
  

    خدانامِ به  

  

  ۴ از ۱ ۀصفح

            پایۀچهارم| آزمـونهفتگیِ  ٧
   »۱۳۹۶ - ۹۷ یِ تـحـصـيلسـال«                                                                  

	ریاضی رشتۀ:  ۴۰۳و  ۴۰۲ ،۴۰۱ الس:ک  دقيقه ۷۰ مّدت آزمون:  ۹۶ شهریور ماهِ  ۰۸ تاريخ: 	   تحلیلیهندسۀ – عربی درس:
 

  

دقیقه) ۵۲(زماِن پیشنهادی: عربی  

 ) ۱ – ۱۵عّین األصّح و األدّق فـي الرتجمة أو التعریب:( 

  » :ای به او تقدیم کردند.فرزندان در روز میالد امام علی(ع) نزد پدرشان رفتند و هدیه. « ١

ُم له هدیًّة.) راح ١   األوالد عند أبیهم فـي یوم املیالد إمام علـي (ع) و یَُقدِّ

  ) األوالد ذهبوا إلی أباهم یوَم والدة اإلمام علـي (ع) و أعطوه له الهدیَّة.٢

ُموا له هدیًّة.٣   ) األوالد راحوا عند أبیهم یوم والدة اإلمام علـي (ع) و قَدَّ

  میالد اإلمام علـي (ع) و أعطاه الهدیَّة. ) ذهبوا األوالد إلی أبیهم فـي یوم٤
  

  » علی االنسان أن یستخدم الطاقة النوویّة فـي سبیل أهداف السالم. « ٢

  ) بر انسان است که از انرژی اتم در راه اهداف اسالم استفاده کند.١

  ) بر انسان واجب است که قدرت هسته ای را در راه اهداف اسالم به خدمت بگیرد.٢

  ای را در راه اهداف صلح به کار گیرد.باید انرژی هسته) انسان ٣

  ها قدرت اتم را در راه اهداف صلح و سالمتی به کار گیرند.) الزم است که انسان٤
  

  » ما کان التلمیُذ یَمـَْدُح نفـسه و یَتکاسُل فــي الدروس.. « ۳

  کند.کند و در درسها تنبلی �یآموز خود را ستایش �ی) دانش۱

  کرد و در درسها تنبلی �ی کند.آموز نفسش را ستایش �یدانش) ۲

  آموز خود را ستایش �ی کرد و در درس تنبلی �ی کرد.) دانش۳

  آموز خودش را ستایش �ی کرد و در درسها تنبلی �ی کرد.) دانش۴
  

  :خطأالعّین » علی الطالبات أن یستمعن إلی نصایح املعلّ�ت حّتی یَسلمن من األخطاء. «۴

  ) دانش آموزان ما، باید به نصایح معلّ�نشان گوش فرا دهند تا از اشتباهات در امان مانده باشند.۱

  ها را گوش بدهند تا از اشتباه ها در امان �انند.) شاگردان باید نصیحت های معلّم۲

  اشند.های معلّ�ن گوش کنند تا از خطاها ایمن بآموزان الزم است که به توصیه) بر دانش۳

  ) بر دانشجویان است که به نصایح معلّ�ن گوش بسپارند تا از خطاها سا� �انند.۴
  

  »األغنیاء لن َیسـَمحوا للفقراء أن یأتوا الی االستقبال. « ۵

  استقبال بیایند.) ثرو�ندان به فقراء اجازه نخواهند داد که به ۲  ) ثرو�ندان به فقراء اجازه ندادند که به استقبال بیایند.      ۱

  ) اشخاص ثرو�ند به فقراء اجازه نخواهند داد که بیایند.۴    ) ثرو�ندان اجازه استقبال به فقراء �ی دهند.۳
  

  »القرآن یَُشّجُع االنسان علی االستفادة من النعم االلهّیة. « ۶

  های الهی تشویق می کند.ستفاده از نعمت) قرآن انسان را بر ا۲  ) استفاده انسان از نعم الهی را قرآن تشویق �وده بود.۱

  الهی تشویق می کرد.) همواره قرآن مردم را به بهره گرف� از نعمت۴) انسان توسط قرآن به استفاده از نعم خداوند تشویق می شود.۳
  

