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  فروتن خانم:  طراح         دوازدهم  عربی  مطلق مفعول آزمون
  

  »:علی الحجاج أن یطوفوا فی مکۀ سبع مرّات حول بیت اهللا لتُقام بفرائض حجهم قیاماً تاماً!« - 1
  رخند.مرتبه در مکه به دور خانه خدا بچ خود به طور کامل بپردازند باید هفتبراي این که حاجیان به واجبات حج ) 1
  باید طواف کنند تا واجبات حج آنها به طور کامل انجام شود!) حاجیان در مکه هفت مرتبه دور خانه خدا 2
3خود را انجام دهند! ) براي این که حجاج در مکه هفت بار دور خانه خدا طواف کنند باید کامالً واجبات حج  
  ) حجاج باید هفت مرتبه پیرامون خانه خدا طواف کنند و براي فریضه حج خود به طور کامل باید به پا خیزند!4
  »:أنّ إنشاد قصیدة عمل سهل ولکن صعب علی هذا األمر عندما بدأته! حسکنت اُ« - 2
  شدا سخت کارم کردم، شروع را آن وقتی ولی باشد آسانی کار قصیده سرودن که کردم می خیال) 1
  رسید! نظر به دشوار خیلی برایم کار، این شروع با ولی باشد آسانی کار گفتن شعر که کردم می احساس) 2
  ! شد سخت برایم کار این کردم شروع را آن وقتی اما است آسانی کار شعر سرودن که بودم کرده حساسا) 3
  ! شد دشوار برایم کار این کردم، شروع را آن وقتی ولی است آسانی کار قصیده یک سرودن که کردم می احساس) 4
  »:هذا الرجل التقی من ذریۀ خیر العباد بینما أنکرته!« - 3
  !است برتر بندگان خانواده از شماريمی ناشناخته را او تو که باتقوایی مرد این) 1
  !میشماري ناشناخته را او تو، که است شایسته بندگان نسل از و پرهیزگار مرد، این) 2
  !شمردي ناشناخته را او تو که حالی در است بندگان بهترین دودمان از پارسا مرد این) 3
  !شمردي ناشناخته را او تو که است بندگان برترین فرزندان از شایسته مرد این) 4
  »:رائعاً!تمقاتلونا الشُّجعان یندفعون إلی ساحۀ الق« - 4
  کنند! می دفاع جانانه میهنمان از و شوندمی رهسپار پیکار هاي میدان سمت به هستند دالور که ما جنگجویان) 1
  !کنند دفاع جانانه میهنمان از تا شوند می رهسپار نبرد میدان به ما دالور جنگجویان) 2
  !کنند دفاع وطنمان از دالوران همچون تا شدند می رهسپار نبرد هاي میدان به ما رزمندگان) 3
  ! نمایند ايجانانه دفاع کشورمان از تا روند می جنگ میدان سمت به ما دالوران و رزمندگان )4
  عین الصحیح: - 5
  نمایید! توکل پروردگارتان بر و کنید صبر زیبایی به هاسختی در: ربکم! على توکّلوا و الشّدائد فی جمیالً صبراً اصبروا) 1
  شود! می هالك کند، استفاده کارها ترینمهم در دانشش نور از تا باشد نداشته خردمندي کس هر: األمور! أهم فی علمه بنور یستضیء حکیم له لیس من یهلک) 2
  است! نشدنی تمام گنجی قناعت، زیرا کند؛ می کفایت دارد، مال از چه آن به عاقل: ینتهی! ال کنز القناعۀ ألنّ اکتفاء المال من لدیه بما یکتفی العاقل) 3
  آموزدا می ادب او به زمانه نکنند، ادب را خردسالی مادر، و پدر اگر: الزمن یودبه صغیراً الوالدان یؤدبه لم من) 4
  :الخطأعین  - 6
  !داشتمی پاي بر را بسیاري شب نماز من مهربان مادربزرگ: کثیرةً! إقامۀً اللّیل صالة تقیم حنون جدة لی کانت) 1
  !هست فراوانی خیر آنها در زیرا باش، شکیبا سختیها برابر در: کثیراً! خیراً فیها ألنّ المتاعب على اصبر) 2
  !هستم مشتاق نیکوکارم دوستان با همنشینی به حتماً: !حرصاً المحسنین أصدقائی مصاحبۀ على أحرص) 3
  زیست! عارفانه خود زندگانی سراسر در شهیدمان پدر: العارفین عیشۀ حیاته کلّ فی الشهید أبونا عاش) 4
  !»:کنید تالش بسیار کارهایتان در باید شما من، فرزندان اي« - 7
  بالغاً! اجتهاداً أعمالکم فی تجتهدوا أن علیکم! أوالدي یا) 2          کثیراً! محاولۀ أمورکم فی حاولوا !ابنائی )1
  سعیاً! الکثیرة أعمالکم فی إسعوا أوالد! یا) 4       !الکثیرة األمور فی االجتهاد نّعلیک یجب! بناتی یا) 3
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  فی المفهوم: الخطأعین  - 8
    !آید خوش آید، پیش چه هر!: وقع ما فی الخیر) 1
  !برفت دیده از که آن هر برود دل از: !الغائب یرى ال ما یرى اهدلشّا) 2
  !مپرس را زارم احوال ببین، را زردم رنگ: !الباطن عنوان اهرالظّ) 3
  آورد! می حرف حرف،: الکالم جرّی الکالم) 4

