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عـــربـی  دوازدهم
رشته : علوم انسانــی
انتشارات مشاوران آموزشپـایـان نوبـت اول

آزمون شماره
مدت آزمـــون: 60 دقیقه

1

بارم

الف( تَرِْجم الکلامت الّتی تَْحتَها َخّط:

1- أ تَزَْعُم أنَّک ِجرٌم َصغیٌر و فیک انطّوی الْعالَُم األکبُر.

2- َخیَّرها بَیَن اإلقاَمة َمَعُه ُمَعزَّزًَة أِو الَعوَدة إلی قَوِمها سالَِمًة راضیًة.

ب( اُکتب املرتادف أو املتّضاد:

2- البَیْع ≠ ---------- 1- صاَر  = ------------  

پ( َعیِّن الکلامت الّتی التناِسُب االُخرٰی:

التّفاح الَفسیلَة  الُفستُق  1-       الجوز 

ؤوب الدَّ الّشاّب  الیاِفع  2-       األْمَرد 

ت( اُکتُب املفرد أو الجمع للکلامت التّالیَّة:
2- الَْمنَجم  ---------- 1- األبدال  ----------  
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الف( ترجم العبارات بالفارسیَّة:

1- لََعلَّ َحمیداً یُساِفُر.

2- ال لِباَس أْجَمُل ِمن العافیَة.

3- و قَدُر کُلِّ اْمرٍئ ماکاَن یُحِسُنُه و لِلرِّجاِل َعلَی األفعال أسماُء.

4- »َهْل یستوی الَّذیَن یَعلموَن و الّذین الیَْعلَمون«.

5- کُلُّ طَعاٍم الیُذکَُر اْسُم اللِّه َعلَیِه، فإنّما ُهَو داٌء و البَرَکََة فیه.

6- »یَقولوَن ِبأفواِهِهم مالَیَس فی قُلوِبِهم َو اللُّه أَْعلَُم ِبما یَْکتُمون«.

ب( َعیِّن الصحیح فی الرتجمة:

1- الّلِعبون اإلیرانیّوَن رََجعوا ِمَن املُسابََقِة ُمبتَِسمیَن.

الف( بازیکنان ایرانی در حالی که خندان بودند از مسابقه برگشتند.

ب( بازیکنان ایرانی می خندیدند و از مسابقه برمی گشتند.
2- »ُسبحاَن الّذی أرسٰی ِبَعبِْدِه لَیلً ِمَن المسِجِد الحرام إلی المسجد األقصی... .

الف( پاک است خدایی که بنده اش را شبانه از مسجد الحرام تا مسجد األقصی حرکت داد.

ب( پاک و منّزه است آن خدایی که بنده اش را شب ها از مسجدالحرام تا مسجد األقصی حرکت می داد.
ِجَمة: پ( إمأل الفراغات فی الرتَّ

1- کُلُّ ِوعاٍء یَضیُق ِبا ُجِعَل فیه إاّل ِوعاَء الِْعلِم، فَإنَُّه یَتَِّسُع.

هر ظرفی از آنچه که درون آن ----------- ، ----------- مگر ظرف دانش که آن ----------- .
2- ال َخیَر فی قَوٍل إاّل َمَع الِفْعِل.

در گفتار ----------- جز با کار و عمل.
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الف( َمیِّز اسم الحروف املشبهة و خربها ثم اُذْکُْر إعرابَهما:

1- اِنَّ املساِجد بیوت اللّه فی األرض.

2- لیت الرسور دائم فی الحیاة الدنیا.

ب( َمیِّز اسم »ال« النافیة للجنس و خربها:

1- الکَْنَز أغنی ِمَن القناعة.

ِن. 2- الخیَر فی ُودِّ اإلنساِن املُتَلَوِّ

1

1

فقــط بایــد از لحــاظ معنایــی کلمــه نامتناســب رو 
مشــخص کنــی

		 	 	

		 	 	

ــال  ــوع افع ــه ن ــح ب ــه صحی ــاب گزین ــرای انتخ ب
ــاش. ــته ب ــه داش توج

دقــت کــن بعــد از مشــخص کــردن اســم و خبــر 
حــروف مشــبهه، اعرابشــون رو حتمــاً ذکــر کنــی.

