
 اداره آموزش و پرورش    3: عربی زبان قرآنآزمون درس

 

 عربی گروه 

 )نوبت اول(تاریخ آزمون: دی ماه 

 75مدت آزمون:  ادبیات وعلوم انسانی: رشته 

 4 تعداد صفحه: 17 تعداد سوال:

 

 پیامبر اکرم: یک ساعت اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت است
 بارم شناسی: )دو نمره( مهارت واژه  ردیف
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 .تَها خط  َکلِماِت الّتي تَحْ تَْرِجِم الْ 

       المادَّة.ویرِ طْ اهتَّم ألفِردعلی تَ  ب(في جسِم اإلنساِن العالُم األکبُر.                              یَنطوي الف(
 .     كَ ِمن حول النَفّضوالوکنَت فَظّاً د(                                           َجوٍز. سیلَة ج(یَغِرُس فّّلحاً فَ        

  

1 

2 

 .اْلفَراِغ اْلَکلَِمتَْیِن اْلُمتَراِدفَتَْیِن َو اْلَکلَِمتَْیِن الُمتَضادَّتَینِ اُْکتُْب فِي 

/تَحسُب/السُّهول/َسهَّل/صعََّب(                                              )تَزعُم/تَُسبُّ

ب(...................                  الف( ................ = ...................           

≠........................ 

5./ 

   .َکلَِمةَ اْلَغریبَةَ في الَمْعنیالْ   َعیِّنِ  3
فاء            الدَّواء          الداّء                                       آباء           الشِّ

25./ 

 /.25 = العجائز                 الکلمة.اُْکتُْب ُمفَرَد  4

  نمره( 9)مهارت ترجمه به فارسی  
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 :تَْرِجِم اْلُجَمَل التّالیَةَ إلی اْلفارسیّةِ 

 

 /.(  75) ﴾فهذا یوُم البعِث ولکنَّکم ُکنتُم التَعلمونَ ﴿ الف(
داً              َحتّی أراهُ یافِعاً َو أمرَدا  ) ب(  (            1یاربَّنا أبِق لنا ُمحمَّ

ٌل للْ  ج(  /.(       75.    )هرباءِ حرارة ِوالکَ النّحاُس عنصٌر فلزي  کالحدیِد ُموصِّ

         /.(     75اختاَرِت الشَّیماُء قوَمها،فأعتقَها َرسوُل هللاِ،َو أرَسلها بأعزاٍز.   ) د(
   /.(75)َشقَّ اإلنساُن القَنوات و التِّّلل بواسطِة مادَّة الدیّنامیت.   ه(

لَِل.   ) نَعوُذ باهلل ِمنْ  و(  /.(                 75ُسباِت الَعقِل وقُبح الزَّ

تنا فینا ونحُن النُبِصُر إلیه. ) ز(  /.(               75لیتنا نعلُم أنَّ صحَّ

 /.(          5) ﴾وال تَهنوا والتَحزنوا وأنتُم األَعلونَ  ﴿ ح(

جوَن،َشجعِّوا فَریقُکم فَِرحیَن.   ) ط(  /.(       5أیّها الُمتَفرِّ

 /.(                    5)   ﴾ولهٌو...   لعبٌ وما الحیاةُ الدنُّیا إاّل ﴿ ی(

/.(    5)   ﴾ الإکراهَ في الّدیِن... ﴿ع
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حیَحةَ:   اِْنتَِخِب التَّرَجَمةَ الصَّ
              ﴾إنّا َجعلناه قرآناً عربیاً لعلَّکم تَعقلوَن  ﴿ (1

  . شما خردورزی می کنید بی گمان ماقرآن رابه زبان عربی قرار دادیم، شاید الف(

  . است شماخردورزی کنید بی گمان ما قرآن رابه زبان عربی قراردادیم، امیدب(

 أشاهُد قاسماً وهوجالٌس بیَن الشَّجرتیِن.               (2

   ی بینم، واوبین دودرخت نشسته بود.قاسم رامالف(

 . رامی بینم، درحالی که اومیان دودرخت نشسته استقاسم  ب( 

5./ 
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ِل اْلفَراغاِت في التَّرَجَمِة اْلفارسیّةِ   :َکمِّ

 قَعَد َمعهم.  اینان ،نادان را.................،سپس باآنها.....................هوالِء یُفقِّهوَن الجاهَل ، ثَم  الف(

 َضُمها.                َورقٍة في فَم َِجرادٍة تَقْ  إنَّ دنُیاُکم ألَهوُن ِمنْ  ب(

 بی گمان دنیایتان نزد من ازبرگی دردهان............ که آن رامی جود،..................است.

