صحیح:صفة)
" )2إشکال" (طب ق توضیحات گزینۀ  1از مصدر "تشکیل" است)

 )3جمع تکسیر و"( ...الُم شِّک لة" مفرد و مؤنث است)  /مضافإلیه (مانند گزینۀ )1
51

گزینه 2
معین کن استثناء را:
هرگاه سؤال پرسید کجا اسلوب استثناء داریم ،یعنی جایی که اسلوب حصر نباشد و مستثن یمنه در جمله ذکر شده باشد.
ترجمۀ گزینهها:
گزینۀ "" :"1نیست قصدم (منظورم) در زندگ یام جز راحتی"  :مستثن یمنه نداریم و جمله منفی است ،پس اسلوب حصر است.
گزینۀ "" :"2برنده نم یشوند بازیکنان مگر تالشگران از آنها"  :چون "ا ل اّل عبون" مستثن یمنه است ،پس در اینجا اسلوب استثناء
داریم.
گزینۀ "" :"3نیامد جز این سرباز به خانۀ کوچکمان"  :چون جمله منفی است و مستثن یمنه نداریم پس اسلوب حصر است.
گزینۀ "" :"4نم یبینیم اینجا جز دو گروه از دشمنانمان"  :چون جمله منفی است و مستثن یمنه نداریم ،پس اسلوب حصر است.
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
بررسی اشکاالت:
"حیاتنا الحقیقّی ة" به معنی (زندگی واقعی ما  /زندگی واقعی خود) است[ .رّد گزینۀ ]1
"قد ال َن سَت طی ُع " به معنی (گاهی نم یتوانیم  /شاید نتوانیم) است[ .رّد گزینۀ ]2
"ُن حُّب و َن رَض ی" به معنی (دوست م یداریم و م یپسندیم) است[ .رّد گزینۀ ]3
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
کلمۀ "لکْن " از حروف مشّب هة بالفعل نیست و کلمۀ "لکّن " با تشدید از حروف مشّب هة بالفعل م یباشد.
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
فعل "تذّک ر ُت " فعل ماضی متکل موحده از باب تفُّع ل است که در گزینۀ "" ،"2به خاطرم آمد" غایب است نه متکل موحده[ .رّد گزینه
"]"2
قبل از "تصادم" کلمۀ "ذلک" وجود ندارد ولی در گزینههای " "3و "" ،"4آن" اضافی است[ .رّد گزینههای " "3و "]"4
فعل "ُق لُت " ماضی ساده به معنای "گفتم" است ولی در گزینۀ "" ،"4میگفتم" ماضی استمراری و غلط است[ .رّد گزینۀ "]"4
قبل از "الطفل" کلمۀ "ذلک" وجود ندارد ولی در گزینههای ""2و"" ،"4آن" در "آن کودک" اضافی است[ .رّد گزینههای ""2و"]"4
جعبۀ آموزشی :هرگاه بعد از "لیَت " فعل "ماضی" بیاید هم میتوان آن را ماضی بعید و هم ماضی استمراری ترجمه کرد.
 لیَت َ ...ع َب َر  -1 :ایکاش  ...عبور کرده بود (ماضی بعید) یا  -2ایکاش  ...عبور م یکرد (ماضی استمراری)تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
منفعت بسیاری دارد ← .بسیار سودمند است"( .جّد ًا " صفت برای "نافعٌة " نیست)
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
فعل " ُک نتم التعلمون" فعل ماضی استمراری منفی به معنای "نم یدانستید" در گزینههای " "2و " "4بهدرستی ترجمه نشده است[ .رّد
گزینههای " "2و "]"4
در گزینۀ "" ،"1آن را" مفعول است ولی در عربی فعل "تعلمون" مفعولی ندارد[ .رّد گزینۀ "]"1
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
" :1و هی تبتسم" بهصورت حال ترجمه نشده است.
" :2حفلة َز واجها" به معنی "جشن عروس یاش" است.
" :3تذّک رت" یک فعل ماضی است که در این گزینه بهصورت مضارع ترجمه شده است.
تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
اشکاالت سایر گزینهها:
گزینۀ "" :"1حقای ق ارزشمندی" بهصورت نکره
گزینۀ "" :"2درجات علمی واالیی" بهصورت نکره" ،رسید هاند" بهصورت ماضی نقلی
گزینۀ "" :"4نهی کرد های" بهصورت مثبت نادرست هستند.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

59

گزینه 1
فعل " ُک نُت ُا فِّک ُر " ماضی استمراری به معنای"م یاندیشیدم" م یباشد ولی در اینجا "م یاندیشم" مضارع اخباری و اشتباه است.
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
خطاهای این عبارت:
َ )1ت عرفیِن (صَ :ت عرفیَن ← للمخاطبة است و نون آن باید مفتوح باشد) َ -ی کِذ بوُن (صَ :ی کِذ ُب وَن  ،للغائبین است و باید نون آن فتحه
داشته باشد).
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
بررسی اشتباهات سایر گزینهها:
 )1علوم ← علم ،دانش ِ /ب ِه ← در ترجمه لحاظ نشده است / .برایش  ...وجود دارد ← برایش  ...خواهد بود.
 )2مردی وجود ندارد ← هیچ مردی نیست ("ما من  +اسم نکره" ← هیچ  +اسم نکره  +نیست)  /بهره ببرند ← بهره برده شود/ .
صدقه ← صدقهای ،یک صدقه ("صدقٌة " یک اسم نکره است و نباید بهصورت معرفه ترجمه شود)
 )4مردی نیست ← هیچ مردی نیستِ / .ب ِه ← در ترجمه لحاظ نشده است.
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
در این گزینه" ،اضَط َّر " به معنای "ناگزیر کرد" است و "ما ِا ضَط َّر " باید بهصورت "چه چیزی ناگزیر کرد" ترجمه م یشد .ترجمۀ سایر
گزینهها صحیح م یباشد.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

63

گزینه 3
معین کن اشتباه را:
 )1قربان یها :آنچه ذبح م یشود از گوسفندان در روز عید قربان برای خدای متعال!
 )2کتف :از اجزای جسم است که واقع شده کنار گردن!
 )3صبحانه :آنچه م یخوریم در صبح از داروها و غذاها!
 )4پوچ و بیهوده :آنچه انجام م یشود از کارها به صورت بیهوده!
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
"ال" در گزینۀ " "3الی نفی جنس است :هیچ شکی در آن نیست.
"ال" در گزینۀ "" "1ال أخاف :نم یترسم" و گزینۀ "" "2ال أنظر :نگاه نم یکنم" الی نفی است.
و "ال" در گزینۀ " "4الی عطف به معنای "نه" م یباشد.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
بررسی سایر گزینهها:
" :1سمکة ا لّز ینة" در این گزینه بهطور جمع ترجمه شده است .همچنین "أغرب األسماک" یعنی "عجیبترین ماه یها".
 :2در این گزینه "ُم عجبین" به معنی "شیفته" باید ترجمه شود نه "تعّج ب"! ضمنًا واو" ،حالیه" نیست.
ِ" :3م ن أغرب األسماک" ← "از عجیبترین ماه یها" م یباشد.

تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
در گزینۀ (َ" ،)4أ ضاَف  :افزود ،اضافه کرد" با "َق َّل  :کم شد" متضاد نیستند.
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
چون بعد از "لیت" فعل مضارع "یبقون" آمده است ،پس باید بهصورت "مضارع التزامی" (باقی بمانند) ترجمه شود ،ولی در گزینۀ
" "1به اشتباه "م یماندند" یعنی بهصورت ماضی استمراری ترجمهشده است[ .رّد گزینۀ "]"1
فعل "ُی ْم َن َع " یک فعل مجهول است که در گزینه " "4به اشتباه بهصورت معلوم "جلوگیری کنند" ترجمه شده است[ .رّد گزینۀ "]"4
کلمۀ "َأِل َّن " به معنای "زیرا  -برای اینکه" م یباشد ،ولی در گزینه " "1و " "3به اشتباه "قطعًا " ترجمهشده است[ .رّد  1و ]3
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ترجمه متن:
در روستایی زن فقیری بود که از شیر تازه کره درست م یکرد و آن را به همسرش م یداد تا آن را به شهر ببرد و به صاحب مغاز های که
آن دو را م یشناخت بفروشدَ .ک ر هها به شکل ُک ر های ساخته م یشدند که وزن هر کدام از آنها به یک کیلو م یرسید .در یکی از این
مرتبهها صاحب مغازه گمان کرد که کر ههای ُک روی کوچ کتر از قبل هستند .پس به وزن کردن یکی از ُک ر ههایی که آن مرد آورده بود،
اقدام کرد .وزنش تقریبًا  900گرم بود .فروشنده عصبانی شد و پنداشت که تمام کر ههای کروی که پیش از آن خریده است مانند این
بود هاند .به روستا رفت و خانه مرد را پیدا کرد و به او گفت :پسازاین هرگز از تو َک ره نخواهم خرید زیرا تو فریبم م یدهی .زن صدای
او را شنید و به او گفت :ما گناهی نداریم ،برادر من ،من کر هها را با ترازویی وزن کردم که شوهرم ماه گذشته از تو گرفت و تو آن را در
مغاز هات به کار م یبردی و کاالها را با آن وزن م یکردی و به مردم م یفروختی.
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
در این گزینه آمده است" :مکان خانۀ مرد را در روستا نم یشناخت" .طب ق عبارت "وجد بیت الّر جل" یعنی ابتدا خانه را نم یشناخته.

