سدٌف

ثبعًّ رعبنی

نمونه سؤال عربی -خرداد ماه -سال دوازدهم هنرستان -شمارۀ3

بارم

طراح :اسفندیارمحسنی ،دبیرعربی ناحیه  2ارومیه
سطح سؤاالت :آسان
1

./5
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
تَرجَمََالکلماتََالتَيَاُشیرََإلیهَاَبَخَطَ(:کلماتیَکوَزیرشانَخطَاستَ،ترجموَکن).
انف) إٌ ثعض انظٍ إثى( .

2

)

ة) ربسح ًٌٓظ إنی انزي جُجّ(.

)

َالمترادفتینَوالکلمتینَالمتضادَتینَ(کلمتانََزائدتانَ) َ
َاُ َ
کتُبَفيَالفراغََالکلمتین ُ

./5

« انظبْش -انحت ،انحضٌ ،انخفً  ،انٕد ،انظبْشح »

انف) ........ =.........
3

4

ة) ......... ≠ .........

عینَالکلمةَالغریبةَفَيَالمَعنیَ(:كلموَناىماىنگَدرَمعناَراَمشخَصَکن).
انف) انحکى

انًزفشج

انحبکى

انالعت

ة) العزٓضاء

انغٍجخ

انزُبثض

األخالق

کتُبََالمفردََأوََالجَمعََََ:
َاُ َ
انف) انغصٍ............:

./5

./5
ة) األثًبس............:

مَىذهَالجمَلَََ:
َُ
تَرجَ
انف) انزجغظ ْٕ يحبٔنخ لجٍحخ نکؾف أعشاس انُبط نفضحٓى.
.............................................................................................
ة) انعُت انجشاصٌهً ؽجشح رخزهف عٍ ثبلً أؽجبس انعبنى.
....................................................................................................
ج) إٌ رمشأ إَؾبءک أيبو انطالة فغٕف ٌزُجّ صيٍهک انًؾبغت.

5

....................................................................................................
د) أ عهًذ أؽشف أٔ أجم يٍ انزي ٌُؾئ أَفغب؟
.............................................. ..............................................................
ِ) ؽش انُبط يٍ ل ٌعزمذ األيبَخ ٔ ل ٌجزُت انخٍبَخ:
...............................................................................................................

5

اَنتَخَبََالتَرجَمَةََالصَحیحَةََ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ:
.1کبٌ انطالة ٌغزًعٌٕ:
انف) داَؼ آيٕصاٌ يیؽَُٕذ.

ة) داَؼ آيٕصاٌ گٕػ فشا يیدادَذ.

0/5

.2يب فعهذ يٍ انخٍشادٔ ،جذرٓب رخٍشح َخشرك:

6

انفْ.شچّ اص کبسْبی ٍَک اَجبو دادی ،آَٓب سا اَذٔخزّ آخشرذ ٌبفزی.
ةْ.شچّ اص کبسْبی ٍَک اَجبو ثذْی ،آَٓب سا اَذٔخزّای ثشای آخشرذ يیٌبثی.

ک ِّملَالْفراغاتَفيَالترجمةَالْفارسیةَ.
آلف ٔخًظ يئخ عُ ٍخ رمشٌجب
يزبسٌ ٔ ،ضٌذ عًشْب عهی ثالثخ
ٍ
انف) لذ ٌجهغ لطشْب رغعخ أ ٍ
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 ............لطش آٌ ثّ ...........يزش يیسعذ ٔ عًش آٌ رمشٌجب ثٍؾزش اص ............عبل اعذ.

7

ة) كبٌ ثٍُُب صيالء لٌغزًعٌٕ إنى كالو يعهى األدة انفبسعً جٍذا.
دس ثٍٍ ًْ ......كالعیْبٌی  .......كّ ثّ عخٍ يعهى ادثٍبد فبسعی،خٕة ............

تَرجَمََاألفعاَََالَتيَتَحتػَهَاَخَطََ :
8

انف) جبنظ انعهًبء).............( .
ج) ٔافك األعزبر عهی طهجّ)...........(.

ة) عٕف ٌعهى انطالة).........(.

1/5

المشارَإلیهاَبَخَطََ :
عیِّنَنَوعََاألفعاَََ َُ
9

انف) ل رمزشثٕا إنی انکزة)..............(.

ة) أَضل للا عکٍُزّ عهی سعٕنّ)..............(.

1/5

ج) ظٕاْش انطجٍعخ رثجذ حمٍمخ ٔاحذح).................( .

عیِّنََاسمََالتَفضیلََوَاسمََالمَکَانَََوَاسمََالفَاعَلَََ َََََََََََََََََََََََََََََََ:

 11انف) نهطبنت فً يحضش األعزبر آداة.

