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نام آزمون: عربی دوازدهم درس 3

تاریخ آزمون: 1398/12/29
زمان برگزاري: 500 دقیقه

آموزشگاه پرسا

1  عیِّن الصحیح للفراغ: 
.  التلمیذاُت اشترکن فی مسابقۀ حفظ القرآن إّال .................. منُهنَّ

واحدة واحٌد واحدٌة واحداً

2  عّین المستثنی منه: 
نساَن لَفی ُخْسٍر اّال الَّذیَن آمُنوا.» «ِانَّ اْالِ

نسان الَّذیَن  آمُنوا ُخْسٍر  اْالِ

3  عّین المستثنی منه محذوفًا:

 ما کان لنا عمل إّال الدعاء إلی اهللا. هذا أمرال ُیدرکه إّال الُمؤمنون باهللا.

 کتبت تمارینی کّلها إّال التمرین األخیر. ال ینجح الُطّالب فی اإلمتحان إّال المجّدین منهم.

4  َمّیز المستثنی   
ُعوَن ُعمَرُهم ِاّال َاصحاَب اَالخالِق الکریَمِۀ نَري َاّن النَّاس ُیّضیِّ

الکریمۀ الّناس عمر اصحاب

َعیِّن االصّح و االدّق فی الجواب للتعریب:    5
«فقط دو دانش آموز از مدرسۀ ما در مسابقات علمی جایزه اي گرفته اند!»

لم یأخذ فی المسابقات العلمّیۀ جائزُة إّال طالبیِن إثنیِن من مدرستنا! ما أخذ فی المسابقات العلمّیۀ جائزُة إّال طالباِن إثناِن من مدرستنا!

ما أخذت فی سباق العلمّی جائزُة إّال طالبتاِن إثنتاِن من المدرستنا! ما أخذا فی مسابقات العلمّی جائزُة إّال طالبیِن إثنیِن من مدرستنا!

حیح فی َمعنی الکلمات: 6  َعیِّن الصَّ

َرة، توجه، گذشت کردن، تکرار نشدنی  َصحفی، ُظروف، َمزایا،  روزنامه نگار، شرایط، زیادي ها العنایۀ، َتصفُّح، مکرَّ

ر،  به دنیا آمد، گردشگران، اندیشمند اَلمجال، نََشَأ، َتکمیل،  زمینه، پرورش یافت، کامل شدن  ُولَِد، ُسّیاح، ُمفکِّ

حیح فی ُمفرد الَکلمات: ِن الصَّ 7  َعیِّ

←←←← َزمیالت  َزمیل  َأنهار  نَهار  َأعُین  َعْین  ُذنوب  َذنَب 

حیحۀ:  8  َعّین الّترجمه الصَّ
 «ُولَد و نَشَأ العّقاد فی ُمحافظۀ َأسوان و قد َتَعّلم االنجلیزیه ِمَن الُسّیاح الذیَن کانوا یأتون إلی مصر لزیارة اآلثار التأریخّیه.»

عقاد در استان أسوان متولد شد و رشد کرد و توانست انگلیسی را از گردشگرانی که به مصر می آمدند یاد بگیرد.

عقاد در استان أسوان به دنیا آمد و بزرگ شد و انگلیسی را از گردشگري که براي دیدن آثار تاریخی آمده بود، یاد گرفت.

عقاد در استان أسوان به دنیا آمد و رشد کرد و انگلیسی را از گردشگرانی که براي دیدن آثار تاریخی به مصر می آمدند یاد گرفته است.

عقاد در استاِن أسوان که در آن انگلیسی را از گردشگرانی که براي دیدن آثار تاریخی آمده بودند، یاد می گرفت، به دنیا آمد.
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9   َعّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
  «ال َتُقوموا بَعَمٍل َغیر ُمشتاقیَن ألنُّکم ُتتلفوَن لَه وقتًا کثیرًا و لکنُّکم لَن َتِصُلوا إلی نتائَج تنَتِظرونَها!»:

براي انجام کاري بدون اشتیاق بر نخیزید، زیرا وقت بسیاري را برایش تلف کرده و به نتیجه اي که انتظارش را داشتید، نمی رسید!

بدون اشتیاق به انجام کاري نپردازید، زیرا زمان بسیاري را برایش تلف می کنید اما به نتایجی که انتظارش را دارید نخواهید رسید!

بی رغبت کاري انجام ندهید، چون زمان بسیاري را برایش صرف می کنید در حالی که به نتیجۀ مورد انتظار خود نخواهید رسید!

با بی میلی به انجام کار برنخیزید، زیرا زمان هاي زیادي را تلف کرده اما به نتایجی که انتظارش را دارید نخواهید رسید!

■■

10   َعّین الَْخطأ ِفی التَّرجمۀ:

ینۀ أْن تأُکَل الَفرائَس َحیًَّۀ!: ماهی هاي زینتی دوست دارند که شکارهاي زنده را بخورند!  ُتحبُّ أْسماُك الزٍّ

 َیجب َعلینا أن نُعاِمَل جیدا َمَع والَِدینا!: ما باید به خوبی با پدر و مادر خود رفتار کنیم!

 َقد َیذُکر اْلمعلُّم َتالمیَذه الُقدماء!: معّلم گاهی دانش آموزان قدیمی خویش را یاد می کند!

 کانَت هِذه اْلَمشاهُد اْلُمّرة ِمن اْلَحرب ُتؤلُِم قلوبَنا!: این صحنه هاي تلخ از جنگ، دل هایمان را به درد می آورد!
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