ترجمه سایر گزینهها:

 )1مرد بداخالقی بود که بهسرعت خشمگین م یشد!
 )3ترازوی دقیقی نداشت که با آن کاالها را بهدرستی وزن کند!
 )4زنی را که َک ر ههای ُک روی را م یساخت ،نم یشناخت!
69

گزینه 4
"زن نم یدانست که َک ر ههای ُک روی هزار گرم (یک کیلو) نیستند ".که طب ق جمالت پایانی متن صحیح است .ترجمه سایر گزینهها:
َ )1ک ر ههای ُک روی که زن آنها را درست م یکرد همگی  900گرم بودند! (یک ماه آخر وزن آنها تغییر کرده بود).
 )2زن َک ر ههای کروی به یک صاحب مغازه در روستا م یفروخت! (مغازه در شهر بود)
 )3صاحب مغازه مرد شکاکی بود که به فروشندۀ َک ر هها اعتماد نداشت!
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گزینه 3
ترجمۀ گزینهها:
 )1چرا زن کره درست م یکرد؟ (برای فروش و کسب درآمد ،چون فقیر بود).
 )2کره از چه چیزی درست م یشد؟ (از شیر تازه)
 )3قیمت یک َک رۀ ُک روی چقدر بود؟ (در متن پاسخش نیامده)
 )4چه کسی در شهر کر هها را م یفروخت؟ (همسر زن)
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گزینه 2
باتوجهبه اینکه طب ق متن مرد فروشنده نتیجۀ ک مفروشی خودش را م یدید ،همۀ گزینهها به متن ارتباط دارد جز گزینۀ 2
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گزینه 1
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )2مستقبل (این فعل از لحاظ معنایی مستقبل است ولی از لحاظ ساختاری مضارع بهحساب م یآید) " -ت ر ی" (حروف اصلی آن
"ش ر ی" است).
" )3أ ،ی" (این فعل بر وزن "أفتعل" است پس حروف زائد آن "أ  -ت" است).
 )4للغائب (این فعل للمتکل موحده است)

73

گزینه 1
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )2للغائبة (طب ق متن للمخاطب است)
 )3فعل ماض (ص :مضارع)
 )4الماضی بعید ("کنت تستخدم" از "کان  +مضارع" تشکیل شده پس ماضی استمراری است)
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گزینه 4
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )1جمع تکسیر (ص :جمع سالم است)
 )2مجرور بحرف الجّر ("کّل " جزء حروف جّر نیست)
 )3مفرد و( ...مانند گزینۀ  - )1مجرور بحرف الجّر (مانند گزینۀ )2
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گزینه 4
سؤال از ما عبارتی را خواسته که در آن حال از نوع "جمله" نباشد.
بررسی عبارات:
 )1واقفین ← خبر کاَن و منصوب َ /و ُه م منتظرون ← حال از نوع جمله اسمّی ه
َ )2و ُه م راکعون ← حال از نوع جملۀ اسمّی ه
َ )3و ُه و أراَد ← حال از نوع جملۀ اسمّی ه

 )4در این عبارت اص ًال "حال" نداریم و "الغالبون" خبر "إَّن " هست.
تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
کلمۀ "ُض عفاء" در گزینۀ " "1و کلمۀ "عالمًا " در گزینۀ " "2و کلمۀ "جمیلًة " در گزینۀ " "3حال م یباشند ولی در گزینۀ " "4کلمۀ
"مشتاقًة " خبر "کانت" و کلمۀ "معجبًة " چون بعد از حرف عطف "و" آمده معطوف است.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
"قد َأ شَت ري" به معنای "گاهی م یخرم  -شاید بخرم" م یباشد.
سایر گزینهها بهدرستی ترجمهشد هاند.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
کلمۀ "سریعًة " حال برای "العداوة" است.
در گزینۀ "" :"1فرحین" صفت برای "أبناء" است.
در گزینۀ "" :"2نشیطًا " صفت برای "رج ًال " است.
در گزینۀ "" :"3دائمًا " قید زمان است نه حال.
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
بررسی اشکاالت سایر گزینهها:
" )1إاّل الَم رَض ی" یعنی "بهجز بیماران"!
 )2در ترجمۀ جملۀ "الّص ّح ة تاٌج َع َل ی ُر ؤوس األصّح اء" نیازی به آوردن لفظ "تنها" نیست!
 )4مانند گزینۀ " ،1الَم رَض ی" بهصورت مفرد ترجمه شده است!

تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
چون بعد از "لیَت " فعل ماضی "استطاع" آمده است ،این فعل را هم م یتوان بهصورت ماضی بعید و هم ماضی استمراری ترجمه
کرد ولی در گزینۀ " "1بهصورت مضارع التزامی [بتواند] و در گزینۀ " "3بهصورت ماضی التزامی [توانسته باشد] ترجمه شده است [رّد
گزینههای " "1و ".]"3
کلمۀ "لیت" به معنای "کاش" م یباشد ،ولی در گزینههای " "1و " "3بهصورت "شاید" و "امید است" ترجمه شده است که اینها
ترجمۀ " َل َع َّل " م یباشند [رّد گزینههای " "1و ".]"3
کلمۀ "فکره" دارای ضمیر است که در گزینۀ " "4ضمیرش ترجمه نشده است [رّد گزینۀ "]"4
فعل "َی بُس ُط " جملۀ وصفیه است و فعلش مضارع است و چون قبلش فعل مضارع "یجد" آمده است ،فعل "یبسط" باید بهصورت
مضارع التزامی "بگستراند" ترجمه شود ولی در گزینۀ " "4بهاشتباه "م یگستراند" ماضی استمراری آمده است [رّد گزینۀ ".]"4
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
کلمۀ "ا لّل ُه ّم " یک اسم علم م یباشد چون در اصل "یا اهّلل" بوده است.
معین کن گزینهای که در آن اسم علم است:
در گزینۀ " "1کلمۀ" قرآن" به معنای "خواندنی" اسم علم نیست.
در گزینۀ " "2کلمۀ "االیرانّی ون" به معنای "ایران یها" اسم علم نیست و معرفه به "ال" م یباشد!
در گزینۀ " "3کلمۀ "مدینة" چون به معنای "شهر" م یباشد علم نیست.

تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
"إلنقاذها :برای نجاتشان ،نجات دادن خود" [رد سایر گزینهها] " /مفترسیها :شکارچیان خود" در گزینۀ " "2ضمیر ترجمه نشده است.
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
گزینۀ "" :"1أَّن " به معنای "که" است نه "همانا" که نادرست ترجمه شده است( .یا) عباَد اهّلل( :ای) بندگان خدا ِ" -ا عَل موا :بدانید" -
"یستحّل  :حالل م یشمارد" " -هذا العام :امسال" " -ما :چیزی را که" ِ" -ا سَت َح َّل  :حالل م یدانست" " -عامًا أّو ل :سال اّو ل"
گزینۀ "َ" :"2س ُت فَت نوَن  :امتحان خواهید شد (مستقبل)" "-راقبوا أنفسکم :مراقب خودتان باشید" " -حّت ی َت خرجوا :تا خارج شوید" -
"ِم نها :از آنها" " -أعّز اء :سربلند"
گزینۀ "" :"3کأّن  :گویی" ُ" -ی د ِر ک :که درک م یکند (جملة وصفّی ة)" " -یرقب :نظاره م یکند" ِ" -ب إعجاب کثیر :با شگفتی بسیار"
گزینه "ُ" :"4ی بَت َل ی :مبتال م یشود (مجهول)" " -ذنوب کثیره :گناهان زیادی"
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ترجمه متن:
پل "س یوسهپل" از معروفترین بناهای تاریخی در ایران است که بر روی رود زایند هرود در استان اصفهان که پایتخت فرهنگی ایران
نامیده م یشود ،قرار دارد .پل در دورۀ صفوی به دستور شا هعباس اول ساخته شد و فرماندۀ سپاه "ا هّللوردی خان" کسی است که کار
ساخت آن را به عهده گرفت برای همین گاهی این پل به نام او معّر فی م یشود .این پل دو پیاد هرو دارد که یکی بر روی دیگری است
و گردشگران بسیاری را از نقاط مختلفی از جهان جذب م یکند .این پل ویژگ یهای خاصی دارد بهطور مثال :جریان آبی که از زیر آن
عبور م یکند باعث افزایش استحکام آن م یشود و این بهخاطر موادی است که در ساخت آن بهکار رفته است و اگر رود خالی از آب
باشد پل ک مکم خراب م یشود .برای همین عالقهمندان این پل با ساخت سد روی رودخانه مخالفت م یکردند اما نتوانستند مانع آن
شوند .اآلن در روزهای اندکی از سال آب رودخانه جریان دارد و در روزهای دیگر شوق مردم برای دیدن پل کاهش م ییابد.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
ترجمۀ گزینهها:
 )1در پایتخت ایران قرار دارد( .در اصفهان است)
 )2با دستان سپاهیان در دورۀ عباسی ساخته شده است( .در دورۀ صفوی ساخته شده است)
 )3گاهی مردم آن را با نام شا هعباس اول معرفی م یکنند( .به نام "ا هّللوردی خان" نه شا هعباس اول)
 )4بنایی تاریخی است که بسیاری از بینندگانش را به تعجب م یاندازد.

85

گزینه 1
ترجمۀ گزینهها:
 )1پل دوطبقه دارد که م یتوانیم روی هرکدام از آنها راه برویم! (به کلمۀ "رصیف" به معنای "پیاد هرو" دقت کنید)
 )2بارش مداوم باران ممکن است باعث خراب شدن پل شود( .طب ق متن جریان آب باعث تقویت پل م یشود)
 )3وقتی در رودخانه آبی نباشد ،پل هیچ زیبایی ندارد( .طب ق متن زیبای یاش کم م یشود)
 )4گاهی رودخانه از آب خالی م یشود تا استحکام پل زیاد شود( .طب ق متن کام ًال برعکس است)
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گزینه 3
ترجمۀ گزینهها :عالقهمندان پل ............
 )1اجازه ندادند که سدی روی رودخانۀ زایند هرود ساخته شود( .طب ق متن ،نتوانستند)
 )2تالش م یکنند تا گردشگران بیشتری را برای دیدن پل بیاورند( .در متن چنین چیزی نیامده)
 )3با هر موضوعی که باعث تخریب پل شود ،مخالفت م یکنند.
 )4وقتی رودخانه خالی از آب شود ،برای دیدن آن اشتیاق ندارند( .در مورد عالقهمندان پل ،این موضوع درست نیست).
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گزینه 3
ترجمۀ گزینهها:
 )1دالیل تخریب پل!
 )2کسی که اقدام به اجرای ساخت آن کرد!
 )3نحوۀ ساخت آن روی آب!
 )4ویژگ یهای پل!
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گزینه 2
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )1معلوم ،فاعله "الجسر" (طب ق ترجمۀ متن" ،یعّر ف" مجهول است)

