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  ١

  نمره  )پاسخنامه دارد ( سؤاالت   ردیف
  :فارسیۀِ عبارات التَّالیۀَ إلی الْالْ مِِتَرجِ) السؤال األول  1

  .عالی الهِمۀِ  علمِ کُنْطالب الْ یا) الف
  .تَفَت إلی أحد الجنود حاکم رأسه، ثُم الْأطرَقَ الْ) ب
  .تَضاء بِه یس راساًیجِدوا غَیرَهم نب لَم لأنَّهم)ج
  علی إلّا فَتًی شَرُفَت خاللُه والینالُ الْ) د
  .ه تْحذاء فما وجدعادت لتَبحثَ عنِ الْ) ه
  .دةَ لسانک ف نَفُک عقْیوم کَیالْ رِفستَع) و
  یرانُ لَیالًلَک النِّو تُوقَد حو) ز
  جیالمعلِّمِ ، وفِّه التَّبللْ قُم) ح
  .بِ عجعبادتی بِالْ نی لَک والتُفسدعبد) ط
  .فَأراها اهللاُ منزِلَها منَ الجنّۀِ فَاخْتارت الجنَّۀَ ) ي

5  

  :تُبِ التَّرجمۀَ الصحیحۀَ کْاُ) أ ) السؤال الثانی  2
1 ( هوبع یاةِ ثَقیلٌ علَی الْ ءی الْ) 2:                   حسکَرْعالَّذي  بأمیست  فیه:  

  :                  مطلوبۀَکْتُبِ الْاُ) ب 
  ) :المضاد(قام  )2) :                            المرادف(الحرب ) 1

1  

3  
  
  
  
  

  : انتَخبِ التَّرجمۀَ الصحیحۀَ ) السؤال الثالث
  تَظَلَّ جهوال رِ أنْعاکُنهها طُیور الرَّوابی          فَمنَ الْ رکَتأد  ) أ

  .پرندگان بهاري ، عمق آن را درك کردند و براي تو ننگ است که جاهل باشی - 1
  .پرندگان تپه ها ، عمق آن را درك کردند پس ننگ است که نادان باقی بمانی - 2

  راقِباً طَیب األعت شَعتَها             أعدداألم مدرسۀٌ إذا أعدد) ب  
  . مدرسه اي است که اگر به شمارمی آمد ،ملتی با ریشه هاي پاك به شمار می آمد مادر - 1
  .مادر مدرسه اي است که اگر او را آماده کنی ، ملتی با ریشه هاي پاك آماده می کنی - 2

1  

    ادامه سواالت صفحه دوم  
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  ٢

  نمره  )پاسخنامه دارد ( سؤاالت   ردیف

  :للتَّعریب -أ   )السؤال الرابع  4
75/0. ا تالش می کنیم تا به خودکفایی برسیمم) 1  

5/0. احساس درد شدیدي در سرم می کنم) 2  

)د یپاسخ کامل ده: ( للمحادثۀ ) ب   

؟تُحب أن تَتکَلّم بِاللُّغۀِ العربیۀِ هلْ)  1  

؟تُواصلَ دراستَک فی أي فَرعٍ تُحب أنْ) 2  

25/1  
  
  
  

1  
  

  :فی الترجمۀِ خطاءاألصححِ ) السؤال الخامس  5
)نِیخطأ(لُبوه فی السماء فَاطْ هی ضاقَت          ضِ فإنْمجد علَی األرلُبوا الْواطْ) 1   

. بزرگی را در زمین می جویند پس اگر آن در زمین به تنگ آمد آن را در آسمان طلب کردند     

  )خطأینِ(زیال حدیثَ و ناولَ التَنْفَسقی الْ          بیانِ محمداً     بوع الْت ینْو فَجرْ  )2
  .و چشمه بیان را در وجود محمد جوشاند، او حدیث را آبیاري کرد و تنزیل را نوشید

1  

  ) :     إجابۀً کاملۀً ( اقرأ النَص  التالی ثُم أجِب عن األسئلۀِ ) السؤال السادس  6