  » يتهذات يوٍم َحمل رجٌل أباه لَِيدَعه خارج املدينة، فلم يَْنَه األُب َولََدُه ألنّه � يَْرُج هدا. «۷

 ) روزی مردی پدرش را حمل كرد تا وی را خارج از شهر رها كند، پدر فرزندش را منع نكرد زيرا او اميد به هدايتش نداشت.۱

  روز مردی پدرش را با خود به خارج از شهر برد تا وی را در آنجا رها كند، پدر مانع كار فرزند نشد زيرا اميدی به او نداشت.) يك۲

  ها آن مرد با پدر خود وداع �ود و پدر مانع فرزند خويش نشد برای اينكه اميدی به هدايت او نداشت.) در يكی از روز ۳

  ) روزی فرزندی پدرش را به خارج از شهر برد، پدر تسليم شد و فرزندش را منع نكرد، چون به هدايت او اميدوار نبود.۴
  

  » انسان حقیقت ماه را در قرن بیستم بعد از فرود آمدن اولین انسان بر سطح آن شناخت. « ٨

  ) االنسان عرف حقیقة القمر فـي القرن العرشون بعد هبوط انسان علی سطحها.١

  ) الحقیقة أّن االنسان عرف القمر فـي العرشین بعد نزول اّول انسان علی سطحه.٢

  فـي القرن العرشین بعد هبوط اّول انسان علی سطحه. ) عرف االنسان حقیقة القمر٣

  ) أّن حقیقة القمر قد ُعرف فـي القرن العرشین بعد هبوط االنسان علی سطحه.٤



  »:یَحسب الناُس من یُصاِدُق الصالحین واحداً منهم! . «٩

  آورند!) مردم کسی را که با صالحان دوستی می کند، یکی از آنان بش�ر می١

  آید!شخص نیکوکار صدق بورزد، یکی از مردمان نیکوکار بش�ر می ) هر کس با٢

  آورند!) هر کس دوست نیکوکار باشد، مردم او را نیز نیکوکار بحساب می٣

  کنند!) مردم هر کس را که به افراد صالح راست بگوید، او را صالح حساب می٤
  

  !»  خّالبًة و اإلنساَن ُمْبَتِهجاً إّن األلوان الجميلة فـي الفصول املختلفة تجعل الطبيعةَ . «۱۰

 كنند! ) براستی رنگ زيبای فصول مختلف، طبيعت را قشنگ و آدمی را شادمان می۱

  كنند! های زيبا در فصول مختلف، طبيعت را دلربا و انسان را شادمان می) رنگ۲

  سازد! های گوناگون با رنگهای زيبا طبيعت را چشم ربا و انسان را شاد می) ه�نا فصل۳

  كنند! های زيبا، طبيعت ما را در فصول مختلف جّذاب و آدمی را متحّ� می) بدرستی كه رنگ۴
  

  »: ای را دیدم و غذایی برایش انداختمسگ گرسنه. « ١١

  ) رأیت کالباً جائعاً و قذفت الطعام لها. ٢      ) شاهدت کلباً جائعاً و قذفت طعاماً له. ١

  ) شاهدت الکلب جائعاً و قذفت األطعمة له.٤      ) وجدت کلباً جائعاً و أعطیته الطعام. ٣
  

  »:کرد آن مؤمن دل خود را با تالوت قرآن نورانی می. «۱۲

  ) ینّور ذلک املؤمن قلبه بتالوة القرآن.۲     ة القرآن.) ذلک املؤمن کان ینّور قلبه بتالو ۱

  ) کان قد نّور ذلک املؤمن قلبه بتالوة القرآن.۴       ) ذلک املؤمن ینّور قلبه بتالوة القرآن.۳
  

  . عّین الصحیح:۱۳

  اش آمد.) ذلک الصدیق جاء من املدرسة إلی بیته: آن، دوستی است که از مدرسه به خانه۱

  کنند.آموزان خود را راهن�یی میاملعلّمون یُرشدون تالمیذهم: این معلّ�ن دانش) هؤالء ۲

  مانند.) هؤالء املُمرّضاُت ساهرات طول اللیل: اینها، پرستارانی هستند که در طول شب بیدار می۳

  نند.کهایشان تالش میآموزانی هستند که در درس) اولئک التالمیذ یجتهدون فـي دروسهم: آنها دانش۴
  