 )3علی وزن "تفّع ل" (از باب تفعیل است - ).الماض ّی النقلی ("قد  +مضارع" ماضی نقلی نیست)
 )4مع فاعله ( ...مانند گزینۀ )1
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گزینه 1
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )2للغائبین  -مزید ثالثی( ...از معنای فعل که "جاری است" مشخص است که مجرد است نه مزید)
 )3خبر ("اآلن" قید زمان است و نم یتواند مبتدا باشد)
 )4مزید ثالثی (مانند گزینۀ  ← 2البته اگر ثالثی مزید بود ،ماضی آن "أجری" بود نه "جری")  -مفعوله "ماء" (طب ق معنای جمله
"ماء" فاعل است نه مفعول)
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گزینه 2
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )1مفرد ،مؤنث ("هواة" جمع مکّس ر "هاوی" بوده و مذکر است)  -خبره "لذلک" (خبر آن عبارت "کانوا یعارضون )...م یباشد.
 )3مفرده "هوی" (مانند گزینۀ  - )1خبره "هذا" (مانند گزینۀ  ،1ضمنًا "هذا" مضافالیه است)
 )4مفرد ،مؤنث (مانند گزینۀ )1
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گزینه 4
بررسی سایر گزینهها:
 )1اندیشۀ ← ...کردارمان  /خواندن کتا بها ← آنچه از کتا بها خواند هایم ("خواندن" مصدر است نه فعل")  /موضوعات مختلف
← موضوعاتی مختلف ،موضوعات مختلفی
 )2اندیشه ← اندیشهها  /زمینههای مختلف ← موضوعاتی مختلف
 )3کتا بهایی است که ← از کتا بها  /یاد گرفتِن آنچه ← آنچه یاد گرفتهایم  /در ← از
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
چون بعد از اسم اشاره "هؤالء" ،اسم الدار "االّم هات" آمده اسم اشاره باید بهصورت مفرد "این" ترجمه شود ولی در گزینۀ "،"2
"اینان" جمع و اشتباه است[ .رّد گزینۀ "]"2
چون بعد از "لیت" فعل "لم یترکن" که معادل ماضی منفی است آمده پس باید بهصورت ماضی بعید منفی یا ماضی استمراری
منفی ترجمه شود ولی در گزینههای " "2و " "3فعلهای "رها نسازند" و "ترک نگویند" مضارع التزامی منفی و غلط م یباشند[ .رّد
گزینههای " "2و "]"3
ضمیر " ُه َّن " در "أوالدهّن " در گزینۀ " "4ترجمه نشده است[ .رّد گزینۀ "]"4
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
گزینۀ " :"1جمع آن بتها و تندیسی از سنگ یا چوب یا آهن و وسیلهای برای عبادت خداوند است( .غلط قسمت آخر اشتباه است)
گزینۀ " :"2عبادت کردن بت میتواند انسان را از خرافات و گمراهیها نجات دهد( .غلط)
گزینۀ " :"3عبادت بت معموًال در پرستشگاهها است و آنجا مردم غیرخدا را میپرستند( .درست)
گزینۀ " :"4عبادت بتها مختص دورههای گذشته است و در عصر کنونی ما هیچ ملتی نیست که بت را بپرستد( .غلط)
تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
بررسی سایر گزینهها:
ُ" )1ق َر ی" جمع مکّس ر بهمعنای "روستاها" م یباشد که بهصورت مفرد ترجمه شده است!
" )2فؤوسهم" یعنی "تبرهایشان" که ضمیر "هم" ترجمه نشده است!
 )3در این گزینه نیز "ُق َر ی :روستاها" ،مفرد ترجمه شده است!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
در کدام عبارت تشبیه آمده است:
برای تشبیه از کلمۀ "کأَّن " استفاده م یشود.
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
رد سایر گزینهها:
گزینه  :1چون بعد از اسم اشاره (هذه) ،یک اسم نکره "حیوانات" آمده است ،پس اسم اشاره را مطاب ق با صیغۀ خود یعنی "اینها"
و اسم نکره را با "ی" معنی م یکنیم:
ترجمۀ درست این گزینه :اینها حیواناتی وحشی هستند که در جنگلهای مازندران زندگی م یکنند!
گزینه " :2ل ِـ " در "ألفهم" الم ناصبه است و باید بهصورت "برای اینکه  -تا" ترجمه شود.
ترجمۀ درست :برای اینکه بفهمم این درس سخت را ،بسیار تالش کردم!
گزینه " :4ال تقربوا" یک فعل نهی م یباشد و به معنای "نزدیک نشوید" م یآید.
ترجمۀ درست :به نماز نزدیک نشوید درحال یکه شما مست هستید!
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ترجمۀ متن:
ال کپشت از حیوانات خونسرد است و دو گونه دارد :برخ یشان ساکن خشکی و بقیهشان آبزی هستند ،اولی (ساکن خشکی) از گیاهان
و سبز یها تغذیه کرده و دومی (آبزی) خوراکش جانداران کوچکی است که در آب زندگی م یکنند .ال کپشتهای خشک زی بهندرت
در ما ههای فصل زمستان دیده م یشوند زیرا در خانههای خود م یخوابند .این جاندار هیچ دندانی ندارد اما آن را با منقار نیرومندی که
گاهی توان فشارش به  80کیلوگرم م یرسد ،جبران م یکند .بزرگترین ال کپشتها در اقیانوس آرام زندگی م یکند و طولش به دو متر
م یرسد .ال کپشتها ،ساکن خشکی باشند یا آبزی ،در خارج از آب تخم م یگذارند و برای همینگونۀ آبزی از دریا خارج نم یشود مگر
هنگام تخ مگذاری ،سپس به محی طزیست خود برم یگردد .چینیان اعتقاد دارند که مجسمۀ ال کپشت مال و شانس م یآورد ،برای
همین در خانههای بیشترشان یکی از آن قرار داد هشده است و در میان اعراب ال کپشت برای طوالنی بودن عمر و کندی درحرکت
مثال زده م یشود.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
صورت سؤال" :از ویژگ یهای ال کپشت آبزی این است که( ...دّق ت کنید که مورد خطا خواسته شده است)
بررسی گزینهها:
 )1غالبًا طول آن کمتر از دو متر است( .در متن آمده که بزرگتریِن آنها ،طولش دو متر است ،پس درست است).
 )2بچههایش در خشکی متولد م یشوند سپس وارد دریا م یشوند( .طب ق متن کام ًال درست است)
 )3از بچههایش مراقبت نم یکند( .طب ق متن فقط برای تخ مگذاری به خشکی م یآید پس از بچههایش مراقبت نم یکند)
 )4هنگام سردی هوا در خانهاش م یخوابد( .طب ق متن این ویژگی مربوط به ال کپشتهای خشک زی است)
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گزینه 4
 )1ال کپشت ساکن خشکی شکارش را با منقارش بهشدت فشار م یدهد زیرا او دندان ندارد( .طب ق متن ال کپشت ساکن خشکی،
گیا هخوار است پس اص ًال شکار نم یکند).
 )2در خانههای بسیاری از چینیان یک ال کپشت وجود دارد زیرا آن را دوست م یدارند( .طب ق متن ،مجسمۀ ال کپشت در خانۀ
چین یها وجود دارد نه خوِد ال کپشت)
 )3ال کپشتها همگ یشان در کشورهای عربی طوالن یمدت زندگی م یکنند اما کند هستند( .طب ق متن ال کپشتها در نزد اعراب
ضر بالمثلی برای طول عمر هستند اما دلیل نم یشود که همۀ آنها عمر طوالنی داشته باشند)
 )4ال کپشتهای ساکن خشکی در محل زندگی خود تخ مگذاری م یکنند تا بچه از آن بیرون بیاید( .طب ق متن این عبارت م یتواند
درست باشد)
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گزینه 4
صورت سؤال :مشخص کنید موضوعی را که از متن فهمیده نم یشود.
ترجمه گزینهها:
 )1طول قامت ال کپشتها.
 )2ضر بالمثلهایی پیرامون ال کپشتها.
 )3آنچه ال کپشتها از آن تغذیه م یکنند.
 )4وزن ال کپشتهای بزرگ
در متن دربارۀ همۀ گزینهها بهجز گزینۀ  4مطالبی دیده م یشود.
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گزینه 1
خطاهای سایر گزینهها:
 )2مجهول (طب ق معنای عبارت ،این فعل معلوم است نه مجهول)  -قد حذف فاعله (این اصطالح مربوط به فعلهای مجهول است
ولی ُی عّو ض در این عبارت معلوم است)
 )3للغائبة (ص :للغائب)

 )4من باب تفّع لُ( ...ی عّو ض ،بر وزن "ُی فِّع ل" بوده و از باب تفعیل است و فعلهای این باب تنها یک حرف زائد دارند).
101

گزینه 3
خطاهای سایر گزینهها:
 )1ماضیه( ...این فعل از باب مفاعلة است پس ماضی آن بر وزن "فاَع َل " خواهد بود)
 )2للمخاطب (این فعل برای "الّس الحف" بهکاررفته و نم یتواند للمخاطب باشد)  -معلوم ،فاعله( ...طب ق معنای عبارت این فعل
مجهول است و فاعل نیز ندارد)
 )4للمخاطب (مانند گزینۀ  - )2مفعوله( ...فعلهای مجهول غالبًا مفعول ندارند)
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گزینه 3
خطاهای سایر گزینهها:
 )1مفرده "الّص ین"( ...الصینّی ون :الّص ین ّی  +وَن ← پس مفردش "الصین ّی " است که اسم معرفه به "ال" محسوب م یشود)
 )2جمع مکّس ر( ...با "وَن " جمع بستهشده پس جمع سالم است)  -مبتدأ مؤّخ ر (این جمله فعلیه است و مبتدا و خبر ندارد)
 )4جمع تکسیر( ...مانند گزینۀ  - )1مبتدأ (مانند گزینۀ )2
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گزینه 2
بررسی سایر گزینهها:
" :1الجیران" به معنی "همسایهها" م یباشد نه "همسایههایمان" و نیز "واقفین" حال برای همسایهها است ،نه برای آسانسور!
" :3الجیران" جم ِع مکسر است نه مثّن ی! همچنین "ُم َع َّط ل" به معنی "خراب" است.
 :4عبارت "کأّن ه کاَن ُم عّط ًال " یعنی "گویا آن خراب شده بود".
تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
بررسی سایر گزینهها:
 )1تألیف نکرد هاند تألیف کرد هاند (در اسلوب "حصر" ،هنگام یکه جمله را با قیدهای تأ کیدی "فقط ،تنها" ترجمه م یکنیم ،فعِل
منفی در جملۀ قبل از "إاّل " باید بهصورت مثبت ترجمه شود).
 )2تنها از رحمت  ...از رحمت  ...تنها کسی که( ...در اسلوب "حصر" ،وقتی عبارت را بهصورت مثبت و مؤّک د ترجمه م یکنیم" ،إاّل "
بهصورت "فقط ،تنها" ترجمه م یشود و پسازآن واژه یا عبارت پس از "إاّل " ترجمه م یشود).
 )3نامیده شده است نامیدهایم ("َس ّم ینا" فعل ماضی معلوم از صیغۀ "للمتکّل م مع الغیر" است نه مجهول)...
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
پس از آفرینشش :بعد َخ لقه [رد گزینههای ( )3و (])4
رها نکرده = رها نکرده است :لم َی تُر ک ،ما َت رَک [رد گزینۀ (])1

او را رها نخواهد کرد :لن یترَک ه (ترکیب " َل ن  +مضارع" ،معادل "مستقبل منفی" در زبان فارسی است .ضمنًا "او را" نیز باید در
تعریب لحاظ شود[ ).رد گزینههای ( )1و (])3
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
إذا نظرت  ...إلی :...اگر (چنانچه ،هرگاه) به  ...نگاه کنند(( .اّو ًال " :إذا" ادات شرط است و "نظرت" فعل شرط و چنانچه "فعل شرط"

ماضی باشد ،م یتوان آن را بهصورت "مضارع التزامی" ترجمه کرد .ثانیًا َ" :ن َظ َر إلی "...یعنی "به  ...نگاه کرد") [رد سایر گزینهها]
طیو ُر الّس ماء:پرندگان آسمان [رد گزینۀ (])4

عیشي الُم ظلم :زندگی (زندگانی) تاریکم ،زندگی تارم (این ترکیب ،یک ترکیب "وصفی  -اضافی" است و در ترجمه مضافالیه پس
از صفت ترجمه م یشود[ ).رد سایر گزینهها]
ا ّل ذي قد ُم ِّر َر کثیرًا  :که بسیار تلخ شده است (در گزینۀ ( )2ترجمه نشده است و در گزینۀ (" ،)4غمبار و" اضافی است).
بسبب هجران أحّب تي :بهخاطر (به دلیل) هجران دوستانم (در گزینههای ( )2و ( ،)4به ترتیب " ...دوری از "...و " ...دور شدنم از"...
معادل دقیقی برای "هجران" به شمار نم یروند .ضمنًا در گزینۀ ( ،)4ضمیر "ي" در "أحّب تي" در ترجمه لحاظ نشده است[ ).رد
گزینههای ( )2و (])4

