باسمه تعالي
سؤاالت امتحان هماهنگ نيمترم اول :عربي ()3

رشته :رياضي فيزيك -علوم تجربي

سال سوم آموزش متوسطه

ساعت شروع 0:37 :صبح

مدت امتحان 07 :دقيقه

تاريخ امتحان09/0/6 :

تعداد صفحات 3 :صفحه

مجموعه مدارس سرای دانش

رديف

1

واحد سنجش سرای دانش

ســــؤاالت

نمره

للترجمة:
الف) إلهي! نحنُ غيرُ مُستأهلين لرحمَتِك جُدْ علينا بفضلِ سعتك.

4

ب) طُلِبَ منها أن تَصِفَ لنا دواءٌ يفيدُ لشفاءِ األمراضِ.
ج) إِنّنا نأبَي أن نأخُذَ الهَدَايا فنحسبُ أموالكم من خراجكم.
د) صاحَ اإلمامُ (ع) :لماذا تَعَوَّدْتُمْ أن ال تسمحوا للفقراء أن يأتوا الي اإلستقبال؟
2

اُكتبْ:
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الف) التّرجمة أوالتّعريب ما أشير إليه بخطّ:
 )1مَتي ما تَلْق مَنْ تهوي دَعِ الدّنيا (بالفارسية).
 )2قد هَيَّأنا لكَ و لمرافقيكَ طعاماً (بالفارسية).
 )3پيامبر خدا از كار او ناراحت شد (بالعربية).
 )4روزي پدرش را بر پشتش حمل (سوار) كرد (بالعربية).
ب) اُكتب ما طُلِبَ منك:
 )1هَبْ (المترادف)
 )2األزكي (المترادف)
3

إقرأ النّصَّ التالِيَ ثمَّ أجِبْ عن األسئلَةِ:
«قطب الدّين الشيرازي» أوّلُ مَنْ إكتشفَ أنَّ ظاهرة «قَوْسِ قُزحَ» تَحدثُ بسبب إنكسار ضوء الشّ مس ف ي
قطرات المطر عند نزوله .لكنَّ الرّوميّون كانوا يظّنون إنّه عذابٌ لعقاب الناسِ من عنداهللِ و هذا االم ر س ببٌ
في سجن مَنْ اعتقدوا اعتقاداً خالف إعتقاداتهم في تلك الفترة كان عالمُ الغربِ غارقاً في بحر الجهل لما رفع
المسلمون رأيةَ التّوحيد و مشعل الهداية.
الف) كيف تَحْدُثُ ظاهرةُ قوس قُزح؟

ب) لماذا كان يحكم الرّوميّون بالسّجنِ؟

ج) ما كان اعتقاد الرّوميين؟

د) ما هو معني «ظاهرة»؟

ه) سه حرف اصلي فعل «كانوا» را بنويسيد.
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راهنمای ســــؤاالت
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واحد سنجش سرای دانش

نمره

عَيِّن الصَّحيحَ في التّرجمة او التّعريب:
الف) ال تُبطِلوا صدقاتِكُم بِالمَنِّ.
 )1با منّت گذاشتن ،صدقههايتان را باطل نكنيد.
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 )2با منّت صدقهها را باطل نميكنيد.
ب) يجب أن ال نسمحَ لكم أن تشقّوا علي أنفُسِكُم عبثاً.
 )1نبايد به شما اجازه بدهيم كه بيهوده بر خودتان سخت بگيريد.
 )2بايد به شما اجازه نميداديم ،زيرا بيفايده بر نفستان سختي ميگيريد.
ج) لن أنساهُ أبداً والدي العجوز الذي لَمْ يُشفَ من مَرَضِه
 )1هرگز فراموش نميكنم پدر پيرم را كه از بيماريش شفا نيافت.
 )2هرگز فراموش نخواهم كرد پدر پيرم را كه از بيماري شفا نمييافت.
د) جعلتكَ أميناً علي أسراري.
 )1تو قرار دادي اميني را (شخص اميني) بر اسرار من.
 )2تو را بر اسرار خويش امين قرار دادم.
5

صحّح األخطأ في التّرجمة:
 )1االنسان يَسْتطيعُ بهما أن يَتَعَلَّمَ و يَصِلَ الي أهدافهِ.
انسان ميتوانست بهوسيلهي آنها ياد بدهد و به هدفهايش برسد.
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 )2األبُ فَلَمْ يُقَبِلها و لم يَجلِسها عِنده.
پدرش او را قبول نكرد و او را نزدش ننشاند.
 )3اُدعُ ربَّك أن يَعْفُوَ دنوبي العظيمَ.
ميخواهم از پروردگارت كه او گناهان بزرگم را ميبخشد.
6

للتعريب:
آنان به خداي خود اميد دارند.
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ســــؤاالت

عين الصّحيحَ ممّا بينَ القوسَينِ:
 )1إستسلمَ المسلمينُ و لم يَنْهُ وَلَدَه (نفرين نكرد -باز نداشت -نهي نميكرد)

