
اإلسم : ........................  «هوالباقي»  2و 1دروس  تجربی سوم آزمون عربی
دبيرستان دخترانه کوثر                                                                            : 70 دقيقه دبير: د. 

بارمسؤاالتشمارهالهی
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 ترِجم الجمالت إلی الفارسیة. 

( 1) الُخرافّیُة ، مثُل تعّدِد اآللهِة و تقدیم الَقرابیِن في أدیاِن الناِس علی مرِّ الٌعصور.إزداَدت َشعائُِر  –الف 

 (75/0) أیّها الفاِخُر جهالً بالَنَسب   إنّما الّناُس ألمٍّ و أِلب. –ب 

 ( 75/0.)األماِکُن التی ُاِحبُّ أن أزورَها، زیارة العَتباِت المقدَسَة أیضاً  –ج 

 ( 1.)ِلُق قطراِت الماء متتالیًة ِمن فمها إلی الهواء بقّوٍة ُتشِبُه إطالَق السهِم.إنّها ُتط –د 

(1َجرَّ صدیُق السّید مسِلمّی َسّیارَتَُه بالَجّرارِة و أَخَذها إلی موقِف تصلیِح السّیاراِت.) -هـ 
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 .في المعنی عّین الکلمة َیخَتِلُف عن البقّیة

 )(طین  )(  َعَصب    )( َعظم     )(َلحم –ب      )(  الّتماثیل   )(  الّنقوش  )(   الّرسوم  )(  الُشعوب -الف
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5/0 ....................: الُفؤوس     .....................: الَفرائس أکُتب المفرد و الجمع:  

4

 َترِجم ما تحتهما خٌط.  
.............َعن إیتاء الزکاِة .    ال یـََهنونَ الّناُس ال َیحزنوَن و  –الف 
...................إلیِه الّنبي.      َلَجأَ  أنا ما رأیُت غار ثوٍر اّلذي –ب 
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 کلمتان زائدتان( أکُتب المتضاد و المترادف ِمن هذه الکلمات.)  
«  الحنیف – َقَذفَ  – الَمرصوص  -أطفأَ  – سدید – الَعَبث – الُمشرِک –َسالمة – َحرَّقَ  -دیالسُّ » 

 ......................   ، ....................   ،  ........................   ،  ............................
1

6

 إنتِخب األخطأ في المفرد.
)( الکتابة: جمِع کتاباتال –ب                )(  حضارةجمِع الالَحضارات:   -الف 

)(     قریب: جمِع القرِباء األ -د                       )(   مِکنة: جمِع أماِکناأل – ج
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 َکمِّل الترجمة. 
َلعُ  السََّمَکةُ  هِذهِ  وَ  َمَعها َتسیرُ  هيَ  وَ  ِصغارِها َعنْ  ُتداِفعُ  ماكِ سْ اأْل  أغَربِ  منِ  التّیالبیا ةَسَمکَ »   طَر؛الخَ  ِعندَ  ِصغاَرها تـَبـْ
 . َزواِلهِ  دَ بعْ  رُِجهاخْ تُ  ثُمَّ 

..................، از .............. ماهی هایی است که فرزندانش .......... حال آن که با آن ها........... . 
 این ماهی  فرزندانش را ............، .............. ، سپس بعد از .............، آن ها را ................ .
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 أکُتب کلمة مناسبة مناسبة للتوضیحات التالیة. 
: ................ صفٌة ِلجهاٍز أو آلٍة أو أداٍة بحاجٍة إلی الّتصلیحِ  –الف 
: ............... هلِل علی الّناس، َمن إستطاَع إلیِه سبیالً  –ب 

1
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 صحِّح الخطأ ِفي الترجمة. 
خطأ( 3)  کتابچه را از او دریافت کن و خشمگین مشو الِمَلفَّ و الَتغَضب:  ُخْذني –الف 

: لیتَ  –ب  خطأ( 3گویا آنان با صدای بلند شروع به صحبت می کنند. ) هم َبَدؤوا یـََتَکلَّمون بکالٍم خفیٍّ
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 َترِجم وفَق النموذج: 
................ :الُمحَضر     ...............الطعاَم: َلن ُیحِضَر .    أحَضَر: حاضرکرد  –الف 

................  :النُؤِلْم قُلوَب أصِدقاِءنا   ........  .........رأسي یُؤِلَمني :        آَلَم : به درد آورد. –ب 
1

11

ِاْقرأ النَّصَّ الّتالي وأِجْب َعِن اأْلْسئَلِة التّالَِیِة إجابًَة َقصیَرًة. 
في  نجحُ ه و یَ حاوالتِ ن مُ % مِ 75في  )شکست می خورد(لُ فشَ ه یَ أي أنّ ، هحاوالتِ مُ  بعَ رُ  في الصیدِ  ینجحُ  األسدَ  نّ إ 

