
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عربی یازدهم درس 2

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

آموزشگاه پرسا

1  عّین األصحَّ واألدقَّ فی الجواب للترجمۀ:
إْن لم َیخضع المظلومون لُخَدع الظالمین سیغلبون علیهم عاجًال أم آجًال!

اگر مظلومان تسلیم نیرنگ ھای ظالمان نشوند، دیر یا زود بر آن ھا غلبھ خواھند کرد!
ھرگاه ستمدیدگان اسیر خدعھ ھای ظالمان نگردند، بسیار زود بر آن ھا غالب خواھند شد!

ستمدیدگان اگر بھ خدعھ ھای ستمکاران تسلیم نگردند، در آینده ای نزدیک بر آن ھا غلبھ خواھند یافت!
مظلومان چنانچھ زیر بار نیرنگ و خدعھ ی ستمکاران نروند، بھ ھمین زودی بر آن ھا چیره خواھند شد!

الیۀ. ِۀ الْکلماِت َو الَمَحّل اإلعرابی فی الْعبارِة التِّ حیَح َعن نوعیَّ ِن الصَّ 2  َعیِّ
نیا، َتْحُصْد فی اْآلِخَرة. ما َتْزَرْع فی الدُّ

نیا: اسم مفرد، اسم تفضیل/ مجرور بحرف جّر الدُّ َتْزَرْع: فعل مضارع، دوم شخص مفرد، له حرٌف زائٌد

اْآلِخرة: اسم، مفرد مؤنث، تفضیل/ مجرور بحرف جّر َتْحُصْد: فعل مضارع، دوم شخص مفرد، ال یحتاُج إلی المفعول

موا ِألنفسکم من خیر تجدوه عند اهللا» 3  عیِّن األقرب ِمن مفهوم اآلیۀ الشریفۀ التالیۀ: «و ما تقدِّ

  «إن تنصروا اهللا ینصرکم و ُیَثبِّْت أقدامکم»  «ما ُتْنِفُقوا من خیر فإنَّ اهللا به علیم»  

 «إن تتَّقوا اهللا یجعل لکم فرقانًا»   ما تزرعوا فی الّدنیا تحصدوه فی اآلخرة!  

4  عّین الّترجمۀ الّصحیحۀ: «إْن َتْنُصروا اَهللا َیْنُصرُکم َو ُیَثبِّْت أقداَمُکم»

وقتی خداوند را یاري کنید، شما را یاري خواهد کرد و گام هایتان را استوار می دارد! اگر خداوند را یاري کنید، شما را یاري می کند و گام هایتان را استوار می سازد!

اگر خداوند را یاري کنید، شما را یاري خواهد رساند و کارهایتان را استوار می سازد! هر گاه  خداوند کمکتان کند، شما او را یاري کنید و قدم هایتان را استوار سازید!

5  ما هو الّصحیح فی ترجمۀ الکلمات الّتی تحتها خّط؟

 ال َیسَخْر بعُض الناس بعضًا عسی أن یکونوا خیراً منهم   مسخره نمی کنند - که باشند

 قد یکوُن بین الناس َمْن هَو أحسُن مّنا، فنببتعُد عن الُعْجب   گاهی وجود دارد - دوري می کنیم

 تقول اآلیۀ: ال َتعیبوا اآلخرین، و ال ُتلّقبوهم باألسماء الکریهۀ   عیب جویی نکنید - لقب نمی دهید

 إّن الّتجّسس إثٌم ِألنّه َیکَشُف عیوب الّناس و َیفَضُحــهم   آشکار ساخت - رسوا می نماید

←

←

←

←

6  عّین ُاسلوب الشرط:

 إن َتنُصْر أحداً ُیساِعْدك حتمًا!  ما َحَضَر صدیقی فی حفلۀ میالدي!  من اهللا أطلُب التوفیق دائمًا!  ماذا تعمل فی زمان اِستراحتک؟! 

7   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
عّین الّصحیح:

 «َقد اُلَِّفْت کتٌب عدیدٌة فی مجاالت التربیِۀ و التِّعلیم!»: کتاب هاي زیادي در زمینۀ تربیت و تعلیم (آموزش و پرورش) تألیف شده است!

 «إن ال تجتنْب عن کالٍم فیه إساءٌة لألدب َتْنَدْم!»: اگر از سخنی که در آن بی ادبی است، دوري نکنی، پشیمان می شوي!

ّف!»: دانش آموز اخاللگر از دستورات معلم کالسش سرپیچی می کند! الب الُمشاِغُب أواِمَر معّلمه فی الصَّ  «َیعصی الطُّ

«الَّذین یتَّقون اهللا یجعُل لهم فوزاً فی الّدنیا و اآلخرِة!»: کسانی که از خدا پروا می کنند، در دنیا و آخرت رستگار خواهند شد!

■
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سُۀ ُتبیِّن لنا االرتباطات بین المفردات الفارسیَّۀ و العربیَّۀ!» 8  «کانت لنا ُمدرِّ

یکی از معّلمانمان بود که پیوند کلمات عربی و فارسی را توضیح می داد!

معّلمی داشتیم که ارتباطات میان کلمات فارسی و عربی را تبیین کرده بود!

ما یک معّلم داشتیم که نشان  داده بود میان واژگان فارسی و عربی ارتباط وجود دارد!

ما معّلمی داشتیم که ارتباط هاي میان لغات فارسی و عربی را براي ما آشکار می کرد!

9  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ
«ُادُع إلی سبیل ربّک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و جاِدلْهم بالّتی هی أحسن»:

به راه پروردگارت با حکمت و  موعظۀ نیکو دعوت کن،  و با آنان با آنچه نیکوتر است مجادله کن!

به راه خداي خود بوسیلۀ دانش و پند نیکو فراخوان، و با آنان به وسیلۀ سخنان خوب و زیبا مقابله کن!

دعوت به راه خداوند باید با حکمت و موعظۀ پسندیده باشد، و با آنان با هرچه نیکوتر است مجادله کن!

فراخواندن به راه خداي خود را از طریق پند و اندرز، زیبا انجام بده، و با آنان با شیوه اي بهتر مقابله کن!

10  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
«َمن َیُضّر الطلبۀ بُسلوِکِه و ال یسَتمع إلی الّدرس جیدا َفسوَف َتَتبیَّن لَُه نتیجُۀ أعمالِه!»:

هرکس با رفتارهایش به دانش آموزان زیان می رساند و خوب به درس گوش نمی دهد، نتیجۀ کارهایش روشن خواهد شد!

هرکسی که با رفتارش به دانش آموزان زیان برساند و خوب به درس گوش ندهد، نتیجۀ کارهایش برایش آشکار خواهد شد!

کسی که با کردارش به همکالسی هایش آسیب بزند و به درس خوب گوش ندهد، نتیجۀ کارهایش را براي خودش روشن خواهد کرد!

دانش آموزانی که با رفتارشان به دیگران زیان می رسانند و خوب به درس هایشان گوش نمی دهند، نتیجۀ کارهایشان را خواهند دید!
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