  :یناسب النّصاقرأ النّص التّالی بدقّۀ ثم أجب عن األسئلۀ بما 
من النّاس من ظنّ أنّ الراحۀ معناها االنغماس فی الکسل و االتّکاء علی کرسی مریح أو نحو ذلک! و لو کان کذلک لما فرّ 

من حال إلی حال ال من عمل إلی عمل. صعب علی اإلنسان الحیاة الثابتۀ، إنّها تمیت  التغییرإلی العمل! إنّما الراحۀ  الناس
القلب! فإنّ کثیراً من شرور هذا العالم سببه الملل الّذي هو نتیجۀ االجتناب عن مواجهۀ حالۀ جدیدة. فلهذا نشاهد أنّ علماء 

  ب أیضاً یملّ کالجسم، فدواؤه حینئذ هو التجدید و التغییر!علی أنّ القل یؤکّدونالتربیۀ 
  »:االنغماس«عین الصحیح فی معنی  - 9
   االستقامۀ و الثبات) 4     الغرق و الدخول) 3    االمتناع و االجتناب) 2     الحیاة و العیش) 1

  ».للحصول علی حیاة سعیدة ............ «عین الصحیح للفراغ:  -10
  لمسائلنا! جدیدة طرق إلى بحاجۀ نحن) 2   بالمستقبل! بل الحال، و بالماضی التفکّر أن لنحاول) 1
     !اإلنسان دبتجد دتتجد هافإنّ بالطبیعۀ لنعتبر) 4      !الخمول من نخاف ال أن علینا یلزم) 3

  »صعب علی اإلنسان الحیاة الثابتۀ!«ماذا تستنتچ من العبارة التالیۀ؟  -11
  دائما! لدینا ما نغیر أن فعلینا لذّة، جدیدة ) لکل2ّ  مدة! کل بعد عیشه مکان و عمله یغیر أن اإلنسان ) على1
  ! مذموم فهو معینۀ أصول و ثابتۀ بقیم عاش من )4    أصولها! ال الحیاة فروع فی یکون أن یجب التغییر )3

  مقصودا! من النص: لیسعین ما  -12
  !الخامل یجدها قلّما لذّة جده  یجد المجد) 2        یبقی! الجاري و یفتی الراکد) 1
  !المرء عتبری باإلبداع) 4        الجواهر! تظهر البؤس فی و) 3

  عین الصحیح فی قراءةِ الکلمات فی العبارةِ التالیۀ: -13
  »نشاهد أنّ علماء التَّربیۀ یؤکّدون علی أنّ القلب أیضاً یملّ کالجسم!«
1القَ ،دونَؤکِّ) یربِالتَّ) 2  مِسالجِ ،لبۀِی، ن3ُ  سمِالجِ ،دونَؤکَّی (شاهد، لَع4  مِسالجِ ،ماء،ۀَ، ) علماءالتَّربِی القَلب  

 *:رفیحیح فی اإلعراب و التَّحلیل الصن الصعی  
14- »ؤکِّیونَد:«  

  البارز الواو ضمیر فاعله و فعل/  معلوم - تفعیل باب من ثالثی مزید -مضارع ) فعل1
  فعلیۀ الجملۀ و البارز الواو ضمیر فاعله نائب و الزم/ فعل -ثالثی مزید) 2
  فعلیۀ الجملۀ و الواو، ضمیر فاعله و اإلعراب نون بثبوت مرفوع فعل/ مجهول – مضارع فعل) 3
  فعلیۀ الجملۀ و »العلماء« فاعله و معلوم/ فعل – للغائبین) 4

  »:التغییر« -15
  مرفوع و خبر بأل/ معرّف - مصدر و جامد) 2  »الراحۀ« منعوته عن بالتّبعیۀ مرفوع و صفۀ أو نعت /مشتق -مذکّر مفرد) 1
  مرفوع و مؤخّر مبتدأ بأل/ معرف - جامد) 4  بالتّبعیۀ مرفوع و صفۀ/ ألبِ فرّمع -تفعیل باب من مصدر -مفرد -اسم) 3
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  فیه المفعول المطلق للنّوع: لیسعین ما  -16
  ) البرُّ أن تعملَ فی السرّ عمل العانیۀِ.2        »کثیراًاُذکروا اهللا ذکراً ) «1
  »و قُولوا سدیداًیا أیها الذّین آمنوا اتّقوا ) «4      ) یحاسب اإلنسانُ یوم القیامۀ محاسبۀ.3