ُن حَن  :شیون م یکنند ،ناله سر م یدهند ( "ُن حن" جواب شرط است و بااینکه فعل ماضی از صیغۀ "للغائبات" است ،م یتواند بهصورت
"مضارع ِا خباری" ترجمه شود).
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
حال در سایر گزینهها:
 )1وحیدًا  )3 -متراکمًة  )4 -مشفقًا
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
در این گزینه ،واژۀ "فقط" کّل جمله قبل از "إاّل " را در حصر قرار داده است و به عبارت ساد هتر ،جملۀ قبل از "إاّل " را مورد تأ کید قرار
م یدهد درحال یکه در "اسلوب حصر" واژۀ "فقط" م یبایست تنها کلمۀ بعد از "إاّل " را محصور کند و باید بر سر آن بیاید .سایر
گزینهها بهدرستی ترجمه شد هاند.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
أسَت غَف ُر (فعل مضارع باب استفعال است پس باید عین الفعل آن کسره بگیرد :أسَت غِف ُر ) ِ -ا ستغفا ًر (تنوین باید روی پایۀ الف نوشته
شودِ :ا سِت غفا رًا )
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ترجمۀ متن:
"آلفرد نوبل که ماّد ۀ دینامیتی را اختراع کرد که تنها با ارادۀ انسان منفجر م یشود ،در خانهاش آزمایشگاه کوچکی را ساخته بود تا
تجربیات خود را به اجرا بگذارد .وقتی مشغول آزمایش کردن بود ،آزمایشگاه منفجر شد و روی سر برادر کوچ کترش ویران شد و [او]
کشته شد .آلفرد از کارش بازنایستاد و آن را چند سال ادامه داد تا اینکه توانست دینامیت را اختراع کند .آلفرد این ماّد ه را به
شرکتهایی بزرگ و نیروهای مسّل ح کشورهای بسیار فروخت ،درنتیجه دینامیت در نقاط مختلف دنیا گسترش یافت درحال یکه او
ثروت بزرگی را به دست آورد که او را از ثروتمندتریِن ثروتمندان جهان قرار داد (گردانید) .وقتی آلفرد دید که دینامیت در جن گها به
کار م یرود و باعث کشتار بسیاری از مردم م یشود ،از اختراعش پشیمان شد ،زیرا او آن را برای استفاده کردن درزمینۀ پیشرفت و
آبادانی کشور [ها] اختراع کرده بود .نوبل ترسید که مردم بعد از مرگش او را به بدی یاد کنند ،پس مؤسسهای را برای دادن جایز ههای
معروف به نام "جایزۀ نوبل" به وجود آورد و بخش بزرگی از ثروت خود را برای خریدن جوایز طالیی بخشید تا به کسی داده شود که
در زمینههای مشخصی به بشرّی ت سود برساَن د .ازجمله :زمینههای "صلح ،پزشکی ،شیمی ،فیزیک و ادبیات".
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
"دینامیت وقتی از جایی بهجای دیگر منتقل م یشود ،منفجر نم یشود" این جمله صحیح است ،زیرا در متن آمده است که "ال تنفجر
إاّل بإرادة اإلنسان"
ترجمۀ سایر گزینهها:
 )1آلفرد از کودکی به دنبال راهی برای اختراع دینامیت بود.
 )3آلفرد دینامیت را در آزمایشگاه کوچکی که در خانهاش ساخته شده بود ،اختراع کرد.
 )4وقتی آزمایشگاه منفجر شد ،تنها آلفرد و برادرش در خانه بودند.
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گزینه 4
"هیچچیزی نم یتوانست آلفرد را از ادامه دادن تالشش برای اختراع دینامیت بازدارد".
ترجمۀ سایر گزینهها:
 )1پس از اختراع دینامیت مردم از تمام نقاط جهان اقدام به خرید آن کردند.
 )2شرکتها در نقاط مختلف دنیا خبرهای اختراع دینامیت را دنبال م یکردند.
 )3نیروهای مسّل ح در تمام کشورهای دنیا دینامیت را به کار بردند.
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گزینه 4
ترجمۀ گزینهها:
 )1به کار بردن دینامیت در نقاط مختلف دنیا گسترش یافت.
 )2آلفرد ترسید که مردم پس از مرگش از او به بدی یاد کنند.
 )3آلفرد از ثروتمندترین ثروتمندان جهان شد.
 )4شرکتهای بزرگ اقدام به خرید دینامیت کردند.
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گزینه 4
"هر اختراع علمی ،دو چهره دارد :چهر های سودمند و چهر های زیانبار ".که کام ًال صحیح است .ترجمۀ سایر گزینهها:
 )1آلفرد ثروت کالنش را برای ایجاد مؤّس سهای برای گسترش دانشها ازجمله ریاضی بخشید( .جایزۀ نوبل در مورد ریاضی داده
نم یشود)
 )2جایزۀ نوبل تنها به کسی داده م یشود که در زمینههای علمی به بشریت خدمت م یکند( .جایزۀ نوبل درزمینۀ صلح هم داده
م یشود)
 )3اختراع دینامیت آلفرد را ثروتمندترین ثروتمندان جهان قرار داد (گردانید) ،اما او از اختراعش پشیمان شد.
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گزینه 1
خطاهای سایر گزینهها:
 )2للمخاطب (صحیح :للغائبة)  /مجهول ،فاعله محذوف (فعلهای باب انفعال به دلیل الزم بودن ،مجهول نم یشوند)
 )3خبر و ( ...بعد از "ا ّل ذي ،ا ّل تي و ا ّل ذین" هیچگاه خبر نم یآید)  /لیس له فاعل (این عبارت مربوط به فعلهای مجهول است)
 )4اسم مفعوله( ...فعلهای باب انفعال اسم مفعول ندارند)
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گزینه 1
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )2مفعوله "سنوات" (مفعول آن "ه" است)
 )3مصدره "وصول" (مصدر آن "مواصلة" است)
 )4مجرد ثالث ّي (بر وزن "فاَع ل" و از باب مفاعلة است) /فاعله( ...ضمیر "ه" مفعول آن است نه فاعل آن)
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گزینه 2
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )1من مصدر( ...از باب افتعال و مصدر "اختالف" است)  /موصوفها" :العالم" ("المختلفة" مؤنث است و صفِت "نقاط" است نه
"العالم")
 )3اسم مفعول (وقتی عین الفعلش کسره دارد یعنی اسم فاعل است)  /مضافإلیه (بعد از اس ِم "ال" دار هیچگاه مضافالیه
نم یآید)
 )4اسم مفعول (مانند گزینۀ  / )3نکرة (دارای "ال" است)  /مضافإلیه و( ...مانند گزینۀ )3
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گزینه 3
اسلوب اختصاص یا اسلوب حصر دارای  2شرط اساسی است )1 :جملۀ قبل إاّل باید منفی باشد  )2مستثن یمنه حذف شده باشد.
در گزینۀ " "4جمله منفی نیست پس اسلوب اختصاص نیست.
در گزینۀ " 1و  2بااینکه جمله منفی است ولی مستثن یمنه داریم و اسلوب حصر نیست.
ترجمۀ " :"3فرار نکرد از واقعیت آن روز جز کسی که اخاللگر بود در کالس :مستثن یمنه حذف شده است.
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ترجمه متن:
"کم تحّر کی از مه مترین گرفتار یهای زندگی انسان در دوران اخیر (جدید) است که منجر م یشود که او به بیمار یهای مزمن و سختی

دچار شود ،ازجمله باال رفتن فشارخونی که سبب بیمار یهای قلبی م یشود و گاهی باعث م یشود کسی که دچارش شده بمیرد .انسان
در عصر کنونی همراه پیشرفتش در بهکارگیری فنآوری جدید توانسته است که بدون اینکه از جایش حرکت کند به برخی از کارهای
روزانهاش بپردازد .برخی مردم تمام ساعات کار یشان روی صندل یهای خود م ینشینند و به کارهایی اشتغال دارند که به فعالیت
جسمی احتیاج ندارد و در پایان سوار ماشینهای خود م یشوند تا به خانههایشان برسند تا اینکه استراحت کنند و برنامههایی را در
تلویزیون تماشا کنند سپس شام م یخورند و م یخوابند .باید روش زندگ یمان را تغییر دهیم تا نجات یابیم از این زندگی تکراری که ما
را افرادی قرار م یدهد که از زندگی جز کار و بیماری و درمان نم یفهمند".
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
صورت سؤال" :چرا انسان گذشته کمتر از انسان کنونی به بیمار یهای قلب دچار م یشد؟" زیرا او...
در گزینۀ  2آمده است که" :روش زندگی او با ما تفاوت داشت!"
ترجمۀ سایر گزینهها:
 )1زندگی تکراری نداشت!
 )3همیشه از جایی بهجایی دیگر حرکت م یکرد!
 )4به روش صحیح زندگی بسیار توجه م یکرد!
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گزینه 3
صورت سؤال" :بعضی از انسانهای معاصر "!...معین کن اشتباه را:
در گزینۀ  3آمده است که "در زندگی خود به فعالیت بدنی احتیاج ندارند!" کام ًال واضح است که خطاست زیرا همۀ انسانها به
فعالیت بدنی نیاز دارند.
ترجمۀ سایر گزینهها:
 )1به دلیل کم تحّر کی م یمیرند! (طب ق پاراگراف اول صحیح است)

 )2زندگ یشان در کار و بیماری و درمان ،محدود م یشود( .طب ق جملۀ آخر صحیح است)
 )4از زندگی تکراری خود نجات نم ییابند( .طب ق مفهوم متن و پاراگراف آخر صحیح است)
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گزینه 4
صورت سؤال" :بر انسان معاصر است که  "!...معین کن صحیح را طب ق متن:
در این گزینه آمده است" :ورزش را در برنامۀ روزانۀ زندگ یاش وارد کند ".به دلیل اینکه متن در ارتباط با ک متحرکی و ضررهای آن
است ،پس این گزینه صحیح است.
ترجمۀ سایر گزینهها:
 )1بهکارگیری فنآوری را در کارهای روزانهاش محدود کند!
 )2ساعات کارش را کم کند و بیشتر به استراحت بپردازد!
 )3قبلازاینکه مرگش برسد به درمان بیمار یهایش اقدام کند!

