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نام آزمون: عربی یازدهم درس 5

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

آموزشگاه پرسا

1  عّین األصّح و األدّق فی التعریب :  
«شهیدان در خاطره ي ملت ما هستند و آنان را هرگز فراموش نخواهیم کرد!»

إنَّ الشهداء فی ذاکرة شعبنا و لن ننساهم أبداً! الشهداء فی ِذکَري اَُمتنا و ال ننسی هؤالء ابداً

الشهداء یکونون فی تذکر أمتنا و ال ننسی إیاهم حّتی األبد! الشهیداِن فی ذاکر شعبنا و هؤالء سوف ال ننساهم إلی األبد!

2  عّین األصَح و األدَق فی الجواب للترجمۀ:
 «َفّالحو قریتنا لن َیْحُصدوا المحاصیل الیوم و یریدوَن أن َیْحُصدوها فی األّیام اآلتیۀ!»

کشاورزان آبادي محصوالت امروز را درو نمی کنند و می خواهند در روزهاي آینده آن ها را درو کنند!

کشاورزان روستاي ما محصوالت را امروز درو نخواهند کرد و می خواهند در روزهاي آینده آن ها را درو کنند!

برزگران روستاي ما محصوالت را امروز درو نمی کنند و در روزهاي آینده آن ها را درو خواهند کرد!

برزگران روستا محصوالت را امروز درو نخواهند کرد و می خواهند در روزهاي آینده آن ها را درو کنند!

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ :   3
حیح: عیِّن الصَّ

 «أبغض أحد التالمیذ زمیله و علم مدیر المدرسۀ بذلک و عاتبه!»  : یکی از دانش آموزان با دانش آموز دیگر دشمنی کرد و مدیر مدرسه فهمید و توبیخشان کرد!

فر إلی الصحراء اشترینا العلف لدوابّنا، و األطعمۀ و الفواکه ألنفسنا!»  : در سفرمان به صحرا براي حیوانات علف خریدیم و براي خودمان میوه جات! «فی السَّ

«اُالمّیۀ أن ال یقدر اإلنسان علی الکتابۀ و القراءة و هی من أسباِب عدم التقّدم!» : بی سوادي آن است که انسان نتواند بنویسد و بخواند و آن از عوامل عدم پیشرفت است!

«المعّلم الجّید معّلم ال یفّرق بین تالمیذه فی التعلیم و التربیۀ و العطف!»  : معّلمی خوب است که در آموزش و پرورش و توجه بین دانش آموزان فرق نگذارد!

4  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ: 
 «حّب اهللا یکسر أقفال القلوب و یجعل الحیاة رائعۀ حّتی ال نشعر بمرور الّزمن!»:عشق به خدا ..................

قفل ها را از دل هایمان می زداید و زندگی را برایمان زیبا می کند، تا جایی که گذشت زمان را هم حس نکنیم!

قفل هاي دل ها را می شکند و زندگی را زیبا می گرداند تا گذشت زمان را احساس ننماییم!

براي این که گذشت وقت حس نشود، قفل از دل ها می گشاید و زندگانی را جالب قرار می دهد!

قفل قلب ها را شکسته و زندگی جالبی برایمان می سازد تا این که گذشت وقت را حس نکنیم!

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:    5
«أ تریدوننی أن أنَْسی ربا یشاهد کّل الشیء و یعلم ما فی قلوبنا و أذهاننا!»

آیا از من می خواهید که پروردگاري را فراموش کنم که همه چیز را می بیند و آن چه را در دل هاي ما و ذهنهایمان است می داند!

آیا از ما می خواهی که خداوندي را از یاد ببریم که همه چیز را می بیند و آن چه را در قلب هاي ما و ذهنهایمان است می داند!

آیا از من می خواهی که پروردگاري را فراموش کنم که هر چیزي را می بیند و آن چه را در دل ما و افکارمان است می داند!

آیا از من می خواهید که خداوند را از یاد ببرم با آن که هر چیزي را می بیند و آن چه را در دل هاي ما و ذهنمان است می داند!

6  فی أّي جواٍب ال یوَجُد فعٌل له معنی المضارع االلتزامّی؟

ِم أن َیعمَل بِما َیقوُل!  َمن ُیحاِول کثیراً َیِصْل إلی َهدِفِه!   َیجُب علی المتکلِّ

رس!  ِمِهم فی الدَّ ماء!  ُیجیبُی الّطّالب َعن أسئلٍۀ ُتعیُِّن مقداَر َتقدُّ َف العلماُء علی سرِّ أسماٍك َتساَقَطْت ِمن السِّ  َتَعرَّ

البۀ  ..................  إلی سوِق الحقائب!» 7  عّین الّصحیح لتکمیل العبارة التالیۀ: «ُتریُد الطُّ

 أن َتْذَهَب  لَم َتْذَهْب  إْن َتْذَهْب  لَن َتْذَهَب 
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حیح؟ 8  ما هو الصَّ

س علَم األحیاِء فی مدرستهنَّ علی َطلِب طالباِتها!: معلمی که زیست شناسی در مدرسه شان تدریس می کرد با درخواست دانش آموزان موافقت می کند!  قد ُتواِفُق ُمعلٌّمۀ ُتدرِّ

 کانت صدیقتی المجّدة تحّملت مصاعب کثیرًة حّتی َتِصَل إلی أهدافها العالیۀ!: دوست تالشگرم بود که سختی بسیاري را تحمل نمود تا به اهداف واالي خود رسید!

!: معلم ها، دانش آموزان شان را نصیحت کردند که کتاب هاي گوناگونی براي تقویت حافظۀ خود مطالعه کنند!  المعلُّمات نََصحَن طالباِتهنَّ أن ُیطالِعَن کتبًا مختلفًۀ لِتقویِۀ ذاکرتهنَّ

د! : یکی از چرخ هاي ماشینشان پنچر شد، پس براي همین نمی توانند در وقت معین حاضر شوند!  أحُد إطارات سّیارتهم قد انفجَر فلهذا لن یستطیعوا الحضور فی الوقت المحدَّ

9  عّین المضارع بمعنی الماضی:

 «أ لَْم نَجَعْل لَه َعیَنین»  «أال تحبَّون أن َیغِفَر اُهللا لَکم» 

 «لَِم َتقولوَن ما ال َتفَعلوَن»  «لَن َتنالوا البرَّ حّتی ُتنِفقوا ِمّما ُتِحبَّون» 

عّین الخطأ عن إعراب الکلمات المعّینۀ:  10

َوَقَفت مشرفۀ جمیلۀ المظهر أمامی تفتخر بمالبسها! (صفۀ/ جملۀ وصفّیۀ) 

قال رسول اهللا: إّن من شّر عباد اهللا من تکره مجالسته لفحشه...! (فاعل/ مجرور بحرف الجّر) 

رّب کالم لّین یجلب لنا المشاکل العدیدة فاحفظ لسانك! (صفۀ/ مضاف) 

من خاف الناس من لسانه فهو من أهل النار! (فاعل/ مضاف إلیه) 
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