
 

 

 درس اول و دوم  عریب دوازدمهپیرشفت حتصییل   آ زمون

 انساینرش ته ادبیات و علوم 

 اس تان مق

79آ ذر   

دقیقه 52  

 

ن ) َّ  و األأدحقَّ للرتمجة آأو املفهوم آأو اللغة من (:8-1* عِّین األََصح  

ل   -1 لَّ عن سبیِلن :جادن ن ضح ُ بنمح َّکح هو آأعَلح ُن ا نَّ رب هم ابليت هی آأحسح  

اب آ انن به هبرتین ش یوه حبث کن قطعا پروردگار تو کیس را که از راه او منحرف شده  هبرت می ش ناسد    -1  

از راهش گم شده داانتر است .اب آ هنا به ش یوه ایی که هبرت است جمادهل کن هامان پروردگارت نسبت به کس یکه   -5  

ل کیس را که راهش را گم کرده می داند    اب هبرتین ش یوه اب آ انن حبث کن مسلاِم پروردگار تو حا -3  

اب آ انن اب ش یوه ایی که نکوتر است جدل کن زیرا پروردگار اتن کیس را که از راه او منحرف شده آ گاه تر است   -4  

ی يف ال نسانن اذلي ُخلنق من طّی  : -5 وح نطح آأکرُب العاملن  قد ا   

حم بزرگ در انساین که از گنل خلق شده ، پیچید -1 ه شده است عال  

هجان بزرگرت در میان انساین است که او را از گیل آ فریده اند .  -5  

بزرگرتین هجان در انساین پیچیده شده است که از گیل خلق شده است   -3  

بزرگرتین هجان در وجود انساین است که از گل آ فریده شده است  -4  

لح  -3 حدح حطلُُبونح ب حوَتح ؟ اذلینح ی ن امل ُ مح ُنونح :َآ تحعَلح رح و ل ُُیس ن العَلن شیئًا  آ خح  

آ ای مردگان را می ش نایس ؟ کساین که به جای دانش دنبال چزی دیگری هستند و نیکی منی کنند  -1  

آ ای می داین کساین که به جای عَل ،چزی دیگری می خواهند و به خویب اجنام منی دهند مرده اند ؟  -5  

خویب نکرده اند و به جای  عَل چزیی دیگر می خواهند   آ ن کساین که اکر آ ای می داین چه کساین مرده هستند ؟  -3  

آ ای می داین چه کساین مرده اند ؟ کساین که چزیی دیگر  به جای عَل می خواهند و به خویب اجنام منی دهند   -4  

عِّین الصحیحح :  -4  

البضاعة األأجنبیة: شاید مشرتی  -1 دَّدح يف رشاءن در خرید اکلی بیگانه تردید می کرد لیتح املُشرتيح تحرح  

دي املتِقّیح : در کتایب که پرهزی گاران را هدایت کرده هیچ شکی نیست . -5 ل ریبح يف کتاٍب َیح  



 

 

نح الرسول : در کفر ش تاب نکنید ات پیامرب انراحت نشود.  -3 زح ل تُسارُعوا يف الکفرن حِّت ل ُیح  

یحکُُتُ يف قلبه :پدر ابید به چبه هایش آ چنه را که در قلبش پنهان می کنند ، بفهامند .لنُیفحهِنمن الوادُل آأولدُه ما  -4  

عِّین  الصحیح يف املفهوم :   -2  

ل خریح يف قوٍل ا ل معح الفعلن : اول اندیشه وانگهیی گفتار -1  

لیکح  -5 نح ا  بُّ آأن ُُیسح ن کام حُتن ُنُه : آأحسن و قدُر ِکن ا مرٍئ ما اکنح ُُیس ن  

ُُ : کأ  -3 ِن ا رضاءح الناسن اایة ل تُدرح  

 خاطری چند اگر از تو شود شاد بس است         زندگاین به مراد مهه کس نتوان  کرد 

م : -4 یقولون بأأفواههم ما لیسح يف قلوهبن  

بنه از کیس که نباشد زابنش اندر حمک     زابن بریده بکنجی نشس ته ُُصٌّ بمُکٌ             

حيل :عِّین الصحیح  -6 فامی ی  

ر  تحننُب                      5- الظواهر الطبیعیِة : مفرُدُه : الظاهن حعصن  هللاح : مضادُُّه : َیح  1- ی

حجِّل  حجالت : مفردُ ُه امل  3- هو يف خیبة األأمل : مرادفُُه : الیأأس              4- يف هذه امل

 

 

 

 

9- : عِّین الصحیحح  

ار کیری  .آأرجو من هللا آأن ..... اذلینح ....... األأجشار . ألأِن .....األأجشار ......يف ااابت مازندران ....... آأجش  

