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 تجربی(-عربی دوازدهم)ریاضی 1درس  کآزمون

 ترجمه، مفهوم  و قواعد

 

حیح:1  ( عّین الصن

1-  ْ  نساِن کام أ ثبََت التارخُی لَنا،: دینداری در انسان فطری است چنان که اترخی برامیان اثبات کرده است،التََّدیُُّن فطریٌّ یف ال 

 اند،دار بودههای زمّی نیست جز این که دینْالن و اکَن هل دیٌن،: و هیچ امیت از امت العالَمِ َب ِمن ُشعوِب و ل شع   -2

ا قرأ ان و ممنا وَصَل ِمَن املاضَّی ْالینا،: پس ابید از أ ن نَعَتِب  فل   -3  رسد عبت بگریمی،چه از گذش تگان به ما میخوانمی و از أ نچه میِممن

یَن و ُحبُّ  -4  اناکر کرد! أ ن را توان!: که دین و دوست داشنت أ ن نزد برشیت امری فطری است که منیهُ البرِش و ل یُمِکُن ْاناکرُ  ریٌّ عندَ ط  ٌر فِ ُه أ م  بأ نَّ ادلن

 :اخلطأ  ( عّین 2

   ای لیتیَن کُنُت تُرااًب: ای اکش خاک بودم! -1

 دانید!منیدامن که شام قال ْاّنن أ عََلُ ما ل تَعلَُموَن: گفت هامان من چزیی را می -2

جَل لیش َبُع من   -3  عَِل: گوای این مرد از طلب دانش سری نشده است!طلِب ال   ک نَّ هذا الرن

نه احلنون: امید است که گناهاکر به پروردگار همرابنش توبه  -4  کند!لعلن املُذنَب یَتوُب ْایل رب

ُّرٌ » (3  عّین الصحیح:« ل خرَی یف دیٍن لیس فیه تفکنٌر و ل فائدَة یف قراءٍة لیس فیها تدب

 ای وجود ندارد!در دیین که تفکر در أ ن نباشد خویب نیست و در قرائیت که تدبر نباشد فایده -1

ل هیچ فایده -2  !ای نیستدین یب تفکر، هیچ خویب در أ ن وجود ندارد و در خواندن بدون تأ من

 ای نیست!در دیین که در أ ن تفکری نباشد هیچ خریی خنواهد بود و در خواندّن که در أ ن تدبری نیست هیچ فایده -3

 ای در قرائیت نیست که در أ ن تدبری نیست!هیچ خریی در دیین نیست که در أ ن تفکری نیست و هیچ فایده -4

میُع الَعلمیُ  َک قَولُهُم  َو ل ََیُزن  ( »4 ِ مجیعًا ُهَو السن َة لِِلن  و خسنشان .............«: ْانَّ العزَّ

 ابشد!کند زیرا که عزت مهگی برای خدا است او ش نوای أ گاه میتو را انراحت منی -1

 ابشد و او بس یار ش نوا و داان است!اش برای پروردگار میکند چه عزت مههتو را مغگّی منی -2

 ، از أ ن هللا است، او ش نوای داان است!به متامینکند، یقینًا عزت  انراحت -3

 ست!ا داان ی که ش نوا وتو را اندهگّی نسازد، یب شک مهه عزت از أ ن خداوند -4

سومُ و  النُّقوُش ( »5 یِن و  التنامثیلُ و  الرُّ نُِد عیل اهامتِمِه ابدلن َُّه ِفطریٌّ یف وجوِدهِ  تُدلُّ املعروفة بواسطِة اْلنساِن تُؤَک  «:عیل أ ن

 کند دللت می –ها تندیس –ها نقایش –ها نگاره -2  دارد دللت  –ها تندیس –نقایش  - اکریکنده -1

 دهد نشان می –ها تندیس –ها نگاره –نقایش  -4  دهد نشان می –ها جمسمه –ترس می  –ها نقایش -3

 ما هو الصحیُح یف املفهوم:« الِفعلِ ل خرَی یف قوٍل ْالن َمَع ( »6

ــ مرغ ت  ن رشط أ دمینت نیست ـــــــــــــــــــــــگفمت ای -1  ن خاموشــــــــح گوی و مـــــیـــسبــــ

 اد استــــر بــاد که بنیاد معر بـــــــار بـــــــبی بیا که قرص امل، خست سست بنیاد است -2

 !ال فعالُ  خرٌی ِمنَ ال قواِل  -3

ین أ منوا ِلَم تَُقولوَن ما ل تَفَعلونَ  -4  !ای أ هیا اّلن

 یف مفاهمی ال ایت الرشیفة: اخلطأ  ( عّین 7

َ  أ ِقم   -2    احلرسة ای لیتیَن کُنُت تُرااًب: -1 یِن َحنیفًا: التنوحیدَوج   َک ِلدلن

یَن ل یَعلَموَن: اس تواء العاِلمَّی و اجلاِهلَّی  -4 ِخلَقِة اْلنسانِ  عدُم بطالِ أ ََیَسُب اْلنساُن أ ن یرَُتَک ُسًدی:  -3 یَن یَعلَموَن و اّلن  َهل یَس تَوی اّلن



 

 ( عّین ما فیه من احلروف املش بنهة ابلفعل أ کرث من البایق:8

اٍت! -1  لیَت هؤلء املتاکسالِت یَستَیِقظَن ِمَن الغفةِل و یُصِبحَن ُمجدن

نام -2 حاِب! ْان ا جامَدٌة و لکننها تَُمرُّ مرَّ السَّ  نری اجلباَل و ََنَسُب أ َّنَّ

3- ! ُم انمئوَن ال َن یف الغفةَلٍ ین اکنوا قد أ خذوا مشعل الهِدایِة ِبأ یدهِیم، ک َّنن  ْانَّ املسلمَّی اّلن

نِة، ِمن أ عامِل املُسِلمّیَ  -4 ُمونَ أ َّنَُّ  لیتَنا نعَُل ِبأ نَّ کثریًا من اْلکتشافاِت البرََشی ِ  !م ُمتََقدن

 «:ل»یف نوعینة  اخلطأ  ( عّین 9

مـوات و ال رض أ حـٌد ْالن هللا تـــعـایل! -1  انفیة  ل یــــَعََل غیــب السن

ننا! -2 ِ مییننا و فضِل رب  انفیة  ل نتوقنع اخلری ْالن ِمن کدن

م و الننجاح! -3  انهیة  ل تطلب ال مة املتاکسةل التقدن

َُّه  -4 م اْلنساُن مَع اجلهلِ »هذه س نة قد جعلها هللُا بأ ن  انهیة  « ل یََتَقدَّ

 :حول ما حتته خطٌّ  اخلطأ  ( عّین 10

ا أ رُض  عالَمیَّةنظَرُة املُسلمَّی ْایل القدِس نظرٌة ْاسالمینة  -1  «أ نَّ و مرفوع خب»  !ال نبیاءِ  تقوم عیل أ َّنن

یَن ظلَموا و برُشی  -2 ٌق لسااًن عربینًا ِلُینِذَر اّلن ِ نّیَ و هذا کتاٌب مصدن  «مفعول و منصوب فرعاً »  !لِلُمحس ِ

ُب قلبًا َوَعی القرأ ن!اس تظهروهاقرؤوا القرأ َن و  -3 ِ  «الفعل املعلوم»  ، فْانن هللا ل یَُعذن

 «مضاف ْالیه»  یاء!ال غن  أ یدیلو أ نن للعقول سلطااًن عیل النفوس ملا تواضع الفقراء بّی  -4

 

 س ید محمد رضا سادایت شاد
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