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 ١  
  
  
  
  
  
  

   :تَرجِم العبارات التالیۀَ إلی الفارسیۀِ

  .النّاسک و صرَعـه النّاسک بقوةٍ بِخناقِ المهزوم اَمسک ابلیس )الف

  .لُ الصورةَ بشکلٍ ملونٍیستَقبِعصيب نصف ملیون لیف  لکُلِّ عینٍ )ب

  .مسلمٍ من جهلِ علَی اإلسالمِه   فَماذا الیوم جهلُ إن کانَ ذَنب المسلمِ) ج

  .اـفین ۀِـَّونا وصمۀَ الذِّلـو مح           نا  ی أنفُسـنا علَرْـفَلَقَد ثُ )د

  .تحت رایۀِ اإلسالمِ العدالۀَ اإلسالمیۀَ طَلَبوا البقاء األهايلي لما رأَ )ه

  .مۀًغرفۀً مظل الشَّمسِ کَما یغمرُ ضوء الرّجلِ قَد غَمرَ قلب اهللاِ کانَ نور) و

  .هاو تَبویبِ العربیۀِ قواعد اللّغۀِ هم لتدوینِیرانیونَ بعد إسالمحاولَ اإل) ز

  .طاقۀً و نَشاطاً عناصرَ ثَمینۀً تُقدم للجسمِ يیحو إنَّ العسلَ )ح

  .لبهو تَدنَّس قَ عبوس مـن لَه نفس الحقیقۀِال یرَي جمال َ )ط

   .ضارتهاجزء من ح هيالبشریۀِ و  من حیاةِ المجتمعات تَنبع األمثالُ )ي

5  

  :رجمۀَ أکمل التَّ  ٢
  .از زبانم بگشا...... و ......  و کارم را برایم            ﴾ ينو احلُلْ عقدةً من لسا يأمر يل و یسر﴿ ) الف

  ....... .که خانه هایی ......... نوع سومی از مورچه                          .بیوتاً يبين هناك نوع ثالثٌ منَ النَّملِ) ب

1  

٣   اُکتُب المطلوب :  

  .........) ...بالفارسیۀ(. األوراقَ رئیس اللُّصوصِ مزَّقَ) ب .............) .بالفارسیۀ(   ﴾ سویاًأهدك صراطاً ...﴿ ) الف

  .............) ....ۀیبالعرب(  :عقاب  )د    ) ................   بالفارسیۀ( .المسؤولیۀِ لقَبولِ أجدر هو) ج

  ........ ...) ......المضاد(:رفَض ) و             ...                   .....) ........المرادف( : ذاءالغ )ه
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٤  ن الصیعالترجمۀ و التَّعریب يف حیح :  
  .یصونَ الحریۀَ كَيیندفع شَعبنا )الف

  .را حفظ کنند شانآزادی تامردم ما دفاع می کنند ـ 1
  .مردم ما روانه می شوند تا آزادي را حفظ کنندـ 2

  .نَ الشُّبانِقَدمنا الجواهرَ الثَّمینۀَ م )ب
  .کردیم گوهرهاي گرانبهایی از جوانان را تقدیم ـ 1
  .گوهرهاي گرانبهایی از جوانانمان را مقدم نمودیم ـ2
  .يلب المعاد تُکتَسبقدر الکَ )ج
  .به اندازه ي رنج بزرگی ها را کسب می کنی ـ 1
  .به اندازه ي تالش بزرگی ها کسب می شودـ 2
  .رِهذا المنظَ يف و هو یتأملُ كيف السکّاقَو خرةِالص يفأحدثَت قطَرات الماء ثُقبۀً ) د
  .و سکاکی ایستاده بود و به این منظره می اندیشید آب در تخته سنگ سوراخ ایجاد کرد قطره هايـ 1
  .و سکاکی ایستاد در حالی که به این منظره می اندیشید آب در تخته سنگ سوراخی ایجاد کردقطره هاي ـ 2
  .راز موجود در اثر انگشت از نشانه هاي خداوند است) ه
  . اهللاِ البصمۀِ من آیات يف نَّ السرَّ الموجودإِ ـ1
  .اهللاِ البنان آیۀٌ من آیات يف نَّ السرَّ الموجودإِـ 2

5/2  

 صحح األخطاء يف التَّرجمۀِ:   ٥
  .للصعوبات تَسلممن ذاقَ حلو الحیاة و مرَّها فَال یس) الف

  .را بچشد در برابر سختی تسلیم نمی شودآن و تلخی زندگی  يهر کس شیرینی ها

  .داًشُد الجسم شَی الَّذي» د« کونُ فیها فیتامین تَیو  عظامِلعۀٌ لناف نفسجیۀِالب وقَفَ شعۀَاألإنَّ ) ب

  .که بدن را سخت می بندد شودتشکیل می» د« آنها ویتامین فش براي استخوانها الزم است و دراشعه ي ماوراء بن

