
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عربی یازدهم درس 6

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

آموزشگاه پرسا

1  عین الصحیح للتعریب: «آن ها که در انجام کارهایشان کوتاهی نکردند، اهداف شان را در زندگی خود به دست می آورند!»

َمن لم ُیَقّصروا فی أداء أعمالهم، َیحُصلوا علی أهدافهم فی الحیاِة!   را فی أداِء أعمالهما، َیحُصالَن علی غایاِتهما فی حیاتهما!   اللِّذان لم ُیَقصِّ

رون فی أداِء واجباتِهم یحصلون علی غایاتهم فی حیاتهم!   َمن ال ُیَقصِّ ُروا فی أداِء أعمالِهم َیحُصُلون علی األهداف فی حیاتهم!   الّذین ما َقصَّ

2   «ألم َتَروا کیف خلق اُهللا سبَع سماوات طباقًا»

آیا نیاندیشیده اید که اهللا هفت آسمانی خلق کرده که تو درتو بوده است! آیا نمی بینید خداوند هفت آسمان تو درتو را خلق کرده است!

آیا ندیده اید که خداوند چگونه هفت آسمانی آفریده است که طبقه طبقه است! آیا نمی اندیشید چگونه اهللا آسمان هاي هفت گانه را طبقه بر طبقه آفریده است!

3  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:
ن عاشوا فی الفقر وصلوا إلی درجات لم یبلغها أبناء األغنیاء!» «إّن کثیرًا ممَّ

بسیاري از کسانی که در تنگدستی زندگی کردند، به مقام هایی رسیدند که فرزندان ثروتمندان به آن نرسیدند!

بسیاري از فقیران در تنگدستی زندگی کرده اند و به درجاتی رسیده اند که ثروتمندان به آن نرسیده بودند!

افراد بسیاري هستند که فقیرانه زندگی می کنند و به درجه اي می رسند که فرزندان ثروتمند به آن نمی رسند!

مسلما بسیارند کسانی که فقیر زندگی می کنند و به درجه اي رسیده اند که ثروتمندان به آن درجه نرسیدند!

4  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:
«فال َتُکن من الّذین ُیحاولون أن یحصلوا َعلی? منصب و َیْکذبوَن من أجل کسب رضی الّناس!»: پس از کسانی مباش که ..................

تالش می کنند که تا منصبی را به دست آورند و براي حصول خشنودي مردم دروغ بگویند!

براي کسب مقام و جایگاه می کوشند وبراي دست یابی به رضایت دیگران دروغ هم می گویند!

تالششان براي دست پیدا کردن به جایگاهی است و دروغ می گویند تا رضایت مردم حاصل شود!

می کوشند که به جایگاهی دست یابند و به خاطر کسب خشنودي مردم دروغ می گویند!

ین الّرومّی!»:  5  کانْت شیمل ِمن أشَهِر الُمسَتشرقیَن و بوصیِّۀ معّلمها أقَبَلْت عَلی المطالعِۀ و الَبحِث فی دیوان َجالِل الدِّ
شیمل...

از مشهورترین خاورشناسان بود و با توصیۀ معلمش به مطالعه و تحقیق در دیوان جالل الّدین رومی روي آورد!

مشهورترین خاورشناسی است که با توصیۀ معّلمش به مطالعه و تحقیق در دیوان جالل الّدین رومی روي آورد!

از نام آورترین خاورشناسان بود و به وصّیت معّلم خود به مطالعه و بحث کردن در دیوان جالل الّدین رومی تمایل داشت!

نام آورترین خاورشناسی بود که با سفارش معّلم خود مطالعه کردن و تحقیق در دیوان جالل الّدین رومی را آغاز کرد!

6  عّین الخطأ فی ترجمۀ ما تحته بخّط:

 َقد نُِقَلْت إلی العربّیۀ ألفاٌظ فاِرسیٌّۀ بَِسَبِب الّتجارة!: منتقل شده است

 ال نَستطیُع أن نَِجَد لَُغًۀ بِدوِن َکلماٍت َدخیَلۀ!: وارد شده

غِۀ الفاِرسّیۀ!: واژگان  العامُل الّدینیُّ سبُب إلزدیاِد الُمفرداِت العربیِّۀ فی اللُّ

 اِشَتدَّ النَّقُل ِمن الفاِرسیَِّۀ إلی العربیِّۀ بَعَد انضمام إیران إلی الّدولۀ اإلسالمّیۀ!: نظم بخشیدن

» بمعنی «باید» فی الفارسّیۀ: ـِ 7  عیِّن حرف «ل

اال.  لی شهادة فی الحاسوب.  لَِمن هذه الشریحۀ؟  لَِنعَمل بواجبتاتنا االجتماعّیۀ.  ذهبُت إلی المتجر ِألشتري جو 

8  عّین جوابًا یوَجد فیه کلمٌۀ التناسُب الکلماِت اُالخري:

مان  دیق  الَقریۀ، الِبالد، المدینۀ  الِعَنب، التُّفاُح، الرُّ میل، القمیص، الصَّ نۀ  الزَّ  األسبوع، الّشهر، السَّ
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9  عیَّن ما ال ُیناسب مفهوَم العبارة: «أمَرنی َربّی بُِمداراة النَّاُس َکما أَمَرنی بِأداء الَفرائِض!»

اي سلیمان در میان زاغ و باز / لطف حق شو با همه مرغان بساز بختش یار است هر که با یار بساخت / بردارد کام، هر که با کار بساخت

هر که ما را به نصیحت ز تو می پیچد روي / گو به شمشیر که عاشق به مدارا نرود آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا

10  عّین الخطأ ِفی الْمفهوم:

 «َیقولوَن بِألِسَنتِهم ما لیَس فی قلوبِِهم»: ز دست دیده و دل هر دو فریاد / که هر چه دیده بیند دل کند یار

 َخْیُر األموِر أْوَسُطها!: اندازه نگه  دار که اندازه نکوست / هم الیق دشمن است و هم الیق دوست

 أَمَرنِی َربِّی بُمداراة النِّاس!: سازگاري پیشه  کن با مردم ناسازگار / تا شود یوسف تو را خاري که در پیراهن است

 اْلُمؤِمُن قلیُل الکالِم َکثیُر الَعَمِل!:  سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی / به عمل کار برآید به سخندانی نیست!
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