ــردن اســم الی نفــی جنــس  ــرای مشــخص ک ب
ــد. ــره می باش ــه نک ــاش ک ــته ب ــه داش توج
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عـــربـی  دوازدهم
رشته : علوم انسانــی
پـایـان نوبـت اول

آزمون شماره
مدت آزمـــون: 60 دقیقه
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پ(  َعیّن املستثنی و املستثنی منه ثم اُذْکُْر إعرابَُهما:

»ما کان الضیوف من أصدقائی إاّل واحداً منهم.«

ت( إمأل الفراغ ماّم بین القوسین:

1- إّن اللّه غاِفُر ذنوِب------------ .  التائبون  التائبیَن

2-  ماکُْنتُْم ااِلّ ------------ .  الخاشعین  خاشعین

3- َدَخَل رسوُل اللّه )ص( املسجَد ------------ .  وحیداً  الوحیَد

4-  کأنَّ النبّی ------------ التعلّق بها.  شدیدُ  شدیَد

ث( َعیِّن إعراَب الکلامت التی تحتها خّط:

یَن. کان الناس اُّمة واحدًة فبعث اللّه النبیین ُمبَشِّ

ج( اُکتُب التحلیل الرصفی للکلامت الّتی تحتها خط:

»أْحِسنوا إنَّ اللَّه یُِحبُّ املُحِسنیَن«

1- اَْحِسُنوا: فعل امر، ------------ ، ------------ / فعل و مع فاِعلِِه جملٌة فعلیة

2-  املحسنین: اسٌم، ------------ ، ------------ / مفعول و منصوب

چ( ترجم العبارات حسب القواعد:

لْنا ما ال طاقََة لنا به. 1- َربَّنا التَُحمِّ

2-  لیتنی اُشاِهُد جمیَع ُمُدِن بلدی.

3- التَِهُنوا و التَْحزَنُوا و أنتم األعلون.
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: الف( أِجب َعِن األسئلَِة َحَسِب النَّصِّ

ــاً ِمــْن  ــَح َغنیّ ــأ: »مــات ألفــرد نوبــل تاِجــُر املــوت الَّــذی أَْصبَ ُحــف الَفرنســیَّة ِعنــَد َمــوِت أَخ اآلخــر أِللفــرد نوبــل ُعنوانــاً َخطَ ت إحــدی الصُّ نَــَشَ

نــِب و ِبخیْبَــِة األََمــِل ِمــن هــذا الُعنــوان، و بَِقــَی َحزینــاً و خــاَف أن یَْذکُــَرُه الّنــاس  ِخــلِل إیجــاد طـُـُرٍق لَِقتــل المزیــد مــن الّنــاس« َشــَعَر نوِبــل ِبالذَّ

ــهیرة ِباْســِم »جائــزة نوبــل«. َســًة لَِمْنــِح الجوائــز الشَّ ِبالّســوء بَْعــَد موتِــِه. لِذلـِـَک فقــد بَنــٰی ُمؤسَّ

1- ماذا فََعَل ألفرد نوبل بعد نش العنوان الَخطَأ؟

؟ 2- عین موصوفاً و صفًة فی النَّصِّ

3- أعرب کلمًة تَْحتَها َخّط َواْذکُر إعرابها؟

ب( اُکْتُب کلمًة تُناِسُب التّوضیحات التّالیّة:

»------------------------« ← . ناَعِة الَْحدیثَِة 1- اُسلوٌب أو فَنٌّ يف إنجاز َعَمٍل، أو طریٌق یَختَصُّ ِبِْهَنٍة، أو ِعلُْم الصِّ

»------------------------« ← .2- ِعلٌم یَبَْحُث َعن َخصائِِص الَموادِّ و َ الظَّواِهِر الطَّبیَعِة َو الطّاقَِة

»------------------------« ← .3- ِمْنطََقٌة ُمرتَِفَعٌة فَوَق َسطِْح األرِض، أْصَغُر ِمَن الَْجبَِل

»------------------------« ← .4- تُراٌب ُمْختَلٌِط ِبالماِء
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الف( اَِجْب عن األسِئلَة:

1- ما اسُم أیّام األُسبوع باللَُّغِة العربیَّة؟

2- کَیَف کان هذا اإلمتحان؟

1

20جمع نمرات

	 	

	 	

	 	

	 	

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال کافیــه کــه تســلط 
کاملــی بــه اجــزای جملــه داشــته باشــی.