 

1  
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  :ن األسئلۀب عأجِ  ثم يلإقرأالنَّص التّا  ٦
و  الحثِّ علَـی عملٍ يفجاءت اآلیۀُ الکریمۀُ  ﴾ هفَمـن یعملْ مثقالَ ذرةٍ خیراً یرَه و من یعملْ مثقالَ ذرةٍ شرّاً یرَ﴿ 

بِغضب  ترنَمهما صغُرت ألنَّه ربـما اقْتَللمسلمِ أن یجتَنب المعصیۀَ  فَينبغي .الشَّر مهما قَلَّ و صغُرَ االجتناب عن عملِ

هو الرُّشد  یمانُی هذا الدینِ فاإللَـالنّاسِ ع منوعونَ من إکراهأنَّهم م اإلسالم یبینُ ألصحابِه .و الخُسرانِ المبینِ اهللاِ

  .نسانِ أن یحرُص علیهلإل ينبغي الَّذي

  ؟للمسلمِ أن یجتَنب المعصیۀَ  ينبغيلماذا ) الف

  ؟ اإلسالم ألصحابِه یبینُما ) ب

  ؟ یمانُما هو اإل) ج

  : مهما  )2و  ثّ الح  )1 :کلمتيمعنی اُکتُب ) د

2  

     :إمأل الفراغَ بالکلمۀِ المناسبۀِ   ٧
  )     أقبح ـ أقبحــ  أقبح . ( من الکبر..... ال خُلقَ ) الف

  ) سیداــ سیدینِ ـ ـيسید( .شَبابِ أهلِ الجنۀِ) ......... ع(الحسنُ و الحسینُ ) ب

  ) اتتلَو ـ ـ اتَلَو ـ ـنَتَلَو. ( القرآنَ......... مه) ج

  )  »أراد«المضارع للغائب من (   ﴾ الیسرَ اهللاُ بِکُم.......﴿  )د

  ) حیاءــ حیاء  ـ ـحیاء . (من اهللا ........... المؤمنُ یترُك المعصیۀَ ) ه

  ) کُلَّ ـ ـکُلِّ ـ ـکُلُّ( .ـهم ......... لّابجاء الطُّ) و

  )  صبراً ـ ـالصبرَ ـ صبرٌ(  .  منَ اآلخرینَ ........  المؤمنُ أکثرُ ) ز

  ) الکاذب ـ ـالکاذبِ   ـ ـالکاذب  (.  ........بئس اإلنسانُ ) ح

  ) عیشاً ـ ـعیشۀً  ــ عیشۀَ (  .الفقراء..........  یش البخیلُیع) ط
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www.konkur.in

forum.konkur.in



     یباسمه تعال
  4 :تعداد صفحه  دقیقه 90 :مدت امتحان     1398/ 06/06    :تاریخ امتحان     )3(عربی  :درس سؤاالت  امتحان نهایی 

     صبح 8 : ساعت شروع  سال سوم آموزش متوسطه     :نام و نام خانوادگی   انسانی علوم ادبیات و :رشته 

  کیفیت آموزشیو پایش مرکز سنجش   1398 ماه سال شهریور نوبت و داوطلبان آزاد سراسر کشور دربزرگسال  دانش آموزان 
http://aee.medu.ir     

  نمره  )پاسخنامه دارد(سؤاالت  ردیف
  

  

                :   العبارات التالیۀ يفمیز    ٨
  :هاصاحبو  الحال .3  نهی مثنَستَالم. 2 المستثنی. 1: الف

  . الدرس األخیرَ ۀِ إالّطلَالع يفقرأت الدروس . ۀًلَعجِستَمةُ لمیذالتِّ تجاء 
  :هنوعو  ينادالم. 4  نهم تعجبالم. 3 البدلَ .2 زَییمالتَّ .1: ب

  .هکتار أرضاً يل . جرةَالشَّ لَما أجم .یاخیرَ الغافرینَ يل إغفر ﴾اهللاِ إنّما المسیح عیسی بنُ مریم رسولُ﴿ 

25/2  

  : نوعه و ناسالجِ نِیع  ٩
 »مزلُّ القدهلُ یو یورِ الجمثُ النّد «  

5/0  

  :بارتین التّالیتینالع يف جعو الس عین الطِّباقَ  ١٠
   .ۀِسلم منَ الفَضیح ی النصیحۀِع إلَمن سم) ب.                 قٌ یضُرُّ خیرٌ من باطلٍ یسرُّ ح) الف

5/0  

١١  
  

  : أجب عن األسئلۀ التّالیۀ 
  :شَکِّل ما اُشیر إلیه بِخط) الف

  »میلٌ ج قرآينّسلوب اُ األمثالِ ستخدامإ  «
  :عرِب ما اُشیرَ إلیه بِخطأ) ب

  .حتاللِاإلدف هـلَم یفتَحِ البِالد بِاإلسالم إنَّ 
  :لما تحتَه خطٌّ ريفالصّ حلیلَاُکتب التَّ) ج

