
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عربی دوازدهم درس 4

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

آموزشگاه پرسا

عّین ما فی تاکید علی وقوع الفعل:  1

 ما شاهدنا فی طریقنا إّال مناظر جمیلۀ. تذهب الطالبات إلی المدرسۀ عاجالت و ُمسرعات.

 من یطع اّهللا و رسوله إطاعًۀ، ینجح فی الدنیا و اآل خرة. نعلم أّن بعض الجبال أکثر اِرتفاعًا من سائر جبال األرض

ِخ 2  َمیِّز االعراَب ِل (ِاکراَم) فی: َاْکِرم َصدیَقَک ِاْکراَم اْالَ

المفعول به الحال المفعول المطلق النوعی المفعول المطلق التاکیدي

عّین ما فیه تأکید للفعل:  3

ِعد وعدًة تقدر أن تقوم بها جیَّدا حّتی ُتصبح اُسوًة!  وثقت بصدیقی ثقًۀ أعتمد علیها طول حیاتی! 

ال عمل کالمثابرة، فاجتهد اجتهاداً یوصلک إلی أهدافک!  إن أعددَت نفَسک للفشل فال تتوقَّع االنتصار توقُّعًا! 

4  َأيُّ َکلَمٍۀ تناِسُب الَفراغ فی الِعباَرِة 
روف.» ُر طریقۀ َحیاِتها ِعنَد .................. ثم َترجُع إلَی طریقتها السابقۀ ِعنَد َتَغیُّر الظِّ «بَْعُض الَحیواناِت ُتَغیِّ

الِوالدة الَجفاِف اِالختفاِء المواّد المخاطّیۀ

فۀ فی الِعباَرة:  5  َعیِّن المفعوَل و المفعوَل الُمطلق و الصِّ
ر اإلنجلیزي ُصورًا ِخالل سفِره اَألخیر إلَی إیران تصویرًا جمیًال.» ر الُمَصوِّ «لََقد َصوَّ

ُصوراً – تصویراً جمیًال – إیران ر – تصویراً – األخیر الُمصوِّ ُصوراً – تصویراً – االنجلیزي إیران – تصویراً جمیًال – األخیر

6  َعیِّن الخطاء َعِن المحّل اإلعرابی.

یران. (الَخّفاش: مبتدا)  اَلُخفاُش ُهَو الَحَیواُن اللَّبون الوحیُد الذي َیقِدُر َعَلی الطِّ

داِئد. (األصدقاء: نائب فاعل)  ُیعَرُف األصدقاُء فی الوفاِء ِعنَد الشَّ

 فاذکروا اهللا فی ُکلِّ لَحَظٍۀ ِذکراً جمیًال. (ذکراً: مفعول مطلق نوعی)

ب؟ (تناُفس: مفعول مطلق تأکیدي)   َهل شاَهدَت َتناُفسًا فی الّسنوات األخیرة کتناُفِس هؤالِء الّطالِّ

حیح لِلکلماِت لِتکون ُجملًۀ فعلیۀ؟ ما ُهَو الترتیُب الصَّ  7
«حقیقّیۀ، إْن، خالقک، َعَرفَت، المومنین، إیمان، آمنَت به، َمعرفۀ»

إْن َعَرفَت خالقک َمعرفۀ حقیقّیۀ آمنَت به إیماَن الُمؤمنیَن.  خالقک إْن َعَرفت َمعرفۀ حقیقّیۀ آمنَت بِه إیماَن المؤمنیَن. 

إْن َعَرفَت ایماَن الُمومنیَن، آَمنُت بِخالقک َمعرَفۀ حقیقّیۀ.  آَمنُت به ایماَن حقیقّیۀ، إْن عرفَت خالقک َمعرفۀ المؤمنیَن. 

8  عّین الصحیح فی الّترجمۀ:

بب فی عودِة الّطائرة! : گاهی اوقات شعله ور شدن یکی از موتورها باعث بازگشت هواپیمایی می شود!  إنَّ إشتعاَل أحد الُمحرّکات َقْد َیکوُن السَّ

 َقد َینَتِظُر التالمیذ الُمجّدون بدایۀ العاِم الدراسّی ُمشتاقیَن! : برخی از دانش آموزان تالشگر مشتاقانه منتظر شروع سال تحصیلی هستند!

مون قرابین ِألموالِِهم الشخصیَّۀ! : باور نمی کنم که برخی از مردم به خاطر اموال شخصی شان قربانی هایی تقدیم می کنند! ق أّن بعَض الناس ُیقدَّ  ال اُصدِّ

جُن مکاٌن ُیدَخُل فیِه اَألشخاُص الَّذین َیرَتِکبوَن األعماَل السیِّئَۀ! : زندان مکانی است که در آن افرادي که مرتکب کارهاي زشت هستند داخل می شوند!  اَلسِّ
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حیحُۀ؟ 9  ما ِهَی التَّرَجمٌۀ الصَّ
ٍۀ َو صاَرْت َشَجَرًة.» ِضَرِة ِألري َکْیَف نََمْت ِمْن َحبَّ «َانُْظُر لَِشَجرٍة ذاِت الُْغصوِن النَّ

به درخت داراي شاخه هاي تر و تازه نگاه کن که ببینی چگونه اي از دانه اي رشد  کرده و درخت شده  است.

به  درختی با شاخه هاي تر و تازه نگاه می کنم براي اینکه ببینم چطور از دانه رشد می کند و درختی می شود.

به درختی با شاخه هاي تر و تازه نگاه می کنم که ببینم چگونه از دانه اي رشد کرده و درختی شده است.

درختی را با شاخه هاي تر و تازه  می بینم که مشاهده  کنم چگونه اي از دانه اي رشد کرده و درختی شده است.

10  عّین األصّح َو األدّق فی األجوبۀ للّترجمۀ:
«نَحُن َکالوروِد الَبّریَِّۀ نَنمو َمعًا فی َجمیع األماِکن الَّتی َظنَّ اآلَخروَن أنَّنا لَن نَنمو فیها!»:

ما همچون گل هاي صحرایی هستیم و با هم در همۀ مکان ها رشد می کنیم؛ درحالی که دیگران خیال کردند در آن ها رشد نخواهیم کرد!

ما همانند گل هاي بیابانی، با هم در همۀ جاهایی رشد می کنیم که دیگران گمان کردند که ما در آن رشد نخواهیم کرد!

ما چون گل هاي صحرایی در همۀ مکان هایی که مردم خیال کردند در آن رشد نخواهند کرد، رشد و نمو می کنیم!

ما مثل گل هاي بیابانی هستیم و در هر جایی با هم رشد می کنیم، مکان هایی که دیگران گمان کردند که ما در آن رشد نخواهیم کرد!
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