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

121

گزینه 3
باتوجهبه اینکه متن در ارتباط با فعالیت و دوری از سستی و کم تحّر کی است ،نزدی کترین گزینه ،گزینۀ  3است.
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گزینه 2
خطاهای سایر گزینهها:
 )1من باب افتعال (این فعل بر وزن "ُی ْف ِع ُل " بوده و از باب إفعال است)  -فاعله أمراض (طب ق ترجمۀ عبارت" ،أمراض" مفعول آن
است).
 )3مجهول ،قد ُح ذف فاعله (طب ق معنای عبارت ،این فعل مجهول نیست پس فاعل آن نیز حذف نشده است).
 )4خبر و( ...فعلهایی که بعد از "ا ّل ذي ،ا ّل تي ،ا ّل ذین  "...بیایند ،هرگز خبر نیستند).
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گزینه 1
خطاهای سایر گزینهها:
 )2للمتکّل موحده (صحیح :للمتکّل م مع الغیر)  -معلوم (باتوجهبه حرکات فعل و معنای آن ،واضح است که مجهول است)
 )3فعل یدّل علی األمر (حرف "الم" در این عبارت به معنای "تا" است پس داللت بر امر ندارد ،بلکه برای بیان سبب بهکاررفته است)
 )4معلوم (مانند گزینۀ  ← )2دّق ت کنید که "فاعله المحذوف" برای فعلهای مجهول به کار م یرود؛ پس بودن آن همراه لفظ
"معلوم" در یک گزینه ،نشان م یدهد که آن گزینه حتمًا غلط است.
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گزینه 3
خطاهای سایر گزینهها:
 )1من فعل مجّر د ثالث ّي (اسم فاعل یا مفعولی که با "ُم ـ" شروع شود از یک فعل مزید ساختهشده است)
 )2جمع تکسیر"( ...المکّر رة" مفرد است)  -مضافالیه (بعد از اس ِم "ال" دار ،مضافالیه نم یآید)=.

 )4اسم فاعل (چون عین الفعِل آن ،فتحه دارد ،پس اسم مفعول است)  -موصوفها "هذه" ("المکّر رة" صفت برای "الحیاة" است)

125

گزینه 3
در گزینۀ ( )3فقط "ال" م یتواند "نفی" باشد و نم یتواند به صورت نهی ترجمه شود :ترجمه" :صحبت نم یکند شیطان مگر به باطل"
که در اینجا نم یتوان گفت" :نباید سخن بگوید شیطان مگر به باطل" چون این جمله مفهوم خاصی ندارد ولی در سایر گزینهها هم
"ال" م یتواند نفی باشد و هم نهی.
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
بررسی اشتباهات سایر گزینهها:
 )1نم یدانستید ← ندانستید ،ندانستهاید (ترکیب " َل م  +فعل مضارع" ،معادل "ماضی سادۀ منفی" یا "ماضی نقلی منفی" در فارسی
است / ).نوع ← اضافی است  /م ینامند ← نامیده شده استُ"( .س ِّم َی ت" فعل ماضی مجهول از "َس َّم ی ُ -ی َس ِّم ي" است و در ترجمۀ
آن باید از مشتقات "شدن" استفاده شود / ).که ← و  /م یفرستد ← رها م یکند ،پرتاب م یکند (فعل "ُت ْط ِل ُق " بهمعنای "رها
م یکند"" ،پرتاب م یکند" است نه "م یفرستد")
 )2ندانسته بودید ← ندانستید ،ندانستهاید  /نامید هاند ← نامیده شده است
 )4نام نهاد هاند ← نامیده شده است  /تیر آبی ← یک تیر آبی ،تیری آبی ("سهمًا مائّی ًا " یک ترکیب وصفی و نکره است و باید به
صورت نکره ترجمه شود)  /باالِی ← خارج از بیرون از  /هنگامی که زنده است ← زنده ،درحال یکه زنده است.
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
بررسی سایر گزینهها:
 )1راهی خوب ← بهترین راه ("َخ یر" در ترکیب "َخ یر طری ق" ،اسم تفضیل است)  /اندیشۀ بسته ← اندیشهای بسته ،اندیشۀ
بستهای (ترکیب "فکر ُم غَل ق" یک ترکیب وصفی و نکره است و باید بهصورت نکره ترجمه شود)

 )3نصیحتکننده است و ← نصیحتکنند های است که "ناصح" نکره است و "ُی رشدنا" جملۀ وصفّی ه!"  /ضمنًا "تجربّی اتی" معادل

درستی برای "الّت جارب" به شمار نم یرود!

 )4است که ← در ترجمه لحاظ نشده ("که" مربوط به ترجمۀ جملۀ وصفّی ه است)
"لیس له" به معنای "ندارد" است نه "نداشته باشد".

تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
کلمۀ "هذا" به معنای "این" در گزینۀ " "1ترجمه نشده است[ .رّد گزینۀ "]"1
فعل "إنَت َش َر " به معنای "پخش شد  -منتشر شد" میباشد ولی در گزینههای " "2و " "3بهاشتباه ترجمه شده است[ .رّد گزینههای ""2

و "]"3

چون بعد از کلمۀ "کّل " اسم معرفه آمده "کّل " را "همه  -تمام  -سراسر" ترجمه میکنیم[ .رّد گزینۀ "]"3

کلمۀ "العا َل م" به معنای "جهان  -دنیا" میباشد ولی در گزینههای " "2و "" ،"3جا  -جایی" غلط است[ .رّد گزینههای " "2و "]"3

جعبۀ آموزشی:
 -1اگر صفت ،اسم جمع باشد مفرد ترجمه میشود :.العلماء (موصوف) الکبار (صفت ،جمع) ← دانشمندان بزرگ (مفرد)
َ -2ن َش َر ← پخش کرد ،إنَت َش َر ← پخش شد
تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
سؤال از ما عبارتی را خواسته که در آن مرجع حال (صاحبحال) ،مفعول باشد.
بررسی عبارات:
ُ )1م تأّخ ریِن ← حال مفرد  /المسافراِن ← مرجع حال و فاعل جمله است.
َ )2ن شیطًا ← حال مفرد ُ /م وسی ← مرجع حال و فاعل جمله است.

ُ )3م َک َّس َر ًة ← حال مفرد  /أصنا َم ← مرجع حال و مفعول جمله است.
َ )4و ِه َي َت سیُر ← جمله حالّی ه  /الّت یالبیا ← مرجع حال و فاعل جمله است.
تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
معین کن آنچه داللت بر تشبیه دارد:
برای بیان تشبیه از کلمۀ "َک َأ َّن " استفاده میشود.
َک َأ َّن  :گویی  -مثل اینکه  -انگار
تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
کان  ...نبغوا (ماضی بعید) :درخشش یافته بودند  -الفروع :رشتهها
سهروا :بیدار مانده بودند (کان در ابتدای عبارت ،در این فعل هم تأثیر م یگذارد).
أولئک العلمُا ُء الکرا ُم  :آن دانشمندان بزرگوار  -لیالي کثیرة :شبهای زیادی را  -تقدمًا  :برای (بهخاطر) پیشرفت
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
بررسی اشتباهات سایر گزینهها:
 )1بسیار ← اضافی است / .موجود ← اضافی است / .م یدانند ← م یبینند.
 )2آنجا ← وجود دارند ،هستند ("هناک" در ابتدای جمالت و در نقش خبر مقّد م ،معنای فعلی دارد و معادل "ُی وَج د" و یا "ُت وَج د"
است)  /آزادیای ← که آزادی ("الُح ّر ّی ة" معرفه است نه نکره)  /موجود است ← اضافی است.

 )4جماِل هستی ← جمال (زیبایی) در هستی  /نم یبینند ← م یبینند (هرگاه لفظ "إاّل " بهصورت "فقط ،تنها" ترجمه شود ،فعل

منفی قبلازآن باید بهصورت مثبت ترجمه گردد)
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
"تدریس این دو معّل م را چگونه دیدی؟"
"هما یعّل ماِن الّد روس و هما مشفقاِن "
در اینجا حال بهصورت جملۀ اسمّی ه و "هما" مبتدا است و خبر آن بهصورت منصوب "مشفقیِن " نادرست است و باید مرفوع
"ُم شفقاِن " باشد.

 .1در جواب سؤال "کیَف " م یتواند "حال" بیاید.
 .2اقسام حال:
 )1اسم نکره ،مشت ق (غالبًا اسم فاعل یا اسم مفعول) ،منصوب
 )2جملۀ اسمّی ه بهصورت "و هو  +ضمیر منفصل ( "...مبتدا  +خبر)

بررسی سایر گزینهها:

گزینۀ " :"1تدریس آن دو واقعًا خوب بود! که باتوجهبه مفهوم و قواعد درست است.
گزینۀ "" :"2مشفقیِن " حال مفرد و منصوب است و با توجه به فاعل ضمیر الف ( )1در فعل "ید ّر سان" که صاحب حال است،
بهصورت مثّن ی آمده است( .البته در کتاب درسی ،برای راحتی دانشآموزان" ،هما" صاحبحال گرفته شده است!)
گزینۀ " :"3در جملۀ "و هما یبتسمان"" ،و" "حالّی ه" همراه با جملۀ حالّی ه آمده است که ضمیر "هما" :مبتدا و فعل "یبتسمان" خبر

است بهصورت جمله فعلّی ه.

تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -امیرناصر اسماعیلی
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
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گزینه 1
بررسی اشتباهات سایر گزینهها:
 )2دانههای بلوط سالم ← دانههای سالم بلوط (صفت "الّس لیمُة " متعّل ق به "الَج وزا ُت " است نه "الَب ّل وط")
 )3دربارۀ  ...بحث م یکند ← در آن  ...جستجو م یشود (اّو ًال َ" :ب َح َث عن  "...به معنای "به دنباِل  ...گشت" ..." ،را جستجو کرد".

ثانیًا ُ" :ی بَح ث" یک فعل مضارع و مجهول است و نباید بهصورت "معلوم" ترجمه شود).

 )4ایران ،اسالمی است ← ایراِن اسالمی ("إیران اإلسالمّی ة" یک ترکیب وصفی است نه مبتدا و خبر)
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
کلمۀ "آ ِل هتکم" یک اسم جمع با ضمیر به معنای "خدایانتان" است ولی در گزینۀ " "1به صورت مفرد و در گزینۀ " "3بدون ضمیر
ترجمه شده است[ .رّد " "1و "]"3
فعل "ُا نصروا" یک فعل امر است ولی در گزینۀ " "4به صورت مضارع ترجمه شده است[ .رّد "]"4
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ترجمه متن:
"مرد بیماری هنگام مردنش ،فرزندانش را پیرامون خود جمع کرد و به هر یک از آنان یک ییکی چوبی داد و از او خواست که آن را
بشکند .همگی توانستند آن کار را انجام بدهند .سپس به آنان چهارتا از آن چو بها را داد و از آنان خواست که آن چهارتا را باهم
بشکنند ،اما نتوانستند .سپس پدر به آنان گفت :اگر مقابل مشکالت و سخت یها متحد شوید قادر هستید که بر آنها غلبه کنید.
قطر ههای باران در آسمان ضعیف هستند زیرا از یکدیگر دورند ،ولی وقتی قطر هها در رودخانه جمع م یشوند ،رود نیرومندی تشکیل
م یشود که م یتواند خانههای بزرگ را ویران کرده و تعدادی از مردم را بکشد.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
ترجمۀ گزینهها:
 )1به فرزندان خود آداب زندگی را بیاموزد( .غلط نیست اما خیلی کلی است)
 )2هشدار دادن به فرزندان دربارۀ گسترش عوامل تفرقه در جامعه( .نصیحت پدر کام ًال شخصی و خانوادگی بود نه کلی و
اجتماعی)
 )3فرزندان راز غلبه بر سخت یها را یاد بگیرند.
 )4فرزندان را از مشکالت دور کند( .خیلی غلط است)
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گزینه 4
طب ق متن قطرات آب (باران) در آسمان "پراکنده و درنتیجه ضعیفاند" و در رود "متحد و نیرومندند".
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گزینه 3
ترجمۀ گزینهها:
 )1برخی بچهها نتوانستند که یک چوب را بشکنند.
 )2برخی بچهها توانستند که چو بهای چهارتایی را باهم بشکنند.
 )3قطر ههای کوچک آب م یتوانند خانۀ بزرگی را ویران کنند.
 )4همۀ بچهها پس از گوش کردن سخن پدر بر مشکالت زندگی چیره شدند.
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گزینه 3
در متن مشخص نیست که فرزندان چند نفرند اما چون "األوالد" جمع است و جمع بر بیش از دو نفر اطالق م یشود ،گزینۀ ""3
صحیح است.

