
 

 

 پیرشفت حتصییل عریب دوازدمه آ زمون

 درس اول و دوم

 رش ته راییض فزییک و علوم جتریب

 اس تان مق

 79آ ذر

 دقیقه52

َّ و اَلدقَّ للجواب يف الرتمجة آأو ( : 8-1)املفهوم  اللغة آأو * عِّین الأَصح  

ینح :اکنح  -1 الناُس ُاِمًة واحدًة فحبحعحثح هللُا النبیِِّیح ُمبرِشن  

مردم تنها یک ُامت بودند پس خداوند پیامربانن بشارت دهنده را فرس تاد. -1  

مردم یک ملت بودند پس پیامربان ، مژده دهنده فرس تاده شدند .  -5  

مردم یک ُامت بودند پس خدا پیامربان را بشارت دهنده بر انگیخت  -3  

پیامرباین مژده دهنده فرس تاد .مردمان ملیت واحد بودند پس خدا  -4  

ُمونح القُرابنح لنیحکس بوا رضا هللان الفطرِي : -5 هؤالء املؤمنونح احلُنفاُء مه  اذلینح یُقِدن  

این مؤمنان یکتاپرس تاین هستند که قرابین را برای به دست آ وردن رضایت خدای فطری تقدمی می کنند  -1  

    این مومنان یکتاپرست هامن کساین اند که قرابین را پیشکش می کنند ات رضایت فطری خداوند را کسب کنند  -5

اینها هامن مؤمنانن یکتا پرس یت هستند که قرابین تقدمی می کنند ات خش نودی فطری خدا را کسب کرده ابش ند  -3  

این مؤمناین که قرابین را پیشکش می کنند ات خش نودی فطری خدا را کسب کنند ، یکتا پرست هستند  -4  

وی هللا : ملیتح االإنسانح یُفحهِنم آأوالدُه النعم اليت آأعطاها هللُا هل -3 حنقطع آأملهم سن حیِت ی  

اکش فرزندان انسان نعمتهای خدارا که به او ارزاین داش ته بفهمند ات فقط به خدا ُامید داش ته ابش ند  -1  

نعمت هایی را که خدا به فرزندانش عطاء کرده است بفهمد ات آ رزویشان را جز از خدا قطع کند ای اکش انسان  -5  

د ات ُامیدشان جز از خدا قطع شود . انسان، نعمتهایی را که خدا به چبه هایش داده درک کن شاید -3  

نسان نعمت هایی را که خدا آ ن را به  -4 داده به فرزندانش بفهامند ات آ رزوی شان جز از خدا بریده شود آ هنا اکش اإ  

 4- عِّین اخلطأأ يف الرتمجة : 



 

 

هذه غایيت لن تُدرنکها : این هدف من است آ نرا درک خنواهی کرد  -1  

ل صدیقي ما -5 حم ُاِحن ال طاقةح هل به : به دوس مت آ چنه را که توانش را ندارد حتمیل منی کمن  ل  

جابت کننده است -3 أنُِه لنیحعمل آأنَّ هللاح ُمجیب: زیرا او ابید بداند که خدا اإ لن  

ن   -4 می شد .   رهاُمتتالیًة : قطره های اشک پیی درپیی تُطلحُق  اکنت قطراُت ادلمع  

للفراغ :عِّین اللکمةح املناس بةح  -2  

ب  -1 نحعح :  ...... املریُض عن املواِد السِکریة -5            هذا اجلداُر جداٌر .......  :  عحصح مح  

بنحُه  :   -3 نَّ ُاوَلح آ ایت القرآ نن ....... عیل النیِب : ُانزنلحت  -4                  ُآجلنسح ...... الوادُل اإ  اإ

ن کنمت مؤمنّیح * : نوا و آأنمت الأعلونح اإ زح ننوا و ال حتح  6- ما هو الأبعحدُ  ملفهوم ال یة :* ال َتح

ایر اب ماست چه حاجت که زایدت طلبمی     دولت حصبت آ ن مونس جان ما را بس -1  

دل قوی دار که بنیاد بقا حممک از اوست       سعدای گر بنکحند س یل فنا خانه ی معر     -5  

وین رس شوریده ابز آ ید به سامان مغ خمور   ت بنه شود دل بد مدار ای دلن مغدیده حال -3  

اندیشه از حمیط فنا نیست هرکه را           بر نقطه ی دهان تو ابشد مدارمعر   -4  

حيل :  9- عِّین اخلطأأ  فامی ی

ُه : قاعندینح     5- الرجلُ  یُؤلنُمين : مجُعُه : الأرُجل دح جامعًة من املسافرینح واقفّیح   : ُمضادُّ  1- شاهح

ي ه: مرتادفُه : یُنجن لح آأن یُنقنذح  قومح  3- للفأأسن سنِ  عریضة : مجُعه : آأس نان                  4- حاوح

 

