
  

    خدانامِ به  

  

  ۴ از ۱ ۀصفح

            پایۀچهارم| آزمـونهفتگیِ  ٧
   »۱۳۹۶ - ۹۷ یِ تـحـصـيلسـال«                                                                  

	ریاضی رشتۀ:  ۴۰۸و  ۴۰۶ ،۴۰۵ ،۴۰۴ 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:(  

  » إنَّ أُُذنَـّي إذا ُملئتا بالُقطـْن التَسمعان صوتاً.. « ۱

  شنود.صدایی را �یهایم اگر با پنبه پُر شود ) گوش۱

  شنیدند.شد صدایی را �یهایم با پنبه پُر می) به راستی اگر گوش۲

  ) ه�نا هنگامی که دو گوشم با پنبه پُر شد صداهایی را نشنید.۳

  شنیدند.شدند صدایی را �یکه اگر دو گوشم با پنبه پُر می) به درستی۴
  

  »در مسابقه برنده شدند.اند که آموزان کوشا، ه�ن کسانیاین دانش. «۲

  املسابقات. فـي) هؤالء الطّالب املجّدون هم فازوا ۱

  السباق. فـي) هذا الطّالب املجتهدوَن الّذیَن فازوا ۲

  املسابقة. فـي) هؤالء التالمیذ املجتهدون هم الّذیَن فازوا ۳

  املسابقة. فـي) هؤالء التالمیذ هم الّذیَن إجتهدوا و فازوا ۴
  

  » :یُهّذب نفسه � یَنتفع بالعقل.من � . « ۳

  مند شده است.) هرکس خودش را از آلودگی پاک کرد، از عقل بهره۱

  ) هرکس خودش را اصالح نکرد، از عقل سود نجسته است.۲

  جوید. ) هرکس خودش را از آلودگی پاک کند از عقل سود �ی۳

  شود.مند �ی) هرکس خودش را اصالح نکند، از عقل بهره۴
  

  »:کانت االُّم ترجو أن تَنهی ولدها عن املّیزات السّیئة لََعلَّه یستطیع أن ینال غایاته.« . ۴

  های خود برسد.های بد باز دارد. شاید وی بتواند به هدفکرد که فرزندش را از ویژگی) مادر آرزو می۱

  اهدافش دست یابد.) مادر آرزو کرده بود که پرسش را از خصوصیات بد نهی کند شاید بتواند به ۲

  های زشت منع کند کاش او به اهداف خود دست یابد.) آرزوی مادر این است که فرزندش را از ویژگی۳

  ها نهی �اید تا شاید به هدفش برسد.) مادر آرزو می کرد که بتواند پرسش را از زشتی۴
  

  » توانند که در این آزمون رشکت کنند.آموزان میهر یک از دانش. « ٥

  کّل التالمیذ یقدروَن  أْن یشرتکوا فـي هذا االمتحان. )١

  ) کّل تلمیٍذ یستطیع أْن یشرتَک فـي هذا االمتحان.٢

  ) کلٌّ من التالمیذ یستطیعوَن أْن یشرتکوا فـي هذا االمتحان.٣

  ) کّل الطّالب یقدروَن أْن یشرتکوا فـي هذا االمتحان.٤
  

  ».ة عن اإلماِم الصادِق (ع)رشوٌط للصدیِق علی َحَسِب روایك هنا. « ۶

  ) آنجا رشایطی است برای دوست بر حسب روایت امام صادق (ع).۱

  ) رشایطی برای دوست براساس روایتی از امام صادق (ع) وجود دارد.۲

  ) برای انتخاب دوست با توجه به روایتی از امام صادق (ع) رشایطی وجود دارد. ۳

  روایت امام صادق (ع) آمده است.) آنجا رشایطی است برای دوستی که در ۴
  

  »ال تنظروا إلی الدنيا ُمتشا�� َقلق�، بل األفضل لكم أن تُواجهوا الحقائق بالرضا و التفاؤل. «۷

  ) به دنيا با بدبينی و نگرانی نگاه نكنيد، زيرا شايسته است كه با حقايق، راضی و خشنود روبرو شويد.۱

  ننگريد، بلكه برای ش� بهرت است كه با حقايق با خشنودی و خوشبينی روبرو شويد.) با بدبينی و نگرانی به دنيا ۲