  :فقط »الفعل وقوع« على وعنایۀ اهتمام فیه ما نیع -17
  !الفتنۀ من نجا سعی، و أراد من أنّ اعلم و راسخاً عزماً اتّخذ) 1
  !شدیدة غفلۀً الخالق عن یغفل الّذي هو إنّما و المخلوق، إطعام عن الخالق یغفل ال) 2
  !عاریۀ عنده بما یعتمد ال ،اًحقّ هرب و نفسه عرف من) 3
  !أنفسهم یعرفوا ىحتّ المصائب و اتبالبلی یفتنهم ،عظیماً اًخلق لقخَ ذيالّ إن) 4

  »قَومی إلی الجد ................. األملین!«............. امأل الفراغ بما یناسب المفعول المطلق النوعی:  -18
  الدعوةَ - ) دعت4    مدعو -) دعا3    دعوةَ - ) دعوت2    داعیاً - ) أدعو1

  : المطلق المفعول فیها لیس عبارةًعین  -19
  !استماعاً األستاذة محاضرة إلى أستمع کنت) 2    ! األذئ و بالمنّ إحسانَه یبطلُ ال المحسن) 1
  غفر!ی ىحتّ خالصاً استغفاراً هرب المذنب لیستغفرِ) 4      دقیقاً! نظراً الطبیعیۀ الظّواهر إلى أنظروا) 3

20- لفعلل تأکید فیه ما نعی:  
  البیت! نم جرَخَفَ اًبتساما ألوالده الوالد ابتسم) 2    الضّعفاء! استسالم الظّالمین أمام نستسلم ال )1
  حیاتنا! أسلوب غیر تأثیر قلوبنا على أثّر الحقّ کالمک) 4      سریعاً! تصدیقاً تسمع ما کلّ تُصدق ال )3

21- خطّ تحتها تیالَّ الکلمات تشکیل فی الخطأ نعی:  
  !المتوکّلینَ تقدیماً الحرب فی أعزَّاء شباباً قدمنا نحن) 2      !مهاجمۀً العدو یهاجمون کانوا األبطال) 1
  !الصالحینَ استغفار رمضان شهر لیالی فی اهللا أستغفر) 4      !الًقتا األعداء جنود قاتلت السیدة) 3

  : دةالمحد الکلمات قراءة فی الخطأ نیع -22
  للخطر! بیعۀَالطّ ضتتعرّ ۀُالکیمیاوی األسمدة استخدام فی باإلکثارِ) 2     فیهم! عیب أو زلۀٍ بسبب کمأصدقاء تترکوا ال )1
  ! شدیدة مراقبۀً األمر یراقب أن احالفلّ على اقترح الخبیرَ إنَّ) 4    مزرعته! بدخول للبومات السماح المزارع رقرَّ) 3

  : أکثر المطلق المفعول فیه ما نیع -23
  !خفاء شیء علیه یخفى ال من ربی و حسنۀ مداراة یداریهم من حساب النّاس حاسب) 1
  تعسیراً! نفسک على تُعسر ال و یعجبک ما اتَّبع) 2
  اً!أثر أبقى هفإنّ ،قلیالً کان إن و یدوم ما هو تعمله عمل خیر) 3
  ذوقاً! النجاح حالوة تذوق کی کثیراً اختباراً المشاکل مرارة تختبر أن علیک) 4

  :المطلق المفعول إلیجاد للفراغات الخطأ عن -24
  قراءة: عابرة!..................  صحیفۀ فی أیام قبل الموضوع هذا قرأت) 1
  نظر: الیائسین!..................  الدهر صعاب إلى تنظر ال) 2
  تدبراً عاقالً!: اهللا خَلقه کما..................  أموره یدبر اإلنسان) 3
  فتحاً: مبیناً..................  لک فتح کبر إنّ) 4