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

140

گزینه 1
خطاهای سایر گزینهها:
 )2مصدره "تکسیر" (این فعل ثالثی مجرد است پس مصدرش نم یتواند بر وزن "تفعیل" باشد - ).فاعله ( ...ضمیری که به فعل
اضافه شود ،حتمًا مفعول است نه فاعل)
 )3مزید ثالثي( ...مانند گزینۀ )2
 )4الزم ( دارای مفعول است پس متعدی است - ).فاعله ( ...این لفظ برای فعلهای مجهول است درحال یکه "َی کسر" معلوم است)
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گزینه 4
خطاهای سایر گزینهها:
 )1متعّد ("تشکیل م یشود" الزم است نه متعدی)  -خبر( ...اوًال این جمله فعلّی ه است و ثانیًا "ا لّن هر" فاعل است نه مبتدا)
 )2من مصدر( ...از باب "تفّع ل" است پس مصدر آن "تشّک ل" است نه "تشکیل")

 )3ماضیه( ...چون از باب تفّع ل است ،پس ماضی آن "َت َش َّک َل " است - ).فاعله مستتر فیه ( فاعل آن "نهر" است)
142

گزینه 1
خطاهای سایر گزینهها:
 )2اسم مکان( ...مفردش بر وزن "ُم فِع ل" است پس فاعل است نه اسم مکان)

 )3اسم فاعلُ"( ...م شِک ل" بر وزن "ُم فِع ل" بوده و از فعل "ُی شِک ُل " ساخته شده است).
 )4مفرده "إشکال" (مفرد آن "ُم شِک ل و مشکلة" است)
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گزینه 4
" پیامبراِن (موصوف) فرستاد هشده (صفت)" ترکیب وصفی و معرفهاند و هردو باید "ال" داشته باشند ولی در گزینۀ "" ،"2أنبیاء" ،ال"
ندارد و نکره است[ .رّد "]"2
فعل "آمده بودند" ماضی بعید است ولی در گزینۀ "( ،"1قد جاء) ماضی نقلی و اشتباه است[ .رّد "]"1
چون در گزینۀ "" ،"3کان" و "قد جاؤوا" در کنار هم آمد هاند باید ه مصیغه باشند و "کان" باید به صورت "کانوا" م یآمد[ .رّد "]"3
چون "پرستش" به "بتها" اضافهشده ترکیب اضافی است و "عبادة" چون مضاف است نباید "ال" بگیرد[ .رّد "]"1
کلمۀ "بتها" یک اسم معرفه است ولی در گزینۀ " "3بدون "ال" و نکره آمده است[ .رّد "]"3
فعل "نجات دهند" یک فعل مضارع است ولی در گزینۀ "" ،"2نقذوا" ماضی آمده است[ .رّد "]"2
جعبۀ آموزشی ":"1
هرگاه فعل "کان" در ماضی بعید و استمراری با فعل بعدش در کنار هم بودند باید ه مصیغه باشند ولی اگر بین کان و فعل بعدش
اسمی آمد فعل کان باید بهصورت مفرد غایب بیاید و فقط از لحاظ جنس (مذکر و مؤنث) باید با اسم بعدش یکسان باشد ولی فعل
بعد از کان هم از لحاظ جنس و هم از لحاظ تعداد باید با اسم قبلش مطابقت داشته باشد و حتمًا به صورت غایب بیاید.
جعبۀ آموزشی ":"2
اگر اسمی مضاف باشد "ال" و تنوین " ًـ ٍـ ٌـ " و نون مثنی و جمع مذکر سالم را نم یگیرد.
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
معین کن اشتباه را در ایجاد اسلوب حال:
چون کلمۀ "اللئیمة" ذوالحال و مفرد مؤنث است پس حال نیز باید مفرد مؤنث بیاید ولی در گزینۀ "" "4حزینًا " مفرد مذکر آمده و
باید بهصورت "حزینًة " باشد.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ترجمۀ متن:
یکی از را ههای موفقیت این است که از شکستها نترسیم .شکست پلی است برای پیروزی .تاریخ اثبات کرده است که بسیاری از
پیروز یها بعد از شکست رخ داده است .ناپلئون م یگفت :بارها دچار شکست شدم تا اینکه راه شکست دادن را یاد گرفتم .هرکس
شیرینی زندگی و تلخی آن را بچشد در مقابل مشکالت و سخت یهای زندگ یاش مقاومت م یکند؛ زیرا مشکالت ارادۀ انسان را تقویت
م یکند همانطور که آتش آهن را تقویت م یکند .باید بدانیم که پایداری مقدمۀ موفقیت است .ادیسون نیز م یگفت :به ناامیدی
هرگز اجازه نخواهم داد که در من نفوذ کند اگرچه چندین مرتبه دچار شکست شوم.
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

145

گزینه 1
ترجمه گزینهها:
 )1یأس و ناامیدی مقدمۀ شکست است( .کام ًال درست!)
 )2ما از شکستها خوشحال م یشویم زیرا آنها پلی برای پیروزی هستند( .در متن نیامده که "از شکست خوشحال م یشویم!)
 )3تاریخ ثابت کرده است که همۀ پیروز یها پس از شکستها قرار دارند( .در متن "کثیرًا " آمده نه "کّل "!)
 )4آهن شبیه ارادۀ انسان است و با سخت یها قوی م یشود( .آهن با سختی قوی نم یشود)
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گزینه 1
در این گزینه آمده" :دانشمندان دچار شکست نم یشوند زیرا از تجربههای گذشتگان استفاده م یکنند!" که کام ًال خطاست زیرا
دانشمندان هم دچار خطا م یشوند! ترجمۀ سایر گزینهها:
 )2ناپلئون راه شکست دادن را از شکستهایی که دچارشان شده بود ،یاد گرفته بود.
 )3اگر بخواهی اراد هات قوی شود ،از شکستها نترس.
 )4گاهی موفقیت پشت شکست پنهان م یشود پس استقبال کن از آن.
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گزینه 1
ترجمه گزینهها:
 )1به ما م یگوید" :باید آزموده را بیازماییم اگرچه پشیمانی سراغ ما بیاید".
 )2ثابت م یکند که چشمۀ زندگانی گاهی در تاریک یها جستجو م یشود.
 )3به مردم م یآموزد که شرایط سخت زندگی نعمتی است که درکش نم یکنیم.
 )4به ما م یآموزد که زندگی دو روز است ،روزی به سود ما و روزی به زیان ما!
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گزینه 3
این مصرع در ارتباط با اهمیت صبر است درحال یکه در گزینههای دیگر ارتباط با متن دیده م یشود:
 )1اهمیت رویارویی با سخت یها برای رسیدن به موفقیت!
 2و  )4ناامید نشدن و مقاوم بودن!
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گزینه 4
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )1للمتکّل موحده (صحیح :للمتکلم مع الغیر)  )2 /له حرف زائد (ثالثی مجرد است پس حرف زائد ندارد)  -لیس له فاعل (چون
مجهول نیست پس فاعل دارد)  )3 /من مصدر "تعلیم" (ثالثی مجرد است پس مصدرش نم یتواند بر وزن "تفعیل" باشد)
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گزینه 3
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
 )1ماٍض

(بر وزن "ُت فّع ل" بوده و مضارع است) ،مجهول (باتوجهبه معنای جمله ،معلوم است)

 )2للمخاطب (بر اساس متن ،مشخص است که مخاطب نیست)
 )4للمخاطب (مانند گزینۀ  ،)2فاعله محذوف (فاعل آن "ا لّن ار" است)
151

گزینه 2
بررسی خطاهای سایر گزینهها:
َ" )1ع َل م" (معرفه به "ال" است)
 )3من "تأّخ ر"( "...تاریخ" ربطی به این فعل ندارد) ،مفعول (طب ق معنای عبارت ،فاعل است)
 )4من وزن تفاُع ل (ارتباطی با این وزن ندارد) ،مفعول (مانند گزینه )3
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گزینه 4
"پس از پرواز :بعد الّط یران" [رد گزینههای " "1و "" / ]"3بر زمین :علی األرَض " [رد گزینههای " "1و "]"2
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
معین کن "ان" تأ کید میکند معنی عبارت را:
برای تأ کید جمله "ِإ ّن " میآوریم که این کلمه بر سر اسم و در ابتدای جمله میآید و جواب صحیح گزینۀ " "1میباشد چون "ان" بر
سر اسم "النجاح" و در ابتدای جمله آمده است پس "إّن " است.

در گزینۀ " "2چون "ان" بر سر اسم "ابراهیم" آمده و در وسط جمله است "َأ َّن " میخوانیم و برای ربط بین جمالت میآید.

در گزینۀ " "3چون "ان" بر سر فعل آمده و در ابتدای جمله است [بعد از "ف" اول جمله میباشد ].پس "ِإ ْن " میخوانیم که از ادات

شرط است.

و در گزینۀ " "4چون "ان" بر سر فعل آمده و در وسط جمله است "َأ ْن " میخوانیم و از حروف ناصبه است.
خالصه:

 إّن اول جمله بر سر اسم ،و َأ َّن وسط جمله بر سر اسم ← (از حروف مشبهة بالفعل) ِإ ْن ← اول جمله بر سر فعل :حرف شرطَ -أ ْن ← وسط جمله بر سر فعل :از حروف ناصبه

تالیفی سعید علیزاده  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ترجمه متن:
بازرگانی در صحرایی حرکت م یکرد تا به خانهاش برسد درحال یکه خورشید بسیار سوزان بود .ناگهان مردی نشسته بر روی زمین را
دید که بسیار تشنه بود .وقتی مرد ،بازرگان را دید از جایش بهسختی برخاست و از او خواست کمکش کند او را با خود به شهری ببرد.
بازرگان درخواستش را پذیرفت و او را یاری کرد و باهم راهی شدند تا از بیابان بیرون بروند .پس از اندکی مرد ،تاجر را زد و او را از
اسب انداخت و نزدیک بود او را بکشد .سپس گریخت و بهسرعت دور شد درحال یکه مرد بازرگان را مسخره م یکرد .بازرگان مرد را با
صدایی بلند صدا زد و گفت :از تو م یخواهم که کسی را ازآنچه رخ داده باخبر نکنی ،زیرا مردم کمک کردن به دیگران را رها خواهند
کرد و جوانمردیای در دنیا باقی نم یماند .مرد سخن او را شنید و از آن تأثیر پذیرفت و از کار خود پشیمان شد.
تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
ترجمه گزینهها:
 )1بازرگان بهسرعت به خانهاش م یرفت ،اما خورشید مانع او م یشد!
 )2مرد در بیابان حاضر شد تا دارای یهای بازرگان را بدزدد!
 )3بازرگان مرد را نم یشناخت اما او بازرگان را م یشناخت!
 )4دزد نم یخواست بازرگان را بکشد بلکه [م یخواست] اسبش را سرقت کند!

