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 تهیه و تنظیم : غالمی

 * عیّن الصّحیح عن الترجمة أو التّعریب أو المفهوم للعبارات التالیة:

 :﴾ما الحیاة الدّنیا إالّ لعب و لهو ﴿ -1

 نیست!( زندگی در دنیا جز بازی و سرگرمی 2   !نیستتنها بازی و سرگرمی  ی( زندگی دنیای1

 ( زندگی دنیا چیزی نیست جز بازی و سرگرمی!4   ( زندگی دنیوی فقط یک بازی و سرگرمی است!3

 :﴾ال ییأس من روح اهلل إالّ القوم الکافرینَ  ﴿ -2

 شود!( تنها قومی که کافر است از رحمت الهی ناامید می2  ( از رحمت پروردگار ناامید نخواهند شد مگر قوم کافران!1

 شود مگر گروه کافر!( از رحمت خداوند ناامید نمی4  امید شود!ر کسی از رحمت پروردگار نباید ناقوم کاف( جز 3

 «:!یسلّطوا علی أنفسهممشاهدة هذه المشاهد المرعبة غیر مسموحة إالّ للّذین یستطیعون أن »  -3

 خودشان تسلط داشته باشند!های ترسناک مجاز نیست حتّی برای کسانی که بتوانند روی ( دیدن این صحنه1

 که روی خودشان تسلط کافی دارند! تناک غیر مجاز است مگر برای آنانی وحشی این صحنه( مشاهده2

 که بتوانند بر خودشان مسلط شوند!( دیدن این مناظر که ترسناک نیز هستند اصال مجاز نیست جز برای کسانی3

 توانند بر خودشان تسلط یابند!برای کسانی مجاز است که میآور تنها های وحشت( مشاهده کردن این صحنه4

 «:و اُحسّ أنّه لیس لی عمل أمتع منه!الجدید  أثر هذه المفکّرةکلّ اللّیل حتّی أقرأ  سهرتُکنت » -4

 از آن ندارم!تر بخشکردم که کاری لذتبودم تا اثر جدید این زن اندیشمند را بخوانم و احساس می( تمام شب را بیدار مانده 1

 تر از آن نیست!بخشکار را بخوانم و احساسم این بود که کاری لذتماندم تا اثر این خانم نویسنده تازه( هر شب بیدار می2

 بخش نیست!کردم جز آن کاری برای من لذت( برای خواندن اثر جدید این زن متفکر هر شب بیدار مانده بودم و احساس می3

 تر از آن برایم نیست!بخشکردم که واقعا کاری لذتاینکه اثر این زن متفکر جدید را بخوانم بیدار ماندم چون احساس می ی شب را برای( همه4

 «:ی تأثیراً أغضّ بعدها عینیَّ عن جمیع ما تُشاهَد فی العالم!رؤیة عینیک الجمیلتین قد أثّرت علی قلب»  -5

 شود فرو بستم!گذاشته بود که پس از آن چشمانم را از تمام چیزهایی که در جهان دیده می های زیبایت چنان تاثیری بر قلبم( دیدن چشم1

 نهم!شود برهم میهایم را از آنچه در دنیا دیده می( تماشای آن دو چشم زیبایت بی تردید بر قلب من اثر گذاشته است و من بعد از آن چشم2

 بندم!شود فرو میطوری که پس از آن چشمانم را از تمام آنچه در عالم مشاهده میاست به( دیدن دو چشم زیبای تو در قلبم اثر گذاشته 3

 نهم!( دیدن چشمان زیبای تو حقیقتا چنان تاثیری بر قلبم گذاشته است که پس از آن چشمهایم را بر تمام آنچه در عالم مشهود است بر هم می4

 «:ولکن یبقی أثره المؤلم مادام لم یستغفر اهلل! ربّ ذنب یفرّح فاعله تفریحاً عندما یرتکبه»  -6

 ماند!دهد شاد کند اما اثر دردآورش تا زمانی که از خدا طلب آمرزش نکرده باقی میای آن را انجام میاش را در لحظهدهنده( چه بسا گناهی انجام1

 ماند!نیامرزیده باقی می او را تاثیر زجر آورش تا زمانی که خداوندکند ولی ( گاهی گناهی انجام دهنده آن را در زمان ارتکابش واقعا خوشحال می2