  بينی به حقايق نگاه كنيد.) بدبينانه و مضطرب به دنيا ننگريد، چون بهرت آن است كه ش� با رضايت و خوش۳

  بينيد.واجهه با آن میكنيد، زيرا رضايت و خشنودی را شايسته خود در م) ش� به دنيا بدب� و نگران نگاه �ی۴

  



  »:عل�ء املسلمین کانوا قد نجحوا فـي حیاتهم العلمّیة بجّدهم!. « ۸

  اند!) عل�ی اسالمی در حیات علمی خودشان با کوشش به موفقیت رسیده۱

  اند!) عل�ی مسل�ن در حیات خویش از نظر علمی، با کوشش به موفقیت رسیده۲

  علمی خود با تالش خویش موفق شده بودند!ها در زندگی ) دانشمندان مسل�ن۳

  اند!) دانشمندان مسل�ن در زندگی علمی با سعی و تالش به پیروزی دست یافته۴
  

  :الخطأعّین » مسل�نان پرچم �ّدن و فرهنگ را در جهان برافراشتند.. «٩

  ) رفعت املسل�ت علم الحضارة و الثقافة فـي العا�.١

  الحضارة و الثقافة فـي الدنیا.) املسل�ت رفعن رایة ٢

    ) رفع املسلمون علم الحضارة و الثقافة فـي العا�.٣

  ) املسلمون رفعن رایة الحضارة و الثقافة فـي الدنیا.٤
  

  كَ ».ربَّنا أخـرِْجنا من ظل�ت  الَوهم و َجنِّبنا َمعصيتـ. «۱۰

  ود دور �ود.های خیال خارج �ود و از معصیت خ) پروردگار، ما را ازتاریکی۱

  های توهم خارج کن و از معصیت خود دور �ا.) پروردگارا! ما را از تاریکی۲

  ) خداوندا! ما را از تاریکی اوهام بیرون آور و از معاصی دور کن.۳

  ) خدایا! تاریکی اوهام را از ما دور کن و گناهان ما را ببخش.۴
  

  ».اآلیات القرآنّیة لیست هدفاً بحدِّ ذاتها فـيلَِنعلم أّن اإلشارات العلمیَّة . «۱۱

  های علمی در آیات قرآنی خود به خود هدف نیستند.) باید بدانیم که اشاره۱

  باشند.) شایسته است بدانیم که اشارات علمی در قرآن، هدف �ی۲

  ) به تحقیق می دانیم که نشانه های علمی در آیات قرآن، هدف نیستند.۳

  باشند.های موجود در آیات قرآنی، هدف �یکه اشاره ) الزم است بدانیم۴
  

  » :کان الرسول األکرم (ص) یَحرتم الُعّ�ل و یُقّبل یدهم بافتخار!. «۱۲

  ) رسول اکرم به کارگزاران احرتام گذاشت و بر دست آنها با فخر بوسه زد!۱

  ی بوسید!) پیامرب اکرم به کارگران احرتام می گذاشت و دست آنها را با افتخار م۲

  زد!) پیامرب خدا کارگرها را بزرگ می داشت و بر دستانشان با افتخار بوسه می۳

  ) فرستادۀ خدا به کارگر احرتام گذاشته بود تا جایی که دستشان را با غرور بوسید!۴
  

  عّین الصحیح:. ۱۳

  ) املرأة هي الّتـي َسَجرت التنور: آن زن تنور را روشن می کند.۱

  ة کاآلباء ألوالدهم: والیان برای رعیت خود چون پدر برای فرزند هستند.) الوالة للرعیّ ۲

  ) اُکْتُِشَف أنّه کوکب هامد: کشف شده است که ماه، خاموش است.۳

  ) أنَت أقدر مّنا علی تهیئة الخبز: تو تواناتر از ما بر تهیه نان هستی.۴
  

  :الخطأ. عّین ۱۴

  صاحب این خانه را عبادت کنند.) فلیعبدوا ربَّ هذا البیت : پس باید ۱

  ) قُل � تُؤِمنوا و لکن قُولوا أسـلَمـنا: بگو ای�ن نیاوردید بلکه بگویید اسالم آوردیم.۲

