
 

یباسمه تعال  

 