  

8- ....... نبیاُء فح ............ الکفِار مجیعًا و....الأ : ...مُه هللُا :......الرصاطح املس تقمیح فح عِّین الصحیحح  

لح /  -1 /َآرسح َّزح َّنوا/ َجح حبحی دوا/ت / -5                        جاهح َّنوا/ ساعحدح حی لح / قاتحلوا/ ب َآرسح  

/ قحتحلوا/ آأظهحروا/ آأعانح / -3 لح حی / -4                      ُارسن َّنوا / حح حی ُعوا / ب / صارح لح ُارسن  

 

ب عن الأس ئةل ) قرآأ النصَّ التايلح ُُثَّ آأجن ( :19-7** اإ  



 

 

ناً  هلم  س ح حه واحداً منهم و مثاالً حح ون حعتربن م ی حه لأهنَّ رتمونح رآأی حسمعونح الکمه و َیح نَّ الشخص املتواضع یحکوُن حمبواًب عند ال خرینح و ُمؤثراً فیهم ، ی اإ

نب یاء الصاحلة و الُرُسل و  ِن التواضع یحزیُد صاحبه رفعًة ف تواضعوا یح رفعمک هللا . و قد اکنح التواضع صفةح الأ دح يف احلدیث الرشیف : اإ رح فقد وح

ن الأمئة )ع( و الصاحلّیح فبن  َّفوا بّی قلوب الناسن .  التواضع بحدوُه و آأل آأطاعوا هللا و عح  

.....کیفح یکوُن االإنسان املتواضع عند ال خرین ؟ یحکوُن ... -7  

مطیعًا و عابداً هلل -5                               صاحب الرفعة عند نفسه -1  

ُاسوًة هلم يف حیاَتم  -4                                حمرتما و حمبواب عند هللا -3  

 11- عِّین اخلطأأ  للفراغ : نتیجة التواضع ........

التأأثری يف الناس  -4     الفخر ابلعبادات - 3   التأألیف بّی القلوب -5       عبادة هللا تعاَلح  -1  

عِّین الصحیح ح : -11  

الکم املتواضع غری مؤثر  -5                      یفیدان بعض الأحیان  التواضع -1  

حتواضع ال یُسمع الکمه  -3  مل یکن التواضع ُاسلوب دعوة الأنبیاء  -4                   من مل ی  

 15- عِّین اخلطأأ   حولح النِصن :

تکرب به خاک اندر اندازدت                     تواضع رس رفعت اندازدت  -1  

هرگز خنورد آ ب زمیین که بلند است              ز گر طالب فییض  و افتادگی آ م -5  

ُف اخلالئق التواضُع  -3 آأرشح  

  زانک بلندت کند ات بتواند فکند     غِره مشو گر زچرخ اکر تو گردد بلند     -4

:عِّین الصحیح عن نوعیِة و احملِل االإعرايب  -13 للکمة) املتواضع( يف النِصن  

امس، امس فاعل ، مصدُرُه  تواُضع/ صفة  -5                  مفعول  امس ، مفرد ، مذکر /  -1  

امس ، مذکر ، امس فاعل ، مصدُرُه تواُضع / خرب -4            امس ، امس مفعول ، معرفة / صفة  -3  

مة ) صاحب( :عِّین الصحیح عن نوعیِة و احملِل االإعریب للک -14  

امس ، مفرد،  مجُعُه آأحصاب / فاعل  -5         امس، مذکر ، امس فاعل من النوع الأِول / مفعول -1  

، مؤنث / مفعول امس ، امس فاعل  -4                                    امس ، مذکر / فاعل  -3  

عوا (: -12 عِّین الصحیح عن لکمة ) تواضح  

ص مجع ، ابب تحفاعُلفعل ماٍض ، سوم خش -1  



 

 

ثنّین  -5   فعل آأمر ، دوم خشص مجع ، من النوع الثاين ، بزایدة حرفّین اإ

فعل آأمر ،  بزایدة حرٍف واحٍد ، مصدُرُه متواضع  -3  

فعل ماٍض ، سوم خشص مجع ، ابب ُمفاعةل  -4   

عِّین الصحیح عن نوعیِة لکمة ) یرفع( : -16    

، ماضیه َآرفحعح / فاعُُلُ هللافعل مضارع ، من النوع الثاين  -1  

لزتايِم يف الفارس یة / فاعُُل هللاُ  -5 فعل مضارع ، سوم خشص مفرد ، من النوع الأِول ، مضارع اإ  

خباري يف الفارس یة -3 /فاعُُل مضرُی ُُک .فعل مضارع،مضارع اإ  

فعل مضارع ،من النوع الأِول ، دونح مفعول / فاعُُل هللا. -4  

 19-  عِّین اخلطأأ  عن نوعیِة و احملِل االإعرايب للکمة )الصاحلة( :