 ماند تا زمانی که خداوند او را بیامرزد!شود شاد کند اما اثر درد آورش باقی می( چه بسا یک گناه انجام دهنده را در زمانی که مرتکبش می3

 ماند!که از خدا آمرزش نخواسته باقی میکند اما تاثیر دردناکش تا زمانیا شاد میشود حقیقتاش را وقتی مرتکبش می( چه بسا گناهی که انجام دهنده3

 

 

 



  مجموعه آزمونهای چهار گزینه ای درس عربی عمومی آزمایشیآزمون 

 دقیقه 20:  زمان 97 - 98سال تحصیلی  عربی دوازدهم 4و  3درس موضوع : 

 

 
 

2 
 تهیه و تنظیم : غالمی

 :الخطأعیّن  -7

 وجود ندارد! من مطمئن هستم به اینکه در روستاهای بسیاری دبیرستانیهناک مدرسة ثانویّة فی قُری کثیرة: لیست  هأنَّب( أنا واثقة 1

 کند!: اگر قرض نیکویی را به خداوند بدهید برای شما دو چندان می ﴾إن تقرضوا اهلل قرضاً حسناً یُضاعِفه لکم  ﴿( 2

 کنیم!( إذا اِتّحدنا أمام األعداء جمیعاً نتغلّب علیهم تغلّباً : اگر همگی در برابر دشمنان متحد شویم حتماً بر آنان غلبه می3

 دهد که افکار مثبتی ندارند!شل الّذین لیس لهم أفکاراً إیجابیّة: شرایط سخت همان چیزی است که کسانی را شکست میف( الظروف القاسیة هی الّتی ت4ُ

 عیّن الصحیح: -8

 گیری؟!چطور انگلیسی را به خوبی یاد می( کیف تعلّمت اإلنجلیزیّة تعلّماً حسناً : 1

 آن عمل شود! ارزش دارد که بهعمل به: سخن تنها زمانی ( الکالم ال قیمة له إالّ إذا 2

 شود!خریم گران میها وقتی بیشتر از نیازمان میمیوه ( سعر الفواکه تغلو عندما نشتریها أکثر من اللّازم: قیمت3

 کنند!مینیاز ها داروهایی گیاهی هستند که تو را از داروهای شیمیایی بی( هذه األدویة العشبیّة تُغینیک من األدویة الکیمیاویّة: این4

  ﴾کلّ شیء هالک إالّ وجهه ﴿عیّن الصحیح عن المفهوم لآلیة الشریفة:  -9

 ﴾کلّ نفس ذائقة الموت ﴿( 2   ( چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور!1

 ﴾و زهق الباطل* إنّ الباطل کان زهوقاً جاء الحقّ ﴿( 4    ( هر چه به جز یاد دوست فانی و میرا بود!3

 «:هایی را که امروز در تلویزیون دیدم اصال دوست ندارم!فیلم»  -10

 ( کنت ال اُحبّ أفالماً شاهدتها فی التلفاز الیوم!2   ( األفالم الّتی اُشاهدها الیوم فی التلفاز ال اُحبّها أبداً!1

 ی التلفاز ال اُحبّها حبّاً!( أفالم اُشاهدها الیوم ف4   ( ال اُحبّ األفالم الّتی شاهدتها الیوم فی التلفاز حبّاً!3

 عیّن الصّحیح حسب التوضیحات: -11

 مکان یمیل إلیه!منعُ الشّخص عن عمل أو طعام أو  ←( التحدید 2  تیّار شدید من الماء یصعد من القمم و الجبال! ←( الشالّل 1

 هو الّذی له أفکار رائعة و حدیثة حول المسائل االجتماعیّة! ←( الصحفیّ 4  مکان یستریح فیه المسافرون أو الصیّادون! ←( العباءة 3

 لتکمیل الفراغات: الخطأعیّن  -12

 جدیرة ←( تجارب االُمم المختلفة تکون ............... بالعنایة لنا. 1

 یُقال ←صعوبات کثیرة لتألیف کتاب واحد  ......... إنّ الکتّاب األقدمین تحمّلوا...( 2

 المفترسة ←ر و النّعاج. ومن الحیوانات................ فتهرب منها الطّی( الذئاب تعدّ 3

 أوعیة ←( لبعض العلوم لیست .............. باللغة الفارسیّة فیجب أن نتعلّم لغات اُخری. 4