  :الفعل وقوع عن کالشّ لرفع جاء ما نیع  -25
   صالحین! صاروا فهم تربیۀ األخالقیۀ القیم أساس على أوالدها األُم ربت) 2       منذرین! النّاس لهدایۀ األنبیاء بعث اهللا إنّ) 1
    !الحنون األب دعوة وابالص إلى قومه یدعو یخالشّ کان) 4       بالغاً! اناًنطمئإ قلوبکم تطمئنّ اهللا بذکر أال) 3
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  دوازدهم  عربی  مطلق مفعول آزمون پاسخنامه
  )2گزینه ( - 1
  )4گزینه ( - 2
  )3گزینه ( - 3
  )2گزینه ( - 4
  )1گزینه ( - 5
  )1گزینه ( - 6
  )2گزینه ( - 7
  )2گزینه ( - 8
  )3گزینه ( - 9
به یک صندلی راحت یا مانند آن است! اگر چنین بود مردم اند راحتی و آسایش معنایش فرو رفتن در تنبلی و تکیه دادن برخی مردم که گمان کرده 

رفتند! آسایش تنها تغییر از حالتی به حالت دیگر است، نه از کاري به کار دیگر! زندگی یکنواخت براي انسان دشوار است به سمت کار کردن نمی
که نتیجه دوري گزیدن از رویارویی با حالتی جدید است. از  اي استهاي این دنیا دلیلش خستگیمیراند! زیرا بسیاري از بديچرا که دل را می

  شود، پس دارویش در آن هنگام نوگرایی و تغییر است!بینیم که دانشمندان علوم تربیتی تأکید دارند که دل نیز مانند جسم خسته میهمین رو می
  مشخص کن.» االنغماس: فرو رفتن«صحیح را در معناي  گزینه

  »زیستن و زندگی): «2گزینه (    »خودداري کردن دوري و): «1گزینه (
  »ثبات و پایداري): «4گزینه (    »داخل شدن و غرق گشتن«): 3گزینه (

  ترین مفهوم رو داره!) مناسب3چون در متن از االنغماس فی الکسل استفاده شده یعنی فرو رفتن در تنبلی، پس گزینه (
  )2گزینه ( -10

  .................»براي دستیابی به یک زندگی سعادتمندانه «مشخص کن: [گزینه] صحیح را براي جاي خالی 
  شه: بر ما واجب است که تنبل نباشیم!غلطه. درستش می» بر ما واجب است که از تنبلی نترسیم!): «1گزینه (
  و التغییر! درسته. طبق سطر آخر متن: هو التجدید» هاي جدیدي براي مسائلمان نیازمندیم!ما به راه: «)2گزینه (
  چیزي درباره طبیعت توي متن بود؟ من که یادم نمیاد!» یابد!باید از طبیعت عبرت بگیریم، زیرا آن با تغییر انسان تغییر می): «3گزینه (
  متن چیزي نبود!درباره حال و گذشته و آینده هم توي » باید تالش کنیم که به گذشته و حال فکر نکنیم، بلکه به آینده [فکر کنیم]!): «4گزینه (

  )3گزینه ( -11
  »زندگی یکنواخت براي انسان سخت است؟«گیري؟ اي میاز عبارت زیر چه نتیجه

  ها: ترجمه و بررسی سایر گزینه
  که منطقی نیست.» دائماً». «جدیدي لذتی وجود دارد، پس بر ماست که دائماً تغییر دهیم آن چه را که داریم ]چیزبراي هر [«): 1گزینه (
  شه!این هم منطقی نیست و از عبارت سؤال برداشت نمی» اش را پس از هر مدتی تغییر دهد.انسان باید کارش و محل زندگی): «2گزینه (
هاي بعدي درست این گزینه فقط با توجه به این که گزینه» تغییر واجب است که در مسائل فرعی زندگی باشد، نه در مسائل اصلی آن!): «3گزینه (

  د، درسته!نیستن
  شه!چنی چیزي از عبارت سؤال برداشت نمی» هایی ثابت و اصولی معین زندگی کند، او نکوهیده است.هر کس با ارزش): «4گزینه (
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  )3گزینه ( -12
  اي] را که مقصود متن نیست:مشخص کن [گزینه

  »!یابدتنبل آن را به ندرت می ]کهیابد [کوشا در کوشش خود لذتی را می): «1گزینه (
  »ماند!حرکت، نابو می شود و [انسانِ] در حرکت باقی میانسانِ] بی«[ ):2گزینه (
  »شود.و در فقر گوهرها آشکار می« ):3گزینه (
  »گیرد!با ابداع و ابتکار، شخص پند می): «4گزینه (

کوشش و حرکت و تغییر و نوآوري هستند که با متن در ها درباره تالش و غلطه، بقیه گزینه )2اي به فقر نشده، پس گزینه (چون در متن هیچ اشاره
  اند.ارتباط

  )1گزینه ( -13
  )1گزینه ( -14
  )2گزینه ( -15
  )3گزینه ( -16
  )3گزینه ( -17
  )2گزینه ( -18
  )1گزینه ( -19
  )2گزینه ( -20
  )2گزینه ( -21
  )2گزینه ( -22
  )1گزینه ( -23
  )3گزینه ( -24
  )2گزینه ( -25
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