  ) هذا الحیوان یَنتخب َمسـَکنه فـي باطن االرض: این حیوان مسکن خود را در دل زمین انتخاب می کند.۳

وا فـي اداء واجبهم: د۴   آموزان در انجام تکالیفشان کوتاهی نکردند.انش) التالمیذ � یَُقرصِّ
  

  . عّین الصحیح:۱۵

: این ، دانش۱   آموزی باهوش است.) هذا الطالُب ذکـيٌّ

  فرستند.درود می» ص«این مسل�نان، بر پیامرب»: ص«) هؤالء املسلمون یُصلّون علی النبـّي ۲

  ) هذا الکتاُب بالفائدة: این ، کتابی بدون فایده است.۳

  جنگند.مؤمنون یُحاربون أعداَء الله: آن مؤمنان، با دشمنان خداوند میك اولئـ) ۴

  

  

  



  

    خدانامِ به  

  

  ۴ از ۳ ۀصفح

            پایۀچهارم| آزمـونهفتگیِ  ٧
   »۱۳۹۶ - ۹۷ یِ تـحـصـيلسـال«                                                                  

	ریاضی رشتۀ:  ۴۰۸و  ۴۰۶ ،۴۰۵ ،۴۰۴ الس:ک  دقيقه ۷۰ مّدت آزمون:  ۹۶ شهریور ماهِ  ۰۸ تاريخ: 	   تحلیلیهندسۀ – عربی درس:
 

  

) ۱۶ – ۲۰عّین الصحیح فـي التشکیل: (  

  » :عملّیة الطبخ تسّبب إزالة کمیة کبیرة من الفیتامینات. « ۱۶

  کبیرةً  –کَّمیٍة  –إزالَُة  –خَ ) الطبـ۲      کبیرةٌ  –تََسبََّب  –الطبُخ  –) َعَملیَُّة ۱

  الفیتامیناتَ  –کبیرٍة  –تَُسبُِّب  –) َعَملیَُّة ۴        کبیرةٍ  –کَّمیٍة  –إزالََة  –) تَُسبُِّب ۳
  

  »:یبلغ طول شجرة الربتقال سّتة أمتار و هي دا�ة الخرضة. «۱۷

  الربتقالِ  -شجرةَ  -طوَل  -) یَبـْـلُغُ ۲        دا�ةَ  -الربتقاَل  -شجرةِ  -) طولِ ۱

  دا�ةِ  -الربتقالِ  -شجرةِ  -) یَبـْـلُغُ ۴        دا�ةُ  -تقالِ الرب  -شجرةِ  -) طوُل ۳
  

  »:یحتوي قرش الربتقال علی مادة تستخدم يف صناعة العطور. «۱۸

  الُعطورِ  -ماّدةٍ  -الربتقالِ  -) یَحـْـتَِوى۲      الُعطورِ  -صناعةٍ  -تُسـْتَخـْـَدمُ  -) ماّدةِ ۱

  صناعةٍ  -تُسـْـتَخـْـِدمُ  -ماّدةٍ  -) الربتقالِ ۴      صناعةِ  -تَسـْتَخـْـِدمُ  -ماّدةِ  -) الربتقالِ ۳
  

  »:الجسم يمرض فقر الدم هو نقص الحدید املوجود فـ. «۱۹

  الحدیدِ  -نَقـَْص  -الدمَ  -) فقرِ ۲        نَقـُْص  -الدمِ  -فقرِ  -) مرَض ۱

  املوجودُ  -الحدیدِ  -) نَقـُْص ۴      املوجودِ  -الحدیدِ  -نَقـُْص  -) الدمِ ۳
  

  »:اللحوم و الحبوب یوّفر لإلنسان کمّیات لهذه املاّدةإّن تناول . «۲۰

  اإلنسانِ  -یَُوفِّرُ  -اللحومِ  -) تناُوَل ۲      املاّدةَ  -کمیّاٍت  -اإلنسانِ  -) یَُوفَّرُ ۱

  کمیّاِت  -اإلنسانِ  -یَُوفَّرُ  -) الحبوَب ۴      هِذهِ  -کمیّاتٌ  -الحبوِب  -) اللحومِ ۳

دقیقه) ۴۵(زماِن پیشنهادی: تحلیلیهندسۀ  

  



 

 