 عیّن الصحیح عن قراءة الکلمات: -13

 من القمّةِ مُشهِدٌ مُؤسِفة جدّاً!« برناکل»( سقوطُ فراخُ 2    ( یَحسَبُ العقّادُ الحُریّةَ أفضل الجَماالت!1

 قد یُخبرُنا القرآنُ عن الظّاهراتِ الطبیعیّةِ أخباراً عجیبةً!( 4   ( إنّا نُجاهِدُ فی سبیل ربّنا مُجاهِدةَ المُخلصینَ!3
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 تهیه و تنظیم : غالمی

 :بما یناسبه* اِقرأ النص التالی ثمّ أجب عن األسئلة 

فیما  اآلخرین  یفشلون المشاکل فی حیاتهم. الثقة بالنفس تعبّر عن إتّکاء المرء علی قدراته الحقیقیّة و اإلجتناب من محاکاةمن أهمّ میزات الّذین « الثّقة بالنفس»عتبر تُ

ما فیه  أو یظنّ المرء یحسب قدراته أعظم ممّا یکون فیه نّأعلی  و الثانی ما یدلّ« اإلعجاب بالنفس»الناس بین الثقة بالنفس و  یخطأو لکن کثیراً ما  یقدر أن یعمله.

إعجاب المرء بنفسه دلیل » :  یقولون.إنَّ علماءنا الماضین الیُحبّونهمو « الراضی عن نفسه»من القدرات الجسمیّة و النفسیّة أکثر من اآلخرین. الناس یسمّون هؤالء 

 و صار هذا المثل سائرا بین الناس. « علی ضعف عقله

 «:محاکاة»ما هو الصّحیح عن معنی کلمة  -14

 ( االعتماد4   رشاداإل( 3   ( اإلساءة2   ( اإلتّباع1

 یّن الصحیح للفراغ:ع!« العلماء یحسبون الراضی عن نفسه ...............  ،علی حسب النص»  -15

 مریضاً( 4    ( مُخطئاً 3    ( جاهال2ً   ( منافقا1ً

 ما هو الصحیح؟ -16

 ( الثقة بالنفس هی عدم االستعانة من النّاس فی االمور!2   فقط! ( المُعجب بنفسه یتّکئ علی قدراته الحقیقیّة1

 ( بعض الناس الیدرکون التفاوت بین الثقة بالنفس و اإلعجاب بالنفس!4  ( أهمّ میزة الناجحین فی الحیاة هو االتکّاء علی القدرات النفسیّة!3

 * عیّن الجواب الصحیح لألسئلة التالیة:

 عیّن ما فیه أسلوب الحصر: -17

 کلّ عین باکیة یوم القیامة إالّ عین فاضت من خشیة اهلل!( 2   ( ال نحصل علی آماله فی هذه الدنیا إالّ المجدین منّا!1

 غیرمسموحة! إالّ أفالماً أجِد فیها فلم فی هذه المدوّنات بحثت( 4    ما تعرّفت علی الکتّاب المصریّین إالّ عقّاد!( 3

 عیّن المستثنی منه اسم معرفة: -18

 هذه المقاالت الطبّیّة إالً ثالث منها! جامعتنامن  طلّاب( کتب 2  ( ما تُعجبنی ألوان تُرَی فی هذه الغرفة إالّ  اللّون األخضر!1

 الشّوارع؟! ( ألیس لشرطیّ المرور عمل إالّ استقرار النظم فی4   المرق!إالّ  یحبّون أطعمة إیرانیّة مختلفة( السُّیّاح 3

 فیه تأکید علی وقوع الفعل: لیسعیّن عبارة  -19

 ( لننفق من أموالنا إنفاقاً قبل أن یأتی الموت!2   ( إذا ندعو اهلل دعوة خالصة یستجیبنا استجابة!1

 یتعایش المسلمون مع بعضهم تعایشاً سلمیّاً!( 4   ( من یعرف ربّه معرفة حقیقیّة یتوکّل علیه توکّالً!3

 «:یُحاسب اهلل الظالمین یوم القیامة ........... دقیقاً!»عیّن المناسب للفراغ لبیان نوع الفعل :  -20

 ( حسابا4ً   ( مُحاسبة3ً   ( محاسبا2ً   ( حسیبا1ً