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

155

گزینه 4
"دزد با کار زشت خود"...
ترجمه گزینهها:
 )1بازرگان را از کمک به او پشیمان کرد!
 )2نزدیک بود بازرگان را از اسبش بیندازد!
 )3جوانمردی را در بازرگان از بین برد!
 )4در دیگران تأثیر بدی م یگذاشت!

156

گزینه 4
ترجمۀ گزینهها:
 )1بازرگان مرد را از دور دید پس بهسوی او حرکت کرد تا او را از گرمای خورشید نجات دهد! (در متن آمده که "ناگهان" او را دید)
 )2مرد به تشنگی وانمود م یکرد تا بازرگان را بفریبد و او را بکشد! (طب ق متن واقعًا تشنه بود)
 )3سخن بازرگان بر مرد تأثیر گذاشت پس مرد از انداختن او از اسب خودداری کرد!
 )4مرد بهخاطر تشنگی شدیدش نم یتوانست بهتنهایی راهش را ادامه دهد!
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گزینه 2
کدام سؤال جوابش در متن ذکر نشده؟
ترجمۀ گزینهها:
 )1چرا دزد از کار خود پشیمان شد؟
 )2بازرگان چه چیزی را با خود م یبرد؟
 )3چرا بازرگان از مرد خواست که کسی را باخبر نکند؟
 )4مرد چگونه اسب را دزدید؟
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گزینه 3
خطاهای سایر گزینهها:
 )1مضارع ("تأّث ر" بر وزن "َت فَّع ل" بوده و ماضی است)
" )2ت" (دو حرف زائد دارد" :ت ،تکرار عین الفعل")
 )4للغائبة (صحیح:للغائب)  -تفعیل (بر وزن "َت فَّع ل" و از باب تفُّع ل است - ).مفعوله"( ...علیه" جار و مجرور است)
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گزینه 1
خطاهای سایر گزینهها:
 )2للنهي (باتوجهبه معنای عبارت ،نفی است نه نهی)
 )3مجرد ثالث ّي ( ...بر وزن "ُت فِع ل" و از باب إفعال است ،بنابراین ثالثي مزید است - ).مجهول (طب ق معنای خود فعل در عبارت
موردنظر ،معلوم است)
 )4للغائبة (طب ق متن للمخاطب است - ).فاعله محذوف (این فعل مجهول نیست).
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گزینه 1
خطاهای سایر گزینهها:
 )2اسم مفعول( ...اوًال معنای "سوزان" م یدهد ،پس اسم فاعل است نه اسم مفعول ،ثانیًا چون با " ُم " آغاز شده پس از مصدری
مزید ساخته شده و "حری ق" نم یتواند مصدر آن باشد)  -معرفة (دلیلی برای معرفه بودنش نیست)
 )3من فعل مجرّد ثالث ّي (توضیحات گزینه  - )2صفة ("الشمس" معرفه بوده ولی "محرقة" نکره است ،پس نم یتوانند موصوف و
صفت باشند)
 )4اسم مفعول( ...مانند گزینۀ  - )2معرفة (مانند گزینۀ  - )2صفة (مانند گزینۀ )3
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گزینه 3
"قد تقرأ :گاهی م یخوانی ،شاید بخوانی" [رد گزینۀ "" / ]"4تتأّث ر بـ  :تحت تأثیر قرار م یگیری" [رد گزینههای " "2و "" / ]"4تزداد:
زیاد م یشود" (فعل الزم است نه متعدی)[ .رد گزینههای " "1و "]"2
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
اشکاالت سایر گزینهها:
گزینۀ "" :"1الجامعة" ترجمه نشده است.
گزینۀ "" :"2تکّل موا حّت ی أرا ُک م" یعنی "سخن بگوئید تا شما را ببینم".
گزینۀ " :"3ازآنجای یکه عبارت "و هم یفتخرون" جملۀ حالیه م یباشد و جملۀ اصلی در زمان گذشته است (َد َخ َل ) بنابراین باید
بهصورت ماضی استمراری ترجمه شود یعنی "درحال یکه به علمشان افتخار م یکردند".
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

163

گزینه 3
بررسی سایر گزینهها:
" )1أجمعون" در ترجمه لحاظ نشده است" / .جزئی" اضافی است.
 )2سپس ← پس " /أجمعون" مانند گزینۀ (" / )1به همین سبب" اضافی است " /به خاک افتادند" معادل دقیقی برای "َس َج َد "
نیست.
" )4خواستار بزرگی بود" معادل دقیقی برای "استکبَر " نیست.
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
معین کن استثناء را:
هرگاه سؤال پرسید کجا اسلوب استثناء داریم یعنی جایی که اسلوب حصر نباشد و مستثن یمنه در جمله ذکر شده باشد.
ترجمۀ گزینهها:
گزینه "" :"1نیست قصد در زندگ یام جز راحتی"  :مستثن یمنه نداریم و جمله منفی است ،پس اسلوب حصر است.
گزینه "" :"2برنده نم یشوند بازیکنان مگر تالشگران"  :چون "الالعبون" مستثن یمنه است ،پس در اینجا اسلوب استثناء داریم.
گزینه "" :"3نیامد جز این سرباز به خانۀ کوچکمان"  :چون جمله منفی است و مستثن یمنه نداریم پس اسلوب حصر است.
گزینه "" :"4نم یبینیم اینجا جز دو تیم از دشمنانمان"  :چون جمله منفی است و مستثن یمنه نداریم ،پس اسلوب حصر است.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
کا ِر ← کاری ("عم ًال " یک اسم نکره است و باید بهصورت نکره ترجمه شود)
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
در این گزینه ،باتوّج هبه واژۀ "عباَد " که مفعول است نه مضافالیه ،م یتوان فهمید که "أحّب " ،فعل مضارع از صیغۀ "للمتکّل م وحدة"
باب "إفعال" است نه اسم تفضیل!
ترجمۀ درست :همۀ بندگان خدا را دوست دارم ،زیرا آنان خل ِق اویند.
تالیفی خیرهللا اسماعیلی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
اشکاالت سایر گزینهها:
گزینۀ "" :"1رهاشده است"  /گزینۀ "" :"2چنین پنداشته است"  /گزینۀ "" :"3گمان کرده است" و "دنیا را ترک م یکند"
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

168

گزینه 2
معین کن عبارتی که آمده در آن رفع ابهام از کالم ساب ق:
برای رفع ابهام از کلمۀ "لکّن " استفاده م یکنیم.
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
"أَّن " (باتوجهبه اینکه بر سر فعل مضارع آمده باید "أْن " باشد) ُ" -ی شَّک لوا" (بر اساس معنای جمله نم یتواند مجهول باشدُ :ی شِّک لوا)
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

170

گزینه 1
بررسی اشکاالت:
"کنت أقول فی نفسی" به معنی (با خودم م یگفتم) است[ .رّد گزینۀ ]3
" َل یَت نی أحمل" به معنی (کاش بردارم) است[ .رّد گزینۀ  2و ]4
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

171

گزینه 3
برای "تمّن ی" و آرزو داشتن از کلمۀ "لیت" استفاده م یشود.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

172

گزینه 1
اشکاالت سایر گزینهها:
گزینۀ "ُ" :"2أ ّم تکم" یعنی "امت شما"" ،رّب کم" یعنی "پروردگار شما"" ،فاعبدون" به معنای "پس مرا بپرستید" هست.
گزینۀ "" :"3است" باید بعد از "شما" بیاید نه بعد از "واحد"" ،و" حرف عطف و به معنای "و" است نه واو حالیه" ،فاعبدون" به معنای
"پس مرا بپرستید" هست.
گزینه "ُ" :"4أ ّم تکم" یعنی "امت شماست" نه "شمایید"
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
معین کن آنچه یافت نم یشود در این عبارت:
کلمۀ "یداه" در اصل "یداِن " بوده و یک اسم مثنی است و چون مضاف به ضمیر "ه" شده نونش حذف شده است.
"لیت" از حروف مشّب هة بالفعل است و "ن" در آن "نون وقایة" است.

" ُک نُت " از افعال ناقصه است .ولی "ما" در "ما قّد مت" مای "نفی" نیست و به معنای "آنچه" م یباشد.
ترجمه :روزی که نگاه م یکند انسان به آنچه با دست خویش پیش فرستاده است...
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
بررسی سایر گزینهها:
" )1قد َح ِف َظ " ماضی نقلی به معنی "حفظ کرده است" م یباشد!
ُ" )3ی عجُب ني" فعل مضارع و یعنی "مرا به شگفت م یآورد"!
" )4یقوُل لي" به معنی "به من م یگوید" م یباشد!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
برای وصل کردن و پیوند دادن دو جمله از "أَّن " استفاده م یشود.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

176

گزینه 3
معّی ن کن اشتباه را در خواندن "ان" در عبارات زیر:
چون در گزینۀ "" ،"3ان" بر سر فعل آمده نونش باید ساکن باشد و چون در ابتدای جمله آمده همز هاش باید کسره ( ِـ ) بگیرد زیرا از
ادات شرط است و "إْن " صحیح آن م یباشد.
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ترجمه متن:
یکی از داستانهایی که پدرم شبهای دوران کودکی قبل از خواب ،برایم م یگفت داستان "هابیل و قابیل" ،دو پسر آدم ابوالبشر (ع) و
پیشکش کردن قربان یها به سفارش او به پیشگاه خداوند متعال است.
و آن قصه این بود که آدم (ع) روزی از دو پسرش خواست که بروند و هدیهای را بیاورند که م یتوانند آن را به پیشگاه آفریدگار کریم
بهخاطر شکرگزاری از او ،پیشکش کنند .هابیل رفت و بزرگترین و زیباترین گوسفند را بین گوسفندانش جستجو کرد سپس آن را نزد
پدرش برای پیشکش آورد ولی برادرش قابیل در بین محصوالت ،کوچ کترین و ضعیفترین میوه را در بین انگورها جستجو کرد و آن
را آورد...
هرکدام از آن دو ،رفتند و هدیۀ خود را در مکانی که پدرشان آن را تعیین کرده بود گذاشتند و اینگونه آن را به خداوند عزیز و جلیل
پیشکش کردند آنگاه بازگشتند و منتظر جواب ماندند .پس از مدتی آدم (ع) بهسوی آن دو آمد و گفت :هدیۀ هابیل نزد خداوند
موردقبول قرار گرفته است ولی آنچه را که قابیل آورده پذیرفته نشده!
قابیل بعدازاین ناراحت شد و متأسفانه این قضیه بین آن دو سبب نزاع و درگیر یای شد که در آن هابیل مظلومانه به قتل رسید .آنگاه
خداوند به یک کالغ دستور داد که به قابیل یاد بدهد که چگونه جسد برادر مظلومش را دفن کند...
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
در سایر گزینهها:
گزینۀ " :"1اشاره به تقدم زمانی
گزینۀ " :"2روایت این متن توسط پدر
گزینۀ " "3خواست پدر و مادرشان برای تقدیم قربان یها
نادرست هستند.