  ت دولتَنا ؟ لماذا قاتَلْ: الشَّیخُ فی هدوء عجیبٍ، سألَه الرَّئیس قائالً کَریۀِ وقَفعسکَمۀِ الْمحأمام الْ«
کول عتدیۀً علینافأجابنها دولَۀً باغیۀً طاغیۀً م.مأالتُخبرنا ع نْقالَ الرّئیس کعم .بقالَا و مناك : تَسمعی کَثیرون ه

  ». مدنِارعِ الْکُهوف و شَو، فی الْجِبالِالْ سفُوحعلَی 

1 - الشَّیخُ أی قَف؟نَ و  
2 - عماذا قاتَلَ الشّیخُ دولۀَ الم؟تَدینَ ل  
  ؟ما قالَ الشّیخُ فی جوابِ الرَّئیسِ  - 3
4 - فُوح « معنی  اُکتُب؟ »الس              
 5- ؟» الجِبال « مفرد  اُکتُب  

2  

     ادامه سواالت صفحه سوم                                    
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  ٣

  نمره  )پاسخنامه دارد ( سؤاالت   ردیف
7  

  
  
  

 :انتَخب  التَّرجمۀ الصحیحۀَ) السؤال السابع 

  )به یکدیگر پیوستن  - به هم پشت کردن - همکاري کردن .(دابرالتَّو إیاکُم و ) أ  
  )اسراف کننده ها  - فرانمسا –بی حجابان  (. سوافراأنا ال أقولُ دعوا النِّساء  )ب 
  )دسترنج  –دست خالی  –بدبختی ( .یدصفرَالْهزم العدو انْ) ج 
  

75/0  

:     امأل الفراغ ) السؤال الثّامن  8  

)یکتُبنَ  - تَکتُب - کتبت.( وظائفَها........ أخَذَت الطّالبۀُ ) 1   

)متَخلِّقاً  -متَخلِّقَ -متَخلِّقٌ. ( القیۀِبالفَضائلِ األخْ .........إنَّه : قالَ) 2  

3 (جتَهِدنْ یکثیراً م .........هلمرةَ عثَم).  ريرَ - یرونَ  - یی(  

)القوم  -القوم  -القومِ( .»فاسقونَ الْ..........  لَک إلّایه فَهلْ « )4  

5( » داعۀَ و ما یلَعلَّ الس رِیک ..........«.)  ٍقَ -قَریباً - قَریب ریب(  
 

25/1  

9  
  
  

  

  : األخطاء  صححِ) اسع السؤال التّ
 1 (اللَّجوج ال التّوبیخَ تُفید) .نِیخطأ(  

)أینِخط. (المدارسٍ العظیمۀِ مدینۀِ کثیراً منَفی الْ) 2  

1  

» ییزو نوعه تملاالمفعول المطلق،ه،المفعول له،ی،المفعول فالحال،يمنادال نوع« عینْ)السؤال العاشر  10  

  .دق منَ اهللاِ حدیثاًأص منْ - 1
  .مرصادالمون إنَّ ربکُم لَبِالْیا أیها الظَّ - 2
3 - یو ماب األرض و ماءماخَلَقنا الس بینَونَهما الع.  
4 - محلّه علَی نَعداً لهمائ.  
5 - أجنِ الدع بتَنفینایا خَو قوطنَ السهلَکَۀِالْ فاً مم.  

75/1  
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  ٤

  نمره  )پاسخنامه دارد ( سؤاالت   ردیف

  :ما طُلب منک  کتباُ) السؤال الحادي عشر  11
    ». قریبٍهم الصبح أ لَیس الصبح بِعدموإنَّ «  :عین نوع المشتقِ  )1 

  « .لیهع رِصبٍ ، فَاحن ذَهم قتالمعرفۀِ : « الو ن نوعی2) ع  

 «.کتوالد اآلنَ عند بأنْ تذه تَطیعإعرابِ الْفعل الْمضارعِ : « تَس ن نوعی3) ع  

:» نَ رُرتَس«  فعل أمر منْ) 4  

:» آلَف « مصدر ) 5  

5/1  

12  
  
  
  