  . َعیِّن الصحیح:١٤

  ) و الّسالم علی من اتَّبََع الُهدی: سالم بر کسی که از هدایت پیروی می کرد.١

  ) العاقُل من یَعتِربُ بالتجارب: عاقل کسی است که از تجربه ها عربت بگیرد.٢

  ) إّ�ا أصل الَفتی ما قد َحصل: ه�نا اصل و نسب جوا�رد چیزی است که به دست می آورد.٣

  ) قصدُت الرجوع إلی هذه املکتبة: بازگشت به آن کتابخانه را خواستم.٤
  

  :الخطأ. َعیِّن ١٥

  ) معلّ�ن، ما را به پیرشفت تشویق می کنند: یُشّجعوننا املعلّمون علی التقّدم.١

َت آمالک؟) آیا آرزوهای خود را کم کرده٢   ای؟: هل قَرصَّ

  نا أطــلُُب العلم و الأکـَسُل.کنم: أ ) من علم را می جویم و تنبلی �ی٣

  ) ایّام جوانی را غنیمت ش�رید: إغـتَنموا أیّام الّشباب.٤
  

 ) ۱۶ –  ۲۰عیّن الصحیح فـي التشکیل: (  

  »:ان عسل النحل عطیة الهیة الی العباد فهو طعام و رشاب. « ۱۶

  طعامٌ  -الهیّةٌ  -النحلِ  -) عسَل ۲        عطیَّةُ  -النحَل  -عسَل  -) إنَّ ۱

  رشاٌب  -طعامٌ  -الهیّة-) عطیَّةَ ۴        العبادِ  -الهیّة -عطیَّةٌ  -النحلِ ) ۳
  

  »:األقدمون أدرکوا فوائد العسل و إستخدموه کدواء. « ۱۷

  العسَل  -فوائدَ  -اُدرُِکوا -) األقَدمونَ ۲      دواء-إستَخـَْدُموهُ  -العسِل  -) فوائَد ۱

  کدواء -اُستَخِدُموهُ  -العسلِ  -فَوائدِ ) ۴      إستَخدُموهُ  -العسلِ -فوائدِ  -) أدَرکُوا۳
  

  »: �و االطفال و زیادة وزنهمى التمر یساعد علـ. « ۱۸

  وزنِ  -زیادَة  –�وِّ  –) َعلَی ۲      زیادةَ  –االطفاِل  –�وِّ  –) یُساِعُد ۱

  وزنِ  –زیادِة  –�وِّ  –) یُساِعُد ۴      االطفاَل  –�وِّ  –یُساَعُد  –) التمُر ۳



  

    خدانامِ به  

  

  ۴ از ۳ ۀصفح

            پایۀچهارم| آزمـونهفتگیِ  ٧
   »۱۳۹۶ - ۹۷ یِ تـحـصـيلسـال«                                                                  

	ریاضی رشتۀ:  ۴۰۳و  ۴۰۲ ،۴۰۱ الس:ک  دقيقه ۷۰ مّدت آزمون:  ۹۶ شهریور ماهِ  ۰۸ تاريخ: 	   تحلیلیهندسۀ – عربی درس:
 

  

  »:الصحراء مشهورون بالرؤیة علی مسافات بعیدة سکّان«  -۱۹

  مسافاٍت  –الرؤیِة  –الصحراِء  –) ُسّکاُن ۲        بعیدةٍ  –مسافاٌت  -) الرؤیَةِ ۱

  مسافاِت  -الرؤیةَ  –) مشهوروَن ۴      بعیدًة   –مشهوروَن  –) الصحراَء ۳
  

  »:اکّد العل�ء علی تناول الفواکه و لکّنهم حذروا من االفراط فیه«  -۲۰

ُروا –لکن  -) الَفواکَِه ۱ ُروا –الَفواِکِه  –) تََناَوَل ۲      اإلفـراِط  -َحذَّ   اإلفراطَ  -َحذَّ

ُروا -تََناُولِ  –الُعلَ�ُء  –) أکََّد ۴      َولکنَّ  -الَفواکِهَ  –تََناَوَل  -) الُعلَ�ءُ ۳   َحذَّ
 

دقیقه) ۴۵(زماِن پیشنهادی: تحلیلیهندسۀ  

  



 