1/5

ة) أسٌذ أٌ آخز نکى عشأٌم أفضم.

َالج ْملتػْینَ :
عیِّنَجوابَالشرطََ
فيَالج ْملتینَ،ثُمَتػ ْرجم ُ
ُ

(َ 11جوابَشرطَراَدرَدوَجملوَمشخَصَکنَسپسَدوَجملوَراَترجموََکنَ ).

1/5

(ىرجوابَشرطَ0/52وترجموَىرَجملوَ0/2نمره)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
انف)يٍ غهجذ ؽٕٓرّ عمهّ فٕٓ ؽشٌّ يٍ انجٓبئى.
جٕاة ؽشط ).............(:رشجًّ........................................................:
ة)إٌ رضسع خٍشا ،رحصذ َذايخ.
جٕاة ؽشط )........(:رشجًّ).......................................(:

عََیِّنََمعرفةََوَنَکرةَََثُمََتَرجَمَالعبارةَ(َ:یکَمعرفوَوَیکَنکرهَراَمشخَصَکنَسپسَجملوَراَترجموَکنَََََََََََََََََََََََََ).
1

12

لجش کٕسػ ٌجزة عٍبحب يٍ دٔل انعبنى.
يعشفَّ )............(:کشِ -)..............(:رشجًّ جًهّ................................:

عیِّنََالمَحَلََاالعرابيََلَماََاُشیرََإلیوََبَخَطَََ)َ:نقشَدستوریَکلماتَمشخصَشدهَراَتعیینَکنَََََََََََََََََ).
انف) ٌذفٍ انغُجبة ثعض جٕاصاد ْزِ انثًشح انغهًٍخ رحذ انزشاة)..............().............(.

13
14

1

ة) رٕجذ غبثبد جًٍهخ فً يحبفظخ إٌالو ٔ نشعزبٌ)..............()..........(.

أجَبَحَوَََالحَوارََ(:درَموردَمکالموَجوابَبده):
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ثٍٍ يٍ ْزِ انًجبساح؟()...........................

انتخبََللفراغَکلمةَمناسبةَمنَالکلماتَالتالیة:
15

«اإلعزٓضاء -انکًٍٍبء -انًعًش  -انغٍجخ»
انف) عهى يطبنعّ خٕاؿ انعُبصش)...............(.

1/5

عم).................(.
کالو أٔ ثف ٍ
ة)عخشٌخ اَخشٌٍ ث ٍ
ج)رکش يب ل ٌشضی ثّ اَخشٌٔ فً غٍبثٓى)...............(.

إقػْرأَْالنصَالتاليََثُمَأجبَعنَالسؤالینَ(َ:متنَزیرَراَخواندهَسپسَبوَدوَسؤاََجوابَبدهََََ):
ؽجشح انخجض ؽجشح اعزٕائٍخ رًُٕ فً جضس انًحٍظ انٓبدئ ،رحًم أثًبسا فً َٓبٌخ أغصبَٓب
کبنخجضٌٕ .جذ َٕع يٍ ؽجشح انُفظ فً يذٌُخ ٍَکؾٓش ٔ ًٌکٍ إَزبج انُفظ يُٓب؛ٔ ٌغزخذيٓب
انًضاسعٌٕ کغٍبج حٕل انًضاسع نحًبٌخ يحبصٍهٓى يٍ انحٍٕاَبد.

16

1

انف)کٍف ٌغزفٍذ انًضاسعٌٕ يٍ ؽجشح انُفظ؟............................
ة) أٌٍ رًُٕ ؽجشح انخجض؟ ............................

وفقکم هللا.
همکاران گرامی:
جهت پربار نمودن این نمونه سؤال،لطفا ً بعد از بررسی ،نقدها واصالحات را با شماره تلگرامی  05534385350مطرح نمایید.

سدٌف

ثبعًّ رعبنی

نمونه سؤال عربی -خرداد ماه -سال دوازدهم هنرستان -شمارۀ3

بارم

طرّاح :اسفندیارمحسنی ،دبیرعربی ناحیه  2ارومیه
سطح سؤاالت :آسان
1

./5
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
تَرجَمََالکلماتََالتَيَاُشیرََإلیهَاَبَخَطَ(:کلماتیَکوَزیرشانَخطََاستَ،ترجموَکن).
انف) إٌ ثعض انظٍ إثى( .گناه )

2

ة) ربسح ًٌٓظ إنی انزي جُجّ (.پچ پچ هیکٌذ ،آّستِ سخي هیگَیذ).