1

 )2يَومَ تَجِدُ كُلُّ نفسٍ مُحضَراً (هر -همه -تمام)
8

عَيِّن نوع المعتل و مادة األفعال التالية:
الف) يَدَعُونَ

9

2

ب) تَلْقَ

ج) سِرْ

د) خَفْ

إجعلْ في الفراغ فعالً مناسباً:
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 )1قُلنا …… إنّك أنتَ األعلَي (المجزوم ب «ال» مِن خاف –َ)
 …… )2المؤمناتُ في الدّنيا قانعاتٍ (المضارع من «عاش ِ–»)
 )3كان النّبي (ص) ال …… التأكيدَ علي احترامِ الصِّغار (المضارع من «وَدَعَ َ–»)
 …… )4المؤمنون أحداً إال اهلل( .المجزوم ب «لم» من «رضي»)
 )5أنَّ خليفةَ المُسلمين …… الي مدينة األنبار (يأتِيْ -يأتِيُ -يأتِ)
11

1

الف) لإلعراب
اإلسالم يهتَمُّ بالتربية علي أساسِ احترامِ شخصيةِ االطفال علي حدٍ سَواءٍ.
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ب) للتَّحليل الصّرفي:
أتأمرون الناس بالبِرِّ و تنسون أنفسكم
11

1

شكِّل ما أشير إليه بخطٍ:
و بعد قليل جاءت بنته و سلّمت علي النبيّ
موفق باشید

جمع نمره
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(ترجمهي صحيح هر عبارت  1نمره با نظر مصحّح محترم)
الف) خدايا! ما شايستهي رحمت تو نيستيم به وسعت فضل خودت ببخش برما.

4

ب) از او خواسته شد براي ما دارويي تجويز كند كه براي بهبود بيماريها مفيد باشد.
ج) خودداري ميكنيم كه هداياي شما را بگيريم پس اموالتان را از ماليات شما حساب ميكنيم.
د) امام (ع) فرياد زد :چرا عادت كردهايد به فقراء اجازه ندهيد كه به استقبال بيايند؟
2

هر مورد «»0/25
الف)
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 )1دوست داري (مترادف «تُحِبُّ»)
 )2آمده «مُهيا» كردهايم
» )3إنزعَجَ»
 )4ظَهْرِه /ظَهْرِها
ب)
 )1أعطِ
 )2األفضل /األحْسَن
3

إقرأ النّصّ 2( :نمره)
الف) تحدث بسبب إنكسار ضوء الشمس في قطرات المطر ()0/5
ب) كان عالمُ الغرب غارقاً في بحر الجهل ()0/5
ج) يظنّون (يعتقدون) «قوس قزح» عذابٌ لعقابِ الناس ()0/5
د) پديده ()0/25
ه) ريشهي اصلي «كانوا» حروف «ك ،و ،ن» است)0/25( .
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واحد سنجش سرای دانش

نمره

ســــؤاالت

عَيِّن الصَّحيحَ في التّرجمة( :هر مورد  0/5نمره)
الف) «»1
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ب) «»1
ج) «»2
د) «»2
5

صحّح األخطأ في التّرجمة 1/5( :نمره)
 )1ميتواند -ياد بگيرد
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 )2پدر -نبوسيد
 )3بخواه -ببخشد
6

للتعريب:
0/5

هم (اولئك) يرجون ربَّهم
7

عين الصّحيحَ ممّا بينَ القوسَينِ 1( :نمره)
1

 -1باز نداشت
 -2هر
8

2

عَيِّن نوع المعتل (هر كدام  0/5نمره)
الف) مثال (ودع)
ب) ناقص (لقي)
ج) اجوف (سَيَرَ)
د) اجوف (خوف)

9

إجعلْ في الفراغ فعالً مناسباً( :هر مورد  0/5نمره)
 )1تَخَف

 )2تَعيشُ

 )3يَدَعُ

 )4يرضِ

 )5يأتِيْ
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1

الف) لإلعراب ( 1نمره) هر مورد اعراب  0/25نمره
اإلسالمُ :مبتدا مرفوع /يهتمُّ :خبر جملهي فعليه محالً مرفوع
احترامِ :مضافاليه و مجرور /سواءٍ :صفت مفرد و مجرور بالتّبعيت
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ب) للتحليل الصّرفي ( 1/5نمره) هر مورد تحليل  0/5نمره براي اسم و فع ل ح داقل  5م ورد و ح رف 3
مورد و موارد كمتر به صورت جمعي منظور ميشود.
أَ :حرف ،غيرعامل ،مبني علي الفتح ،من ادوات االستفهام
تنسون :فعل مضارع ،للمخاطبينَ ،معتل ناقص من «نسي» ،متعدٍّ ،مبني للمعلوم ،معرب
أنفس :اسم ،جمع التكسير ،مؤنث ،معرب ،منصرف ،جامد ،معرف باإلضافه
11

1

شكِّل ما أشير إليه بخطٍ (هر مورد  0/25نمره)
قَلِيْلٍ -بِنْتُه -سَلَّمَتْ -النَّبِيِّ
جمع نمره
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