  .عد الموتب دیدالخلقَ الج الکُفّار ـرَأنکَلَقد 

5/1  

                                                                                          »الحمـد هللا رب العـالمیـنَ «   
  جمع نمره                                                                                                                      
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  )نمره 5/0ترجمه صحیح هر مورد  (  1
  128ص  .شیطان شکست خورده گریبان مرد زاهد را گرفت و زاهد او را با قدرت به زمین زد) الف
  139ص . لیون بافت عصبی دارد که تصویر را به شکل رنگی دریافت می کندیهر چشم نیم م) ب
  149ص  ه اسالم دارد؟اگر امروز گناه مسلمان جهالت اوست جهالت مسلمان چه ربطی ب) ج
  108ص . ر علیه خود شوریدیم و لکّه ي ننگ را در خود از بین بردیمب) د
  99ص  .بمانندزیر پرچم اسالم خواستند وقتی أهالی عدالت اسالمی را دیدند ) ه
  90ص. . نور خداوند قلب مرد را پوشانده بود چنانکه نور خورشید اتاق تاریکی را می پوشاند) و
  76ص . پس از اسالم آوردنشان براي جمع آوري قواعد زبان عربی و فصل بندي آن کوشیدند ایرانیان) ز
  57ص . عسل حاوي مواد گرانبهایی ست که به بدن انرژي و نشاط می بخشد) ح
                                                                                                                                                                46ص . کسی که وجودي گرفته دارد و دلش آلوده شده زیبایی حقیقت را نمی بیند) ط
  23ص. بخشی از تمدن آنها هستند ضرب المثلها از زندگی جوامع بشري ناشی می شوند و) ي

5  

  1)           نمره 25/0هرمورد (                             133می سازد ص وجود دارد ،) ب            114 ، گره ص آسان کن) الف  2

      45ص  شایسته تر) ج           52ص پاره کرد) ب                           1 ص  راست )الف                       3

)                                                                                                     نمره 25/0هرمورد (                 11ص   قَبِلَ )و              11ص  الطَّعام) ه                                35ص  النَّسر) د
5/1  

  5/2  )نمره5/0هر مورد (       146ص   1) ه       94ص  2)د           15ص 2)ج        71ص  1)ب        144ص  2) الف  4

  40ص   سختی ها         سختی ،  شیرینی   شیرینی ها       ) الف    5

)           نمره 25/0هرمورد (                                       154ص ی کند  محکم م           می بندد،  سودمند         الزم)  ب
1  

  )نمره 5/0هر مورد (                                            163ص   ألنَّه ربـما اقْترنت بِغضب اهللا و الخُسرانِ المبین )الف  6

  119ص .منوعونَ من إکراه النّاسِ علی هذا الدینِه أنَّهم میبینُ ألصحابِ )ب
  119 ص .االیمان هو الرُّشد الذي ینبغی لالنسانِ أن یحرُص علیه )ج
)           نمره 25/0هرمورد (                                           163ص   )اگر چه ( هر چند ـ  2،        187ص  تشویق ـ 1) د

2  

     70حیاء ص ) ه           42ص یرید ) د          49ص  تَلَوا  )ج           19ص سیدا ) ب     5ص أقبح ) الف  7

   )نمره 25/0هرمورد (                68ص   عیشۀَ) ط    132صالکاذب ) ح          104صصبراً  ) ز      83کلُّ ص ) و  

25/2  
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          92ص    مستَعجلۀً ، التّلمیذةُ : 3               121ص  الدروس : 2        الدرس األخیر  : 1)الف  8

   )نمره 25/0هرمورد (    111ص خیرَ ، مضاف : 4     131ص الشّجرة: 3      85ص عیسی : 2       10ص  أرضاً: 1) ب

25/2  

  5/0)                    نمره 25/0هرمورد (                                                                                     164ص القدم و النَّدم ، ناقص    9

  5/0)                    نمره 25/0هرمورد (                  164ص النَّصیحۀ و الفَضیحۀ : سجع )ب               164ص  و باطل  حق: طباق) الف  10

11  

  

)                                                          نمره 25/0هرمورد (                                                                                    23ص  قرآنی ،  إستخدام ) الف

)                      نمره 25/0هرمورد (                                99ص  مضاف إلیه و مجرور : ، اإلحتالل  اسم إنَّ و منصوب: اإلسالم ) ب

  .             بنی علی الفتحثالثی، مبنی للمعلوم، متعد ، م زید، مللغائب،  اضٍفعل م :أنکَـرَ)ج

  )25/0مورد  4هر  (        138ص   .منصرفمعرب،  ، معرف بال، ) اسم فاعل(  مشتق، مذکر، جمع للتکسیراسم، : الکُفّار  

5/1  

  

  20  »جمع نمره«                                 »      الحمد هللا رب العالمینو «                                                   
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