امس فاعل و مصدُرُه ُصلح / موصوفُُه صفة -5             امس ، مؤنث ، مجُعه الصاحلات / صفة  -1  

ححح  امس ، مفرد ، مؤنث -3 ن فعلن آأصل .  ، معرفٌة / صفة امس  -4             .  ، امس فاعل من  

 18- عِّین ما  فیه النفُی  آأ شدُّ  عن اُلخری :

حنفد -1 ال قرینح کُحسن اخللق -5                             القناعة ماٌل ال ی  

حم یُفحِرنقوا بّیح آأحٍد منهم  -3 کحُر اکُلنَثح  -4                       ل لیسح اذلَّ  

م بشلک املايض االإس متراري و املايض البعید :  -17 جح عِّین الفعل اذلي یُمکنُن آأن یرُتح  

عارف قلیةل  -1 رصن يف مح اکنت العلوم يف الزمان القدمی تحنحح  

لِمُت علیه  -5 حیقحظُت  و سح ست کُنُت يف النوم فاإ  

ُد عاقبُتُه  -3 عتحذر من هللا لیتح ا -4                         لیتح الترسُّع حُتمح الإنسان املُذننب اإ  

عِّین الصحیح عن نوع )ال ( : -51  

ِب املرُسفّیح ) هنیی -1 نفی( -علیمک آأاِل ترُسفُوا لأِن هللا ال َُین  

ِمن ای طالبايت ! ال جناح لنمن ال تس تحمع ادلرس ) الناهیة -5 النافیة( -النفی  -ال تحتحلکح  

ْم ) -3 ه ال یُکرَّ ن ال یُکحِرنْم نفسح النافیة ( –النافیة  مح  

حرسقح طبُعک من طباعهم سفاهةً  -4 ن السفهاءح لئاِل ی فی للجنس(الن –الناهیة  )  ال تُعارشن  



 

 

عِّین الصحیح يف القراءة لللکامت التالیة : -51  

حتحّین  -1 دینتا املسلمّیح احملبوب رُة مح مُة و املدینُة املُنوَّ ن املُکرنمّیح   -5  مِکُة املُکرَّ لحين من عح نَّ هللاح غحفحرح يل و جح   اإ

ُه  -3 لح آأْن یُنقحذح قومح براهمیح اخللیلح اذلي حاوح کنبا الطائرةح  -4       لننحذکُرح اإ ینن و رح رح لح ُمسافرا املطارن ُمتحأَخَّ صح وح  

ل :عِّین  ما جاءح للرجاء  -55 و اَلمح  

حعوُد   -1 ر -5                      لیتح الش بابح ی ِنر لحستح علیهم بنُمس یطن ک ناِم آأنتح ُمذح اإ  

ُّها  -3 ل ن قحدح الأمورح َیح ال فقرح آأشدُّ من اجلهل  -4                          لعلَّ من عح  

 

عِّین ما جاء لبیانن هیئة ن الفاعل :  -53  

               قالح يل عيلٌّ : رآأیُتها ابکیًة يف املدرسة -1

حعمل هذه الأاِیم حمزونّیح   -5 ج الُعِماُل من امل ُُیرح  

ُّوا ای مسلمون و آأنمت ُمتشاغلونح يف آأمور ادلنیا  -3 ل   ال تُصح

حرشيب املاءح ابرداً ای ُاخيت  -4 ال ت  

: عیل الرتتیبلللکامت اليت حتتحها خطٌّ  احملِل االإعرايبِ عن  عِّین  الصحیح -54  

نتخابن  املهنة ) حال و مرجُعه املدرسة / مفعول( حدُرُس طالبو املدرسةن  جمتهدینح  لأنَّ ادلرسح یُ ساعندُ مه يف اإ  1- ی

/ الصفة / احلال(  حُدلُّ حُدلُّ عیل آأنَّ ادلین فطريٌّ )  املبتدآأ و خرُبُه ت فحها االإنساُن ابحثاً  عنها ت  5- احلضاراُت  اليت عحرح

 3- اذلینح یُؤتُونح للفقراءن  الزاکةح  راکعّیح  آأمئةُ  املسلمّیح ) مفعول/ حال / فاعل(       

لیه (  من هم ) مفعول / حال و مرجُعُه تالمیذ/ مضاٌف اإ ُه القدماءح  شاکراً  لتقدُّ حذکُُر الأس تاُذ تالمیذح  4- قد ی

بح القواعدن  عِّین الصحیحح  -52 سح :حح  

حمیِن آأنَّ  -1 َل مکةح ُمش تاقّیح  آأان آأت . -5                      آأذهبح اإ ال الربکةح يف طعاٍم ال یُذکحُر فیه امُس هللان  

براهمیُ  -4                                 آأنَّ هللاح عیل ِکن شٍئ قدیٌر  -3 ةح .:  قالح اإ مک املُکرسَّ دوا آأصنامح    شاهن

  

 