1 



  نمره(7)مهارت شناخت و کاربرد قواعد 
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 .الّتي تَحتَها خطٌ  فعالتْرِجِم األ

 . یُقطَعُ لیَت األشجاَر ال ب(               في الَمصنِع. کانوا یشتغلونَ الُعّماُل الُمجتهدوَن  الف(

حَ کثیراً.                                      د( َمنَح ثروتَه  ال تَبتِعدوا !أیُّها األصدقاء ج(  َخطأهُ.                                                          لکي یَُصحِّ

 جیداً!   یعاملوننيلَعََّل أحبتَّي و(                                                 مُن ِمَن هللاِ.ؤالمُ  لیَستَغفِرْ  ه(  

لُنالَِم  ح(ما ال أعلُمه.                                                           تنيَعلِّمْ  ز(  ما الطاقةَ لَنابه؟   تَُحمِّ

2 
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 َعیِِّن اْلفِْعَل اْلُمناِسَب لِلفَراِغ: 

لم          التکتُبوا          أکتُبَوا  رجاًء،...............شیئاً علی اآلثارالتّاریخیَّة.              لن الف( 

                                                                        تکتُبوا

            اذُکروا             تَذُکروَن        أیّها األخوةُ،.............ربَُّکم.                               ب( 

َکرْ  ََ  َن تََذ

قَن     ج(  قینَ          یابناتِی،أناالأکذُب؛لماذاال..............کّلِمي .              یَُصدِّ                  تَُصدِّ

ْقنَ    تَُصدِّ
             امتنعَن           التِّلمیذاُت................َعن المطالعِة یوم أمس.                امنَعوا  د( 

   یَمتنعنَ 

1 
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 عیِّن العبارةَ التّي فیها ال النافیةُ لِلجنس.

بر. ب(                                  .كَ التشعُر أنَّ دائَك من الف(    الشی َءأجمُل ِمن الصَّ
 یحزنوَن.أالإنَّ أولیاَء هللا الَخوٌف علیهم والهم  د(                   لُم الغیَب والأقوُل إنّي ملٌك.والأع ج(
 

25./ 
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 في الِعبارات التّالِیة.«الحروف المشبهة للفعل»فیه أَحٌد ِمن  عیِّن ما

  .   كفي صغرَك؛ فهوخیٌرل إن تسألْ الف( 
   کأََّن نجاحي في المسابقِة غایةٌ التُدَرُك.  ب(
  لیکم أن تُحاولوا لبناِء وطنِکم.ع( ج
 

25./ 
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  للکلماِت التَّي تحتها خطًّ، في مایلي.عیِّن المحّل اإلعرابي 

کاة .                   ألصغرانهدَم علی رأس أخیه ا الف(   وُهم راِکعوَن.ب(یوتوَن الزَّ

ة هلل ِجمیعاً.ولَك قد(الیحزنْ                            أشدُّ مَن الجهِل.        فقَر ال ج(  ُهم إنَّ العزَّ

 ُمشتاقینَ البناء  شرکاتِ و(أقبَل علی شرائِه روساُء               .  أناناسَ اشتریُت أنواع الفاکهِة إاّل ه(

 ستخداِمه.  ال

 .الکافرونَ القوُم ...التیأُس من روِح  هللاِ إالّ ﴿ز(

2 
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عیِّن اسم فاعل واسم مفعول واسم مکان واسم تفضیل  في مایلي،ثم ترجمها.

 

. إنَّ هللاَ الیضیُع » َِ قاَم ألفرد بإنشاِء عشراِت المصانِع في عشریَن دولةً، وأصبَح ِمن أغنی أغنیاِء العالَم

« أجَر الُمحِسنیَن.
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  نمره( 2درک و فهم)مهارت  
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 عیِّن الجملة الصحیحة وغیرالصحیحة َحسب الحقیقة والواقع:

 غلط        صحیح(قِطعةٌ ِمن قُماٍش یُلبَُس فَوَق الَمّلبِس، کالَعباَءة.            الف(

 غلط        صحیحاَلدَّؤوُب هوالَّذي ال یَسعی في إنجاز عملِه، ویشعُر بالتَّعِب.   ب( 
 

5./ 
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 «کلمة زائدة»الُمناِسَب.في الُمربَّع الحرف  َضعْ 
 

                             األْمَرد                    تراٌب ُمختلطٌ بالماء. -الف

5./ 



 الطُّن                   َصبّيً قبَل سنِّ البلوغ.  -ب

                                                            الطِّین 
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 اکتب عبارةً مناسبةً لکلِّ صورة:
 

 تحویُل الجباِل وَحفرالَمناجم/ بناءالطُرق/ جماعةٌ یَتفقَّهوَن/عیٌن فاَضت ِمن َخشیة هللاِ  

 

                                           
ب(                         الف(.....................................               

............................................ 

 

5./ 
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 جب عن األسئلة التالیة.اقرا النّص التالي؛ ثم أ
 

هم حوّواء ولکون قودُرامرٍی ماکواَن یُحسونه ومنزلوة الّرجوال النسب الناُس ِمن جهة» أکفاٌء؛أبوهم آدم)ع(وأمِّ

وَعصووٍب. فخُراألنسووان بعقلووِه وأدبووه لحووٍم وعظووٍم علووی أفعالهم.فعلینووا أاّلنتفوواخَر بالنَّسووب.کلّنا مخلوووقیَن ِموون 

 «هَل العلم أحیاٌء.وتقواه.وعلی األنسان أن یفوَزبالعلم والیطلَب به بدالً؛ ألنَّ النّاَس َموتی وأ
 

 َحسب النَّص: لخطأعیِّن ا-1

 علی اإلنساِن أن یطلَب بدالً بالعلِم.  -ب                .     أحیاءٌ  العلمِ  أهلُ  -الف
هُ حّواء. -د           قَدُراإلنسان بأفعالِه النسبِه.           -ج   أُب اإلنساِن آدُم وأمُّ
 

 اإلنساُن؟ بَم لیتفاخرْ  -2

 

5./ 

  20 

 