عوا/ قحط   -1 / قحطح حغفنرح ت/ ی عح / ممنوعٌ/قُطن / مانٌع/ -5                  عح عح عوا/ قحطح نقحطح / ا  حس تحغفنرح ت/ ی عح نقحطح ا   

عونح /قحط   -3 حنقحطن رح / ی ُع/ اافن / ممنوعٌ/تنحقحطن متناعٌ / -4              عح عوا/مقطوعح / ا  حغفنرح /  قحطح ت / ی عح قحطح  

 8- عِّین اخلطأأ   يف القراء  لللکامت التالیة :

نوا معاًل .ل یُضیُع هللُا آأج   -1 ِداً آأ  -5              رح اذلینح آأحس ح يل ُمجن لُت معح صح ِّن وح  

. -4                    عح املریُض عن املواِد الُسکِریِة نن مُ  -3 فحهنمح األأس تاُذ هذا ادلرسح الطالبح املُجتحهندح  

ب   قرآأ النصَّ التايلح ُُثَّ آأجن ( :12-7عن األأس ئّل التالیة ) ** ا   



 

 

حرُتاک الرجلح  دا آأن ی حها هلام فحأأالک من ها . عندما قحصح حبح ال ا یل رجٍل . اکنت لهذا الرجلن بقر ٌ فحذح صح بنحُه للصیدن ا یل الصحراء . يف الطریقن وح بح آأبٌ  ا  يف یوٍم من األأاِیم آأذهح

ُمُه آأکثُ  م نِا و علینا آأن  ه و فحکحرح ححح لنا ما اکنح عندح ب دفحع هل عرش  درامهح فقالح ودُلُه : هو فقرٌی یح قنحعُ  ابلقلیل ، فأأجابح : آأان ل آأقبحُل هل مثنًا قلیاًل ألأنُِه ذح بننه : ا  قالح األأُب ل 

حساننه . ُتَّ اب   هنح

 7- عِّین اخلطأأ  :

حدفحعح للرجلن مثنًا قلیاًل  -1 لح األأُب آأن ی ها  -5               ما قحبن فحعح األأُب مثنح البقر ن قبلح آألکن دح  

ُم الرجلن اکنح آأکُث منهام  -4                              اکنت ذللکح الرجلن بقر ٌ  -3 کحرح  

فعح المثنن القلیلن ؟ -11 فحضح األأُب دح لنامذا رح  

لح عرش ح درامهألأ  -1 ألأنَّ الرجلح اکنح فقریاً و اکنح قانعًا ابلقلیلن  -5                        نَّ الرجلح ما قحبن  

ه  -3 هام بُکِن ما اکنح عندح مح ِداً  . -4                         ألأنُِه آأکرح بقر  الرجل اکنت مثینة جن  

 

دح الضیفانن آأن یحرُتاک الرجلح ؟ -11 مّت قحصح  

ن بقرتنه -1 ما قحنحعح الرجُل ابلقلیلن  -5                                        بعدح األأکن من عندح  

فحعا مثنح البقر ن  -3 ححح الرجُل البقر ح هلام . -4                                 بعدح آأهِنام دح حذب قبلح آأن ی  

للکمة )آأب( :عِّین الصحیح عن نوعیِة و احملِلن ال عرايب    -15  

حوان / فاعل  -1 امس ، معرب،مذکر ، معرفة / مفعول -5                امس ، مذکر ، مجُعُه َآب  

امس ، مفرد ، مجُعُه آ ابء،نکر / فاعل و مرفوع  -4              امس ، مبين ، نکر  ، مذکر / فاعل  -3  

حرُتاک (: -13 عِّین الصحیح عن نوعیِة اللکمة )ی  

فح النوُن فعل مضار  -1 ع ، معرب ، دونح مفعول/ فعل ٌ ُحذن  

ُم بشک املضارع ال لزتامِ  -5 جح ن النوع األأِول )ثالیث جمرد(/ فعٌل یرُتح فعل مضارع ، سوم خشص مجع، من  

ُم بشک املضارع ال خباري. -3 جح فعٌل مضارعٌ ، معرب ٌ ، یرُتح  

فعٌل مضارعٌ ، مبين ، من النوع الیاّن ) ثاليث مزید(. -4  

عِّین الصحیح عن نوعیِة اللکمة ) یقنع( : -14    

فعل مضارعٌ ، سوم خشص مفرد ، من النوع الیاّن / فعٌل  -1  

فعٌل مضارعٌ ، مرفوعٌ ، معرٌب ، من النوع األأول/ فعٌل و صفةٌ  -5  

ُم بشک املضارع ال لزتام / صفة فعٌل مضارعٌ ، معرٌب ، یُ  -3 جح رتح  



 

 