َالمترادفتینَوالکلمتینَالمتضادَتینَ(کلمتانََزائدتانَ) َ
َاُ َ
کتُبَفيَالفراغََالکلمتین ُ

./5

« انظبْش -انحت ،انحضٌ ،انخفً  ،انٕد ،انظبْشح »

ب) الظّاِّز ≠ الخَفیّ

الف) الحُةّ= الَُدّ
3

عینَالکلمةَالغریبةَفَيَالمَعنیَ(:كلموَناىماىنگَدرَمعناَراَمشخَصَکن).
انف) انحکى
ة) العزٓضاء

4

انحبکى
انزُبثض

انًزفشج
انغٍجخ

انالعت
األخالق

کتُبََالمفردََأوََالجَمعََََ:
َاُ َ
انف) انغصٍ :الغُصَُى

./5

./5
ة) األثًبس:الثَّوَز

مَىذهَالجمَلَََ:
َُ
تَرجَ

انف) انزجغظ ْٕ يحبٔنخ لجٍحخ نکؾف أعشاس انُبط نفضحٓى.
تجسّس(کٌجكاٍی) ّواى تالضی سضت تزای تزهال کزدى راسّای هزدم(تِ قصذ) رسَاییطاى است.

ة) انعُت انجشاصٌهً ؽجشح رخزهف عٍ ثبلً أؽجبس انعبنى.
اًگَر تزسیلی درختی است کِ اس دیگز درختاى جْاى گًَاگَى است.

5

ج) إٌ رمشأ إَؾبءک أيبو انطالة فغٕف ٌزُجّ صيٍهک انًؾبغت.
اگز اًطایت را در هقاتل داًص آهَساى تخَاًیّ ،وكالسی اخاللگزت( ضلَغت) آگاُ خَاّذ ضذ(.تٌثیِ خَاّذ ضذ).
د) أ عهًذ أؽشف أٔ أجم يٍ انزي ٌُؾئ أَفغب؟
آیا ضزیفتز ٍگزاى قذر تز اس کسی کِ جاىّا ٍدرٍىّا را پزٍرش هیدّذ ،ضٌاختِ ای؟
ِ) ؽش انُبط يٍ ل ٌعزمذ األيبَخ ٔ ل ٌجزُت انخٍبَخ:
تذتزیي هزدم کسی است کِ تِ اهاًت پایثٌذ(هعتقذ) ًثاضذ ٍاس خیاًت دٍری ًكٌذ.

5

اَنتَخَبََالتَرجَمَةََالصَحیحَةََ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ:
.1کبٌ انطالة ٌغزًعٌٕ:
انف) داَؼ آيٕصاٌ يیؽَُٕذ.

6

ة) داَؼ آيٕصاٌ گٕػ فشا يیدادَذ.

.2يب فعهذ يٍ انخٍشادٔ ،جذرٓب رخٍشح َخشرك:
انفْ.شچّ اص کبسْبی ٍَک اَجبو دادی ،آَٓب سا اَذٔخزّ آخشرذ ٌبفزی.
ةْ.شچّ اص کبسْبی ٍَک اَجبو ثذْی ،آَٓب سا اَذٔخزّای ثشای آخشرذ يیٌبثی.
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ک ِّملَالْفراغاتَفيَالترجمةَالْفارسیةَ.
7

8

آلف ٔخًظ يئخ عُ ٍخ رمشٌجب
يزبسٌ ٔ ،ضٌذ عًشْب عهی ثالثخ
ٍ
انف) لذ ٌجهغ لطشْب رغعخ أ ٍ
گاهی لطش آٌ ثّ نُه يزش يیسعذ ٔ عًش آٌ رمشٌجب ثٍؾزش اصسه هزار وپانصد عبل اعذ.
ة) كبٌ ثٍُُب صيالء ل ٌغزًعٌٕ إنى كالو يعهى األدة انفبسعً جٍذا.
دس ثٍٍ ما ًْكالعیْبٌی وجود داشتند(بودند) كّ ثّ عخٍ يعهى ادثٍبد فبسعی ،خٕة گوش فرا نمیدادند.

تَرجَمََاألفعاَََالَتيَتَحتػَهَاَخَطََ :
ة) عٕف ٌعهى انطالة(.یاد خَاّذ داد)

انف) جبنظ انعهًبءّ( .ن ًطیٌی کزد)
ج) ٔافك األعزبر عهی طهجّ(.هَافقت کزد)

المشارَإلیهاَبَخَطََ :
عیِّنَنَوعََاألفعاَََ َُ
9

11

1/5

انف) ل رمزشثٕا إنی انکزةًْ(.ی)

ة) أَضل للا عکٍُزّ عهی سعٕنّ(.هاضی)

1/5

َ

ج) ظٕاْش انطجٍعخ رثجذ حمٍمخ ٔاحذح( .هضارع)