  :ما طُلب منک  اُکتب) السؤال الثانی عشر
  ؟         العربیۀسافَرت إلی البِالد  مرّةکَم : شَکِّل ما اُشیر إلیه بخطّ ) أ 

  .                  و إیماناً فصاحۀًالعربیۀُ عن سائر اللُّغات  اللُّغۀُتَمیزت : لإلعراب )  ب 
  . فَضیلۀِعلَی الْ البنات ربوا: للتحلیل الصرفی ) ج 

5/1  
  

  
  

  20  »هللا التّوفیق ومنَ ا«   
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  ١

  .گرددي تصحیح عربی خدمتتان تقدیم می د به همکاران محترم راهنمایضمن عرض خسته نباش
1  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نمره5/0( حهرجمله صحی) السؤال األول
  )11ص2متن درس(. بلند همت باش ، اي خواهان علم ) الف
  )26ص4متن درس(.حاکم سرش را به زیر انداخت ،سپس رو به یکی از سربازان کرد  )ب
  )33ص5متن درس(. یرا آنها جز مسلمانان چراغی فرا راه خویش نیافتند که راهشان را روشن کندز) ج
  )16ص3متن درس(.د و به بلندي مقام نمی رسد مگر جوانمردي که خوي هاي او شرافتمندانه باش)  د
  )42ص6متن درس . بازگشت تا کفش را جست و جو کند ولی پیدایش نکرد )ه
  )50ص7متن درس(. ت چگونه گره زبانت را باز می کنیمامروز خواهی دانس)  و
  )60ص8متن درس(. و شبانه در اطرافت آتش ها برافروخته می شود)  ز
  )73ص9التمرین السابع درس() احترام اورا نگه دار(. بخاطر معلم برخیز ، بزرگداشت او را اداکن) ح
  )76ص10متن درس(. ، عبادتم را با خودپسندي تباه مکن مرا بنده خاص خود قرار ده)  ط
  )2ص1متن درس(. پس خداوند جایگاه او را در بهشت به وي نمایاند و بهشت را برگزید)  ي

5  
  

  )نمره25/0( هرکلمه )یالسؤال الثان  2
      ) 64ص 8التمرین الخامس درسبار :  عبء - 1  ) أ

     2- أمیت47ص6التمرین الثانی درس( وارد شب شدم:  س(  
  )65ص8التمرین السابع درس(دقَع:  قام - 2     )14ص2سابع درسالتمرین ال(تالالق : حربال - 1  )ب 

1  
  

  )  نمره5/0( موردهر ) السؤال الثالث  3
          )57ص7التمرین السابع درس( 2) ب          )64ص8التمرین الخامس درس(2) أ 

1  

4  
  
  
  
  

  : بللتعری - أ )السؤال الرابع
  )49ص6للمحادثه درس(نمره5/0.  کتفاء الذّاتیإلی حد اال) لَصأن نَ(لوصولِل) جتهِدنَ(نحن نُحاولُ ) 1

 )21ص3للمحادثه درس(نمره 75/0 .ألَمٍ شدید فی رأسیأشعرُ بِ) 2    

  )نمره 5/0هر پاسخ صحیح ( .جواب آزاد است -ب
 )65ص8للمحادثه درس(. م باللّغۀِ العربیۀِلَّکَنَعم، اُحب أن أتَ )1

2( فُروعِ اآلدفی أح ۀِدلومِ اإلنسانیابِ و الع .)31ص4للمحادثه درس(  

25/1  
  
  
1  
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  ٢

  ) نمره  25/0ح هر خطا یتصح. ( الترجمۀ  صحح األخطاء فی) السؤال الخامس  5
التمرین  )بجویید(طلب کنید              طلب کردند        /  )طلب کنید(بجویید               جویندمی   ) 1

  )82ص10السابع درس
التمرین السابع  )دست یافت( دریافت کرد             نوشید   / يجاري کرد                 جوشاند    )2

  73ص9درس

1  

 )نمره 25/0هر کدام  5و  4گزینه (و  )نمره 5/0:    3و  2،  1 نهپاسخ صحیح گزی( ) السؤال السادس  6
  51ص7متن درس