، مبيٌن / فعٌل وفاعُِلُ فقرٌی. فعٌل مرفوع، ماضیهن آأقنحعح  -4  

ث( :کعِّین الصحیحح عن نوعیِة و احملِل ال عرايب للکمة )آأ   -12  

امس ، معرفة ،مذکر، امس تفضیل من مصدر تکثری/ خربو مرفوع.-1  

امس ، نکر  ، معرب ، امس فاعل/ مبتدآأ و مرفوع -5  

امس ، للتفضیل و مصدُرُه کث  ، معرب/ خرب و مرفوع -3  

، مذکر ، مبين / خرب و امجلُّل ا مسیِة  امس-4  

ُل عِّین عبارً  فیها لکمٌة  -16 عح : منصواًب  اخلربح َتح  

لعلَّ اللکمة مکتوبة فیه  -5                            آأنُت کنُُت عاملّیح يف ادلرسن  -1  

بح رضا هللان . -4                                      ل خائنح محمود  -3 آأجتهنُد آأن آأکسن  

النفُی آأشدُّ : ، فیها عِّین عبار ً  -19  

ناِم الناُس ُخلنقوا ضعفاء -5                                        ل آأعصن هللاح  -1 ا   

ت للزرافةن آأحباٌل صوتیة  -3 حُن من األأدب  -4                         لیسح بح آأمث هح ل ذح  

:  ً بعید ةً آأو ماضی ةً ا س متراری ةً کونح يف املعین ماضیتح  عبارً  یُمکنُن آأن عِّین  -18  

خرتاعٍ وهجانن یُساعندانن البرشح  -1 َّ آألفن  -5                      لِکن ا  .ا هُتح دُّ رُد هبذه املاِد  َُین  

ی  -3 ستح  -4                                اکنح الرجُل قد آأرسح یقحظوا من نوم الغفّل لیتح املسلمّیح ا   

عِّین الصحیح عن نوع )ل ( عیل الرتتیب : -17  

ُم الناسح ) الناهیة -1 ن ل یحرحح من هللُا مح النافیة( -ل یحرحح  

ُ الناُس بکنَّ ) الناهیة -5 ِلح لنح ابلناسن ما ل تُرندنح آأن یحفعح الناهیة(  -ل تحفعح  

حصربن   -3 ن ل ی ب   مح حرشح الناهیة( -حالو ح النجاحن) الناهیة عیل مرار  احلِقن ل ی  

النفی( -ابلعهد ) النفی للجنس ل آأطلُُب منه ا ل الوفاءح   سأألُتُه :هل لکح طلب منه ؟ قال : ل ، -4  

(:53ا یل   51 )  نمن   غا** عِّین الصحیحح للفر   

ً  فح ) جهحدح ن )51ا ن یُکنن الشغُل مح دح ٌ ،مح فسح م 51( الفراغ مح حتحقحدَّ بوا املاءح )( صغریاً ی حرشح ( عن ذنوهبم .53( ألأنِه ُمرِض. جاء اجملرمونح و مه )55کبریاً ،  ل ت  

51-  

اکنح  -4                  لیتح    -3                 ا نَّ     -5                   آأنَّ       -1  



 

 

51-  

َلَّ   -1 حتحعح َلَّ   -5                    ی ح                           -3                   تحعح َِلن   -4عحَلَّ     یُعح

55-  

املکشوفًة    -4مکشوفًة                 -3          مکشوفًا  -5املکشوُف                 -1  

53-  

رینح  -5تحعتحذرونح               -1 رونح                  -3            ُمعتذن راً          -4ُمعتذن ُمعتذن  

عِّین الصحیح عن احملِلن ال عرايِب عیل الرتتیب : -54  

حح خطأَُه اندماً  :)الصفة و موصوفُه اجلوائز- مفعول و منصوب( ِحن ة لکحی یُصح نححح ثروتحُه لرشاءن اجلوائزن اذلهبین  1- مح

ن األأعاملن  العظمیةن اليت تحِمت بواسطةن هذه املاِد  تفجریُ  األأرضن ) جمرور ابحلرف اجلاِر و اجلار و اجملرور خرٌب – مبتدآأٌ (  5- من

ه) مفعول و موصوف – صفة و منصوب( م ودلن الً  لنتقحدُّ صنعاً  آ من  3- اکنح وادُلُه آأقامح مح

 4- وهللان  آأعطاان هللُا األأقالمیح الس بعةح   ) جمرور ابحلرف اجلارِ -  املفعول(    

ُ هیئةح املفعول :عِّین عبارً  فیها لکمٌة تُ  -52 بحِّین  

لح اجلنوُد من احلربن سالنمّیح  -1 صح تُفتحح يف البیتن النافذاتنن ُمتقابلتحّین لتبدیلن الهواء -5              وح  

دُُتا راضیًا من ادلرس -3 آأکرنمنح الفقراءح ایبنايت مرسورینح . -4       قال األأس تاُذ : شاهح  

 

 


