
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عربی یازدهم درس 7

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

آموزشگاه پرسا

1  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمه او التعریب او المفهوم
 «کان آباؤنا یؤّکدون دائمًا أّن طریق الوصول إلی الُعلی هو اإلحسان فی حّق الّناس!» :

تأکید پدران ما همیشه این بوده است که طریق دستیابی بر بزرگی، احسان کردن به مردم است!

سفارش نیاکان ما تأکید بر این بوده که راه حصول به بزرگی ها، خوبی کردن در حّق ناس است!

پدران ما همواره تأکید می کردند که راه رسیدن به بزرگی، نیکی کردن در حّق مردم است!

نیاکان ما دائمًا سفارش می کنند که طریق رسیدن به بزرگی ها، احسان در حق الّناس است!

2  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للتعریب: 
«سواران براي استقبال امیر از مرکب هایشان پیاده می شدند و به بزرگداشت وي می پرداختند!»:

اکبون َقد نََرلوا ِمن َمراِکبهم ِالستقباِل األمیر و قاموا بَتبجیِله!   اکبوَن کانوا َینِزلَُن ِمن َمراِکبهم ِالستقباِل األمیر و یقوموَن بَتعظیِمهم!   کاَن الرَّ  الرِّ

اکبون ِمن الَمراِکب ِالستقباِل األمیر و قاموا بَتبجیِلهم!   اکبوَن َینِزلُوَن ِمن َمراِکبهم ِالستقباِل األمیر و یقوموَن بَتعظیِمه!   نََزل الرَّ  کاَن الرِّ

3   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ :  
  «تحّمل میکل آنجلو المصاعب الکثیرة فی حیاته حّتی وصل إلی الدرجۀ األولی فی فّنه و صار من عظماء الفّن العالمّی!»: 

میکل آنژ سختی هاي زیاد را در زندگی اش تحّمل کرد تا به درجه ي اول در هنرش رسید و از بزرگان هنر جهانی شد!

سختی هاي زیادي که که میکل آنژ در زندگی اش به دوش کشید او را به درجه ي نخست در هنر رساند و یکی از بزرگان هنر جهانی شد!

تحّمل میکل آنژ در مقابل دشواري هاي زندگی او را به درجه اي باال در هنر رسانید که از بزرگان هنر جهانی گردید!

میکل آنژ که سختی را بسیار در زندگی خود دید توانست به پله ي اول پیشرفت در هنرش برسد و یکی از بزرگان هنر در جهان بشود!

4  عًین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:
«کّنا نُحّس أّن الحیاة مع فقدان ُاّمنا الحنون لن َتمّر بنا ِاّال بصعوبۀ کثیرة!»:

حس کرده بودیم که زندگیمان با از دست دادن مادر مهربانمان بر ما نخواهد گذشت جز با سختی فراوان!

حس می کردیم که با از دست دادن مادر مهربانمان زندگیمان فقط با دشواري بسیار می گذرد!

احساسمان این بود که زندگی با از دست دادن مهربانی مادر بر ما جز با دشواري هاي بسیار سپري نخواهد شد!

احساس می کردیم که با از دست دادن مادر مهربانمان زندگی بر ما فقط با سختی بسیار خواهد گذشت!

5    عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:
ٌۀ والَشفاَعٌۀ ...»   «... َانِفقوا ِمّما َرَزْقناُکْم ِمن َقبِل َان َیأِتی َیوٌم البَیٌع فیِه وال ُخلَّ

از آنچه به شما روزي داده ایم انفاق کنید، قبل از آنکه آن روز فرا رسد که در آن نه داد و ستدي است و نه دوستی و نه شفاعتی.

از آنچه روزي دادیم انفاق کنید، پیش از آنکه روزي بیاید که در آن داد و ستدي و دوستی و شفاعتی نیست.

از آنچه به شما روزي داده ایم انفاق کنید، پیش از آنکه روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى.

انفاق کنید از آنچه شما را روزي داده ایم، قبل از آنکه آن روزي که در آن نه داد و ستد است و نه دوستی و شفاعتی فرا برسد.

■■

6  عیَّن خبر األفعال الّناقصۀ «الجاّر و الَمجرور»:

 من األفَضل أن یکون قلب اإلنسان کمرآة تعکس األحاسیس!  هذا الرجل سُیصبح عبرة للّناس ألنَّۀ ال یخاف من عقوبه اهللا! 

 شاهدُت فی المدرسۀ معلمًا کاَن حاذقًا فی الّتعلیم و التعلُّم!  إنَّ العلم و األدب ُیصبحان َموضع الفخر للوالدیِن! 

7  عیِّن جوابًا فیه کلمٌۀ ال تناسب الکلمات اُالخري:

دیق  الِعَنب، الِقّط، التُّفاح  األردیَّۀ، الَفرنسیَّۀ، اإلنِجلیزیَّۀ  میل، الصَّ َغر، الکَبر  الحبیب، الزَّ فولۀ، الصِّ  الطُّ
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8  عّین جملًۀ َتشرُح الّنکرة:

ِة عنَد ُرؤَیِتها فی َحدیقٍۀ!  ذَّ  «َو إن ُتصِبُهم َحَسَنٌۀ َیقولوا هذا ِمن ِعنِد اِهللا»  لألشجاِر أزهاٌر کثیرٌة َفنشُعُر باللَّ

ِم!   َحَضرُت فی َمحافَل علمیٍّۀ حّتی َحَصلُت علی درجاٍت عالیٍۀ!  ألََّف الُعلماُء ُکتبًا فی َمجادالِت التَّربیِۀ َیِرَتِبُط بَعُضها بِالُمَتعلَّ

9  فی أّي جواٍب ال یوَجُد فعٌل له معنی المضارع االلتزامی؟

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

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

ی فی الفارسّیۀ الماضی البعید: 10  عیِّن الخطأ فی صیاغِۀ فعٍل ُیسمَّ

 األب ما کان یتدّخل فی أمور ولده!  کنت أقنعُته قبل الشروع فی کتابۀ رسالۀ الدکتوراه! 

 لماذا کنت إضطررت فی حیاتک األسرّیۀ؟!  أنتم کنتم أّخرتم أعمالکم إلی یوٍم غیر معلوم! 
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