  .وقف الشّیخُ أمام المحکمۀِ العسکریۀِ -1 

  .ها دولۀً باغیۀً طاغیۀً معتدیۀً علَیهملکون - 2
  .قالَ معی کَثیرونَ هناك علی سفوحِ الجِبالِ، فی الکُهوف و شوارع المدنِ - 3
  الجبل   -5       دامنه هاي کوه - 4

2  

  )نمره/25(هر مورد ) السؤال السابع  7
           )57ص7التمرین السابع درس(بی حجابان )ب              )69ص9متن درس(به هم پشت کردن )أ 

  )83ص10للمحادثه درس(دست خالی )ج 

75/0  

   )نمره/25(هر مورد ) السؤال الثامن  8
          )5درس 36ص(یرَ)  3       )6درس46ص( متخَلِّقٌ ) 2    ) 6درس 45ص( کتُبتَ ) 1
 4 (القوم )5      )9التمرین االول درس 71ص( قریب )6التمرین االول درس46ص(  

25/1  

  )نمره/25(هر مورد ) السؤال التاسع  9
     )6التمرین الثالث درس 47ص(  )نمره  5/0( یفید            تُفید /  توبیخَ                    لتوبیخَا )1
  )4التمرین الرابع درس 30ص(المدارِسِ               دارِسٍ  مال   /      کثیرٌ                    کثیراً) 2

1  

     )نمره  25/0هر مورد ( ) السؤال العاشر  10
  العبینَ:  حال     -       نکره مقصوده: نوع منادا  ( أي :منادا    

   - حمداً هللا   :  المفعول المطلق    -خوفاً     : المفعول له - بینَ    : فیهمفعول ال   
                        نسبت :  نوع تمییز /حدیثاً  :  تمییز  

75/1  

www.konkur.in

forum.konkur.in



                                            باسمه تعالی                                                                      
    بحص 8  :ساعت شروع      3: تعداد صفحه   پیش دانشگاهیعربی : درس    نهایی سؤاالت  امتحانراهنماي تصحیح 

  1398/  3/ 5  تاریخ امتحان   علوم انسانی ادبیات و : يرشته

  یشآموزکیفیت ش پایو مرکز سنجش   1398  سال ماه خرداد نوبت سراسر کشور و داوطلبان آزاد بزرگسال ش آموزاندان
ir.medu.aee://http      
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  ٣

              )نمره  25/0هر مورد (    )عشر ال الحاديالسؤ  11
 )2التمرین األول درس 12ص( صفت مشبهه : قریب/ اسم زمان    :وعدم:        نوع المشتق  - 1

  ) 3التمرین السابع درس 20ص(معرفه بأل : الوقت - 2

  )3درس 21للمحادثه ص( )منصوب به فتحهمضارع ( ذهبت:  فعل المضارعال إعراب- 3    
  )10التمرین السادس درس 82ص(یالفا - 5         )10التمرین السادس درس 82ص(اُسرُرنَ  - 4    

5/1  

12  
  

  ) عشر ثّانیالسؤال ال 
   ) نمره  25/0هر کلمه  حرکت گذاري( : شَکِّل ) أ 
  )8سدر 65للمحادثه ص( العرَبیۀِ / مرَّةً     

  )8التمرین الثالث درس 63ص( )نمره  25/0هر کلمه (  :لإلعراب ) ب 
   تمیز و منصوب:  فصاحۀً  /       فاعل و مرفوع : اللّغۀُ

هر  هجزیبراي ت نمره  25/0 الزامی است و  مورد براي هر کلمه 4ذکر (: ل الصرفی للتحلی) ج 
  )7التمرین السابع درس 57ص()کلمه

-  معتل ناقص –ضّم علی ال مبنی-  متعد - )باب تفعیل(مزید ثالثی - بینمخاطلل –فعل أمر :  ربوا
  معلوم

  منصرف -جامد  -معرب -عرّف بألم –جمع مونث سالم -اسم :  البنات
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  20  جمع نمره  د یخسته نباشهمکاران محترم                     
 
 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in
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