
  

    خدانامِ به  

  

  ۴ از ۱ ۀصفح

            پایۀچهارم| آزمـونهفتگیِ  ٧
   »۱۳۹۶ - ۹۷ یِ تـحـصـيلسـال«                                                                  

	ریاضی رشتۀ:  ۴۰۹و  ۴۰۷ الس:ک  دقيقه ۷۰ مّدت آزمون:  ۹۶ شهریور ماهِ  ۰۸ تاريخ: 	   تحلیلیهندسۀ – عربی درس:
 

  

دقیقه) ۲۵(زماِن پیشنهادی: عربی  

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

  »:ِمن قریب.ه کیـف تَسـَمُع صوت األجراس من بعید بین� نحـن � نَسـَمعـ«  .۱

  زنگ ها را از دور می شنوید در صورتی که ما آنها را �ی شنویم. ) چگونه است که صدای۱

  ) چگونه صدای زنگها از دور شنیده می شود در حالیکه ما از نزدیک آن را �ی شنویم.۲

  ) چگونه صدای زنگها را از دور می شنوی در حالیکه ما آن را از نزدیک  نشنیده ایم.۳

  ست در صورتی که ما از نزدیک نشنیدیم.) چگونه صدای زنگ  ها از دور شنیدنی ا۴
 

  »هؤالء الّتالمیُذ لن یهملوا يف قراءة دروسهم الّصعبة« .۲

  هایشان که سخت است، تنبلی نخواهند کرد.آموزان در خواندن درس) این دانش۱

  های سخت تنبلی نکردند.آموزانی هستند که در خواندن درسها دانش) این۲

  شان تنبلی نخواهند کرد.های سختخواندن درسآموزان در ) این دانش۳

  کنند.شان تنبلی �یهای سختآموزانی هستند که در خواندن درسها دانش) این۴
 

  »:پیامرب برانگیخته شد تا مردم را به سوی حق هدایت کند« .۳

  الحّق.) بُعث الّنبّي أن یهدي الّناُس نحو ۲    ) بَعث الّنبّي حتّی یهدي الّناَس إلی الحّق.۱

  ) بُعث الّنبّي لیهدي الّناَس إلی الحّق.۴      ) بَعث الّنبّي لیهدي الّناُس نحو الحّق.۳
 

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

  به هدفهای خود برسد.) مادر آرزو می کرد که فرزندش را از ویژگیهای بد باز دارد. شاید وی بتواند ۱

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

  ) آرزوی مادر این است که فرزندش را از ویژگیهای زشت منع کند کاش او به اهداف خود دست یابد.۳

  ا شاید به هدفش برسد.) مادر آرزو می کرد که بتواند پرسش را از زشتی ها نهی �اید ت۴
 

  » علی االنسان أن یستخدم الطاقة النوویّة فـي سبیل أهداف السالم«  -۵

  ) بر انسان است که از انرژی اتم در راه اهداف اسالم استفاده کند.۱

  ) بر انسان واجب است که قدرت هسته ای را در راه اهداف اسالم به خدمت بگیرد.۲

  ا در راه اهداف صلح به کار گیرد.) انسان باید انرژی هسته ای ر ۳

  ) الزم است که انسان ها قدرت اتم را در راه اهداف صلح و سالمتی به کار گیرند.۴
 

  :الخطأعّین » علی الطالبات أن یستمعن إلی نصایح املعلّ�ت حّتی یَسلمن من األخطاء. «۶

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

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

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

  ا سا� �انند.) بر دانشجویان است که به نصایح معلّ�ن گوش بسپارند تا از خطاه۴
 

  »القرآن یَُشّجُع االنسان علی االستفادة من النعم االلهّیة. « ۷

  های الهی تشویق می کند.) قرآن انسان را بر استفاده از نعمت۲  ) استفاده انسان از نعم الهی را قرآن تشویق �وده بود.۱

  الهی تشویق می کرد.همواره قرآن مردم را به بهره گرف� از نعمت) ۴) انسان توسط قرآن به استفاده از نعم خداوند تشویق می شود.۳
 

  » 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

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

  ) عرف االنسان حقیقة القمر فـي القرن العرشین بعد هبوط اّول انسان علی سطحه.٣

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



  »: ای را دیدم و غذایی برایش انداختمسگ گرسنه. « ٩

  ) رأیت کالباً جائعاً و قذفت الطعام لها. ٢      و قذفت طعاماً له.  ) شاهدت کلباً جائعاً 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. «۱۰

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

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

  »اند که در مسابقه برنده شدند.آموزان کوشا، ه�ن کسانیاین دانش. «۱۱

  املسابقات. فـي) هؤالء الطّالب املجّدون هم فازوا ۱

  السباق. فـيالطّالب املجتهدوَن الّذیَن فازوا ) هذا ۲

  املسابقة. فـي) هؤالء التالمیذ املجتهدون هم الّذیَن فازوا ۳

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

  »:کانت االُّم ترجو أن تَنهی ولدها عن املّیزات السّیئة لََعلَّه یستطیع أن ینال غایاته.. « ۱۲

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

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

  ف خود دست یابد.های زشت منع کند کاش او به اهدا) 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
 

  ».رشوٌط للصدیِق علی َحَسِب روایة عن اإلماِم الصادِق (ع)ك هنا. « ۱۳

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

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

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

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

  »:عل�ء املسلمین کانوا قد نجحوا فـي حیاتهم العلمّیة بجّدهم!. « ۱۴

  اند!حیات علمی خودشان با کوشش به موفقیت رسیده) عل�ی اسالمی در ۱

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

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

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

  عّین الصحیح:. ۱۵

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

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

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

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

) ۱۶ – ۲۰عّین الصحیح فـي التشکیل: (  

  »:یحتوي قرش الربتقال علی مادة تستخدم يف صناعة العطور. «۱۶

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

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

  »:إّن تناول اللحوم و الحبوب یوّفر لإلنسان کمّیات لهذه املاّدة. «۱۷

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

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

  »:اکّد العل�ء علی تناول الفواکه و لکّنهم حذروا من االفراط فیه«  -۱۸

ُ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

  



  

    خدانامِ به  

  

  ۴ از ۳ ۀصفح

            پایۀچهارم| آزمـونهفتگیِ  ٧
   »۱۳۹۶ - ۹۷ یِ تـحـصـيلسـال«                                                                  

	ریاضی رشتۀ:  ۴۰۹و  ۴۰۷ الس:ک  دقيقه ۷۰ مّدت آزمون:  ۹۶ شهریور ماهِ  ۰۸ تاريخ: 	   تحلیلیهندسۀ – عربی درس:
 

  

  »:یبلغ طول شجرة الربتقال سّتة أمتار و هي دا�ة الخرضة« .۱۹

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

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

  »:الکمبیوتر آلة الکرتونّیة تقدر علی أخذ االطّالعات و تبدیلها إلی معلومات قّیمة تخزن يف مخازن مختلفة.« .۲۰

  َمخازنَ  -معلوماٍت  -أْخِذ  -) آلٌة ۲      قَیِّمةٍ  -تبدیَل  -تَقدُر  -) الکمبیوتُر ۱

  َمخازنٍ  –تُْخزَُن  -تبدیِل  -العاَت ) االطّ ۴      ُمختلفةً  -تَخزُُن  -االطّالعاِت  -) إلکرتونّیٌة ۳
  

دقیقه) ۴۵(زماِن پیشنهادی: تحلیلیهندسۀ  

 

  



 


