
 یولچی خانی- آزمون تستی  درس اول عربی دوازدهم انسانی

َ   َ َعی ِّنِّ -1  الدَّرس. نَص ِّ  َحَسبَ  اْلَخَطأ

 االَْدبِّ  وَ  اْلعَفافِّ  وَ  اْلَحیاءِّ  وَ  للِّعَقلِّ  اْلفَْخر  -1

لمِّ  طالب  -2  یتَّ المَ  یْشبهِّ  ها لِّ الج   بیَنَ  اْلعِّ

ئ   ک ل ِّ  قٖیَمة  -3  .اْلَحَسنَةِّ  بِّأَعمالِّهِّ  اْمرِّ

ر   -4  .َمْحمود   بِّالنََّسبِّ  اَلتَّفاخ 

 عین اْلَخَطأَ فی الجمع الکلمات.-2

ظام :جمع : الَعَظمْ -1  الَعِّ

 اَللُّحوم :جمع لْحم :الَّ -2

 ااَْلَبدان :جمع   الَْبَدل-3

ْرم :-4  ااَْلَْجرام :جمع الَجِّ

 عین لیست من الحروف المشبهة بالفعل؟-3

نَّ                   -1  ال-2ٰلکِّ

 إنَّ -4لَْیَت                    -3

نیَن( ْجرَ  ی ضیع  اَ  ال للاَ  إنَّ  عین ترجمه الصحیح :)-4 ْحسِّ  اْلم 

 .کند نمی تباه را نیکوکاران پاداش خدا گمان بی -1

 .از بین نمی برد را نیکوکاران پاداش قطعا خدا -2

 .کند نمی تباه را نیکوکاران مزد خداوند  به درستی -3

 مورد صحیح می باشد. هر سه -4

 تَْعقِّلوَن ( لعلََكم َعَربی ا   ق رآنا   َجعَْلناه   عین الخطاء فی الترجمة: )إن ا-5

 .خردورزی کنید شما است امید می دهیم قرار عربی زبان به را قرآن ما گمان بی -1   

 خردورزی کنند. آنها است امید دادیم قرار عربی زبان به را قرآن ما گمان بی -2  

 .خردورزی کنید شما است امید دادیم قرار عربی زبان به را قرآن ما گمان بی -3  

 غلط می باشد. 2و 1گزینه -4  

 عین الخطاء فی الترجمة:-6

 !کند سفر حمید شاید !یس افِّر   َحمیدا   لَعَلَّ  -1

سابَقَةِّ  فِّي یَْنَجح   َصدیقي لَْیتَ  -2  !شود پیروز مسابقه در دوستم کاش !اْلم 

د   ْیتَنيلَ  -3 د نِّ  َجمیعَ  أ شاهِّ  ببینیم. را کشورم شهرهای همۀ کاش !بِّالدي م 

 .ك   ت ْدرَ  ال غایَة   الن اسِّ  َجمیعِّ  إرضاءَ  َکأَنَّ  -4



 .آید نمی دست به که است هدفی مردم، همۀ ساختن خشنود گویی

سابَقَةِّ  في فائِّز   َمهدی ا   لَْیتَ ) عین الخطاء فی االعراب:-7 نَضَدةِّ  ک َرةِّ  م   (!اْلمِّ

 مرفوع لَْیتَ  خبر فائِّز   -2منصوب              لَْیَت، َمهدی ا  اسم -1

سابَقَةِّ :مجرور                        -3 نَضَدةِّ مضاف الیه مجرور -4م   اْلمِّ

نَ  أَْحَسن   َشْيءَ  عراب: )العین الصحیح فی اال -8 ندَ  اْلعَْفوِّ  مِّ   )اْلق دَرةِّ  عِّ

 منصوب ال، خبر أَْحَسن: -2مفتوح              و نکره ،ال اسم َشْيَء : -1

 صفت به تبعیت مجرور اْلق دَرةِّ  -4اْلعَْفوِّ :مضاف الیه مجرور                  -3

 عین الخطاء فی ترجمه الفعل.-9

ع  : بریده  -2                 .مااْنقََطَع : بریده نشد -1  می شود.َسیَْنقَطِّ

ْع : باید بریده شود -4.       : بریده نخواهد شد عَ لَن یَْنقَطِّ  -3  .لِّیَْنقَطِّ

باَدةَ  ال ال فقَر اشدُّ من الجهل وَ  ) ین الصحیح:ع-10 ثل   عِّ  )ال نَوعَ  وَ  إلیَهِّ  الَم ضافَ (التَّفَک ر   مِّ

 ال= نفی جنس إلیَهِّ = التَّفَک ر          نَوعَ  الَم ضافَ  -1

 ال= نفی جنس نَوعَ     إلیَهِّ = الجهل       الَم ضافَ  -2

 ال= ال به معنای نه إلیَهِّ = التَّفَک ر         نَوعَ  الَم ضافَ  -3

 ال= الی نفی مضارع اسم ال =  اشدُّ                  نَوعَ  -4
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