حاوالت ن مُ مِ  یأسَ أن یَ  لى األسدِ عَ  )ممکن نیست(ستحیلُ یَ  )کم(،الضئیلةِ  هذه النسبةِ  ورغمَ  % منها فقط25
)فهم ستیعابُ إما هو ، إنّ البعضُ  نُّ كما قد یظُ   الجوعُ  في ذلك لیسَ  الرئیسيّ  والسببُ . یدو الصّ  )هدررفته(دةِ طارَ المُ 

 هُ وحدَ  .هاكلُّ   ه الطبیعةُ بِ  عملُ وهو القانون الذي تَ  )تالش هدررفته( ةِ هدور المَ  قانون الجهودِ الحیوانات لِ  دقیق یا ناچاری(
 حاوالتٍ مُ  )برخی(ضعِ ه في بِ جاحِ نَ  عدمَ  أنَّ  رُ بِ عتَ ویَ  )موجود(ونيهذا القانون الطبیعي الكَ  )نمی پذیرد(ضُ رفَ ن یَ مَ  اإلنسانُ 

 .الَ فاشِ  إنساناَ  نهُ مِ  لُ جعَ یَ 
 األسئَلِة:

         (5/0)؟«هحاوالتِ مُ  بعَ رُ  في الصیدِ  ینجحُ  األسدَ  نّ إ» ماهو المقصود ِمن هذه الجملة: -1

« ........ األسُد ییأُس في الصید رغم ُمحاِوالتِهِ » (25/0)عّین الصحیح أو الخطا لهذه الجملة:  -2

 (5/0؟)هل یَقَبُل اإلنسان هذا القانون؟ ماهونتیجة عمِلهِ   -3

 (1)هرکدام دومورد()أکُتب اإلسم الفاعل  و اإلسم المفعول من النص. -4

................. اسم فاعل: ............ ، ....................   اسم مفعول: ................ ، .

الخامس و السبعون في المئة) (     خمسة و سبعون في المئة) (    (25/0(: )%75إنَتِخب الصحیح لـِ ) -5
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حرف مشّبهة ، ،صفت  مصدر یَبَتِسمونَ ، اسم الفاعل، جاروالمجرور، مبتدا، حال میِّز ) مشخص کن(: مضاف الیه، 
« هم یَبَتِسمونَ  و جولٍة علمّیٍة  التالمیُذ رََجعوا ِمن   ؛  فإنَّ حزَب اهلِل هم الغالِبونَ  » ؛ لهذه الجملتین:بالفعل 

...............  جاروالمجرور حال: .............. مبتدا: ............  : ................ مضاف الیه  

 ....حرف مشّبهة بالفعل: .... صفت: ............اسم الفاعل: ............   مصدر یَبَتِسموَن: .............   
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 َعیِّْن الْـَمَحلَّ اإلعرابّی  لِْلَکِلماِت الَّتي َتحَتهاَخطٌّ.
أیضاً  المقدَّسةِ  الَعتباتِ  زیارةل ذَهبَ أأن ـي أِحبُّ لِکنّـالحجِّ ،  کَریاتِ َتُمرُّ أمامي ذِ      

)...................(    أن أذَهبَ )....................(         لِکنَّ )..............(      ِذکَریات 
) ..................(  الُمقّدسة)...................(          الَعتبات).................(    زیارة 
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أِجب عن المطلوب منک. 
« عن اإلمتحان ...........خَرَجت الطالباُت عن الصّف » في أسلوب الحال.   صحیحعّین ال – 1

)(متفکِّرینَ   –)(          د و هم متحّدثات  –)(       ج متفّکراتٍ    –)(     ب  هّن یتحّدثونَ و  –الف 
 عّین الّصحیح للمحل اإلعرابي.  – 2

 )( بطرود: اسم عَلم و الجار و المجرور .هَو َیسُکُن في قریِة ِبطرود –الف 
 . سّیارةِمن أفعال الناقصة و اسُمُه  : لعلَّ سیّارتَنا فی الموِقف  لعلَّ  –ب 
 . ضعیفاً : حال و مرفوع و ُخِلَق اإلنساُن ضعیفاً : –ج 
 . الَتوَننَّ ِمن الُمشرِکیَن : المشرکین: مجرور به حرف الجار، اسم الفاعل  –د 
َیخَتِلُف عن البقّیة.« نا»إنَتِخب  - 3

نا جّیُد الُمعاَملة مَع الّتالمیذ.) (معلِّمُ  –ب                      یُذَکُِّرنا الُمدرُِّس. ) (         –الف 
 نا بفضِلَک.) (  یاربِّ عاِملْ  –نا بِعدِلَک.) (                         د إلهی، التُعاِملْ  –ج 
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5/20     5/0و ِمن اهلِل التوفیق/ د. االهی                                نمره تشویقی :  