1/5

عیِّنََاسمََالتَفضیلََوَاسمََالمَکَانَََوَاسمََالفَاعَلَََ َََََََََََََََََََََََََََََََ:

1/5

ة) أسٌذ أٌ آخز نکى عشأٌم أفضم.
انف) نهطبنت فً يحضش األعزبر آداة.
اسن تفضیل :أفضَل
اسن هكاى :هَحضَز
اسن فاعل :الطّالِة

َالج ْملتػْینَ :
عیِّنَجوابَالشرطََ
فيَالج ْملتینَ،ثُمَتػ ْرجم ُ
ُ
َ(جوابَشرطَراَدرَدوَجملوَمشخَصَکنَسپسَدوَجملوَراَترجموَکنَ ).

1/5

(ىرجوابَشرطَ0/52وترجموَىرَجملوَ0/2نمره)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
 11انف)يٍ غهجذ ؽٕٓرّ عمهّ فٕٓ ؽشٌّ يٍ انجٓبئى.
جَاب ضزط ََُّ(:ضَزٌّ هِيَ الثََْائِن) تزجوِّ :زکس کِ ضَْتص تز عقلص چیزُ ضَد ،پس اٍ اس چْارپایاى تذتز است.
ة)إٌ رضسع ؽشا ،رحصذ َذايخ.
جَاب ضزط(:تَحصُذ) تزجوِ (:اگز تذی تكاری ،پطیواًی درٍ هیکٌی).

عََیِّنَمعرفةََوَنکرةَََثُمََتَرجَمَالعبارةَ(َ:یکَمعرفوَوَیکَنکرهَراَمشخَصَکنَسپسَجملوَراَترجموَکنَََََََََََََََََََََََََ).
12

لجش کٕسػ ٌجزة عٍبحب يٍ دٔل انعبنى.
هعزفِ (:کَرش[العالن ًیش صحیح استً )].كزُ(:سُیّاحاً) -تزجوِ جولِ :قثز کَرش جْاًگزداًی را اس کطَرّای جْاى جذب هیکٌذ.

1

عیِّنََالمَحَلََاالعرابيََلَماََاُشیرََإلیوََبَخَطَََ)َ:نقشَدستوریَکلماتَمشخصَشدهَراَتعیینَکنَََََََََََََََََ).
13
14

انف) ٌذفٍ انغُجبة ثعض جٕاصاد ْزِ انثًشح انغهًٍخ رحذ انزشاة(.فاعل)(هضاف إلیِ)
ة) رٕجذ غبثبد جًٍهخ فً يحبفظخ إٌالو ٔ نشعزبٌ(.صفت)( هجزٍر تِ حزف جزّ)

أجَبَحَوَََالحَوارََ(:درَموردَمکالموَجوابَبده):

1
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ثٍٍ يٍ ْزِ انًجبساح؟(تَیيَ فزیقِ الصّذاقة ٍفزیقِ رفاقت)

15

انتخبََللفراغَکلمةَمناسبةَمنَالکلماتَالتالیة:
«اإلعزٓضاء  -انکًٍٍبء -انًعًش  -انغٍجخ»
انف) عهى يطبنعّ خٕاؿ انعُبصش(.الكیویاء)
عم(.اإلستِْشاء)
ة) عخشٌخ اَخشٌٍ
ثکالو أٔ ثف ٍ
ٍ

1/5

ج)رکش يب ل ٌشضی ثّ اَخشٌٔ فً غٍبثٓى (.الغِیثة)

إقػْرأَْالنصَالتاليََثُمَأجبَعنَالسؤالینَ(َ:متنَزیرَراَخواندهَسپسَبوَدوَسؤاََجوابَبدهََََ):
ؽجشح انخجض ؽجشح اعزٕائٍخ رًُٕ فً جضس انًحٍظ انٓبدئ ،رحًم أثًبسا فً َٓبٌخ أغصبَٓب کبنخجضٌٕ.جذ
َٕع يٍ ؽجشح انُفظ فً يذٌُخ ٍَکؾٓش ٔ ًٌکٍ إَزبج انُفظ يُٓب؛ٔ ٌغزخذيٓب انًضاسعٌٕ کغٍبج حٕل
انًضاسع نحًبٌخ يحبصٍهٓى يٍ انحٍٕاَبد
انف)کٍف ٌغزفٍذ انًضاسعٌٕ يٍ ؽجشح انُفظ؟ یَستَخذِهْا کَسیاجٍ حََلَ الوشارعِ لِحوایةِ هَحَاصیلِْن هِيَ الحَیَََاًاتِ.
16
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ة) أٌٍ رًُٕ ؽجشح انخجض؟ فی جُشُرِ الوُحیظِ الْادِئِ.
وفقکم هللا.
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