کــه نظــرت رو  در ســؤال 2 ازت می خــوام 
راجع بــه ایــن امتحــان بــه عربــی بگــی.
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پاسخــــنامه آزمـــون اول  

الف( 1- إنطَوی به معنای← »به هم پیچیده شد«
2- الَعْوَدة به معنای← »برگشتن«  

1- صاَر = أْصبََح  به معنای← »شد« ب( 
اء  به معنای← »خریدن« 2- بَیع ≠  الشِّ  

1- الفسیلَة  به معنای← »نهال« پ( 
ؤوب  به معنای← »با پشتکار« 2- الدَّ  

1- »األبدال«  مفرد← »الْبََدل« ت( 
2- »الَْمنَجم«  جمع← »الَمناِجم«  

الف( 1- شاید حمید سفر کند.
2- هیچ لباسی زیبا تر از سالمتی نیست.  

3- ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی   
انجام می دهد و جایگاه و ارزش انسان ها )مردان( با انجام عمل 

می شود. مشخص 
4- آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟  

5- هر خوراکی نام خدا بر آن برده نمی شود، پس آن قوط   
نیست. آن  در  برکتی  هیچ  و  است  بیماری 

دل هایشان  در  که  می گویند  را  چیزی  دهان هایشان  با   -6  
است. دانا تر  می کنند  پنهان  آنچه  به  خدا  و  نیست 

ب(       1- بازیکنان ایرانی در حالی که خندان بودند از مسابقه 
برگشتند.

         2- پاک است خدایی که بنده اش را شبانه از مسجدالحرام تا 
مسجداألقصی حرکت داد.

1- قرار داده شود- کوچک و تنگ می شود- بزرگ و وسیع  پ( 
می شود.

2- هیچ خیری نیست.  

الف( 1- املساِجَد: اسم إنَّ و منصوب ∗ بیوُت: خبر و مرفوع

2- الرسور: اسم لیت و منصوب ∗ دائٌم: خرب و مرفوع  
1- ال نفی جنس ∗ کَْنَز: اسم ال و منصوب ∗ أْغَنی: خرب ال و مرفوع ب( 

: خرب ال و محلً  2- ال نفی جنس ∗ خیَر: اسم ال و منصوب ∗ يف ودِّ  
مرفوع

الضیوُف: مستثنی منه در نقش اسم کان و مرفوع∗ واحداً: مستثنی  پ( 
و منصوب

1- التائبیَن 2- خاشعین 3- وحیداً 4- شدیُد )خبر کأّن و مرفوع( ت( 
 ∗ و منصوب  واحدًة: صفت   ∗ مرفوع  و  اسم کان  الناس:   -1 ث( 

یَن: حال و منصوب النبییّن: مفعول و منصوب ∗ مبشِّ

1- اَْحِسُنوا: فعل امر، للمخاطبیَن، مزید ثلثی )من باب اإلفعال( ج( 
2- املُْحسنین: اسم، اسم فاعل، ُمَعرَّف ِبـ »اَْل«  

1- پروردگارا، آنچه را که هیچ طاقت تحمل آن را نداریم بر  چ( 
2- ای کاش همه شهرهای کشورم را ببینم. ما مقّرر مدار. 

3- سست نشوید و غمگین نگردید در حالیکه شما برترید.  

هیرَة ِباْسِم »جائزة نوبل« سًة لَِمنحِ الجوائز الشَّ الف( 1- بَنٰی ُمؤسِّ
2- الجوائز الشهیرة ← الجوائز: موصوف ∗ الشهیرة: صفت  

3- خرب »أْصبََح« و منصوب  

1-  التَّقنیَّة ← »فّناوری« ب( 
2- الفیزیاء ← »فیزیک«  

3- التَّّل ← »تّپه«  
4- الطّین ← »ِگل«  

بت، األََحد، اإلثَْنین، الثُّلثاء، األرِبعاء، الَخمیس، الُْجُمَعة الف(	1- السَّ
2- َجّید ِجّداً/ َصعٌب ِجّداً/ َسْهٌل  

الف( 1- بََدل ← »جانشین«
2- َمجال ← »زمینه«  

1- »العجوز«  جمع← »العجائِز« ب( 
2- »القناوات«  مفرد← »القناة«  

پاسخــــنامه آزمـــون دوم  