178

گزینه 3
"این اولین داستانی است که پدرم شبها تعریف م یکرد" و باتوجهبه خط اول متن نادرست است( .یکی از قصهها)

179

گزینه 4
با چه چیزی انسان به خال ق کریم خود نزدیک م یشود؟
باتوجهبه متن :بهوسیله شکرگزاری خداوند به نیکوترین شکل

180

گزینه 2
باتوجهبه متن که بزرگترین و زیباترین گوسفند (که قطعًا هابیل آن را دوست م یداشت) موردقبول خداوند قرار گرفت.
متن اشاره دارد به اینکه :ازآنچه دوست م یدارید انفاق کنید!

181

گزینه 2
در سایر گزینهها:
"بزیادة حرفیِن  ،مفعوله اعظم ،مجرد ،فاعله هابیل" نادرست هستند.

182

گزینه 4
در سایر گزینهها:
"جمع سالم ،مجرور بحرف جر ،قراب ،اسم مبالغه ،نکره ،مفعول و منصوب ،معّر ف بالعلم" نادرست هستند.

183

گزینه 3
در سایر گزینهها:
"للمخاطب ،فاعله هدیة ،مبنی للمعلوم ،باب تفعیل ،مفعوله هدیة ،مزید ثالثی" نادرست هستند.
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گزینه 3
"ال" در فعل "ال یحسِب " الی نهی است چون فعل را مجزوم کرده (فعل "الیحسْب " آخرش ساکن بوده چون به اسم ال دار "الناس"
برخورد کرده کسرۀ عارضی گرفته پس مجزوم است) و باید به صورت [نپندارند  -نباید بپندارند] ترجمه شود[ .رّد " "1و "]"2
کلمۀ "أْن " از حروف ناصبه است پس فعل "یترک" باید به صورت مضارع التزامی (رها کند) ترجمه شود ولی در سایر گزینهها به
صورت مضارع اخباری (رها م یکند  -ترک م یکند) ترجمه شده است[ .رّد سایر گزینهها]
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
در اینجا "أساتذة" که جمع "أستاذ" است ،از یک کلمۀ مثنی "الموظفیِن " مستثنی شده است که ازنظر معنایی ،شکل درستی از
اسلوب استثناء نیست .درحال یکه در استثناء ،یک فرد از یک جمع و یا یک گروه از گروهی دیگر مستثنی م یگردد.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ "" :"1أاّل أستسلم = أن ال أسَت سِل َم " اص ًال اسلوب استثناء یا حصر نیست.

گزینۀ " :"2مستثن ی منه نیامده و عبارت ،اسلوب حصر است و صحیح آمده است.
گزینۀ "" :"3أاّل تقول :أن ال تقول" " -إاّل الح ّق ← مستثن یمنه" قبل از "ااّل " نیامده و به اسلوب حصر آمده است.
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

186

گزینه 3
"م یتواند" در ترجمه اضافی است / .ببخشاید ← م یبخشاید
ترجمۀ درست :تنها کسی که آسمانها و زمین را آفریده است ،گناهان را م یبخشاید (م یآمرزد).
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
فعل "َت ْت َب ُع " یک فعل مضارع معلوم است ولی در گزینۀ " "4بهصورت مجهول "تعقیب م یشوند" ترجمه شده است[ .رّد گزینۀ "]"4
کلمۀ "هذه" به معنای "این" در گزینۀ " "3ترجمه نشده است[ .رّد گزینۀ "]"3
کلمۀ "الفرائس" اس ِم جمع و بدون ضمیر است ولی در گزینۀ " "1با ضمیر "شکارهایشان" و در گزینۀ " "3بهصورت مفرد "شکار"
ترجمه شده است[ .رّد گزینههای " "1و "]"3
فعل "ُت ْب ِع ُد " یک مضارع معلوم است به معنای "دور م یکنند" م یباشد ولی در گزینههای " "1و " "4بهدرستی ترجمه نشده است[ .رّد
گزینههای " "1و "]"4

تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
کلمۀ "الفری ق" به معنای "تیم" م یباشد که در گزینۀ " "2بهاشتباه [بازی] ترجمه شده است [رّد گزینۀ ".]"2
ضمیر " ه " در "یرجونه" در گزینههای " "1و " "2ترجمه نشده است [به او][ ،رّد گزینههای " "1و ".]"2
کلمۀ "هدفًا " یک اسم مفرد و نکره است که در گزینۀ " "3بهاشتباه بهصورت معرفه [گل] و در گزینۀ " "1بهاشتباه جمع ترجمه شده
است [رّد گزینههای " "1و ".]"3
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

189

گزینه 2
بررسی سایر گزینهها:
َ )1ل یت  +فعل مضارع = مضارع التزامی؛ در این گزینه "ُی حّد ثوننا" بهصورت "ماضی استمراری" معنی شده است!
 )3هر دو فعل "ُی حّد ثون" و "ُی بّی نون" باید بهصورت "مضارع التزامی" ترجمه شود که در این گزینه بهصورت "ماضی بعید" ترجمه
شد هاند!
َ " )4ل یت" به معنی "کاش" م یباشد نه "شاید"!
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
گزینۀ "" :"1دارند" ← "هستند"
گزینۀ "" :"2الفاِخ ر :فخرفروش" " -جه ًال  :بهخاطِر جهل ،از سِر جهل" " -با لَّن َس ب :به اصل و نسب و دودمان"
گزینۀ "" :"3ذو فضل :دارای بخشش و لطف" " -أ کثر الناس :بیشتر مردم" " -او را" اضافی است.
گزینۀ "" :"4الّش یوخ :پیران" و به معنای "روحانیون" نادرست است.
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
بررسی سایر گزینهها:
 )1به خانم معّل م  ...پاسخ دادیم ← خانم معّل م به ما پاسخ داد ("نا" مفعول است و "المعّل مة" نقش فاعل دارد).
 )2رها نم یکند ← نباید رها کند ("ال" در "ال یترِک " ،الی نهی است و چون صیغۀ سوم شخص است ،بهصورت "نباید  +مضارع
التزامی" ترجمه م یشود).
 )3منع شد هاند ← منع شده بودند (ترکیب "کان [ +قد]  +فعل ماضی" معادل ماضی بعید در فارسی است).
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
اشتباه در سایر گزینهها:
گزینۀ " :"1فعل "أن ُی نِق ُذ وا" یک فعل مضارع جمع مذکر غایب به معنای "که نجاتدهند" م یباشد نه "نجات یابد".
گزینۀ " :"3فعل "التحزنوا" فعل نهی جمع مذکر مخاطب به معنای "اندوهگین نشوید" و "التیأسوا" به معنای "ناامید نشوید" در
اینجا بهاشتباه ترجمه شده است.
گزینۀ " :"4کلمۀ "طینة" یک اسم نکره به معنای " ِگ لی  -یک ِگ ل" است ولی در اینجا بهصورت معرفه ترجمه شده است.
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
"أاّل أرَض ی = أن  +ال أرَض ی"
در اینجا به دلیل ادغام "ن" کلمۀ أن در حرف "ال" ،أاّل ساخته شده است.
اشکاالت سایر گزینهها:
گزینۀ " :"1در عبارت "لم یحصل  ...إاّل اثنین "...ادات استثنای "إاّل " داریم( :اثنین :مستثنی)
گزینۀ " :"2در عبارت "قم ا لّل یل إاّل قلی ًال " ادات استثنای إاّل و اسلوب استثنا داریم( :قلی ًال  :مستثنی)
گزینۀ " :"3در عبارت "أاّل تعبدوا (أن ال تعبدوا) إاّل اهّلل" ادات استثنای إاّل و اسلوب حصر داریم.
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
کلمۀ "ِم نکم" به معنای "از شما" در گزینههای " "1و " "4ترجمه نشده است[ .رّد گزینههای " "1و "]"4
کلمۀ "ُث َّم " به معنای "سپس" در گزینۀ " "2ترجمه نشده است[ .رّد گزینۀ "]"2

عبارت "توبهای ب یبازگشت" که در گزینۀ " "2وجود دارد در متن عربی دیده نم یشود[ .رّد گزینۀ "]"2
تالیفی جمال هاشمی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -امیرناصر اسماعیلی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

195

گزینه 3
در این گزینه ،واژۀ "أبدًا  :اص ًال  ،هرگز و "...در ترجمه لحاظ نشده است.
تالیفی میثم فالح  -سید محمد علی جنانی  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
چیست درست در نوع "ال"
"ال" در گزینۀ " "1نفی جنس است.
ترجمۀ " :"1گفت :هیچ تفکری بهتر از تفکر در خل ق نیست.
"ال" در گزینۀ " "3چون آخر دو فعل "ُی ظل ُم " و "ُت َح َّم ُل " مجزوم نشده "الی" نفی است.

"ال" در گزینۀ " "4چون بر سر فعل "ُت صاحبوا" آمده و آن را مجزوم کرده و نون آخرش را حذف کرده الی "نهی" است.
تالیفی امیرناصر اسماعیلی  -کاظم غالمی  -سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
برای تشبیه از کلمۀ "َک َأ َّن " استفاده م یشود.
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
در گزینۀ ( ،)1هیچ کلمۀ مترادف یا متضادی وجود ندارد.
بررسی سایر گزینهها:
ُ )2ی ؤمنون ≠ ُی شرکون  )3 /ذهب ≠ رجع  )4 /حاولوا = اجتهدوا
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -میثم فالح  -کاظم غالمی
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

199

گزینه 1
تجربهها ← الّت جارب [رّد گزینۀ "]"3
هرگز شما را  ...ب ینیاز نم یکند ← ال ُت غنیکم أبدًا [رد سایر گزینهها]
کتا بهای سودمند ← الکتب ا لّن افعة ،الکتب المفیدة ("کتا بهای سودمند" یک ترکیب وصفی و معرفه است و باید بهصورت معرفه
به عربی ترجمه شود[ ).رد گزینههای " "2و "]"3
تجربههای اّم تهای گذشته ← تجارب األمم الماضیة (الّس ابقة) [رد گزینههای " "2و "]"3
تالیفی سید محمد علی جنانی  -میثم شریفی  -کاظم غالمی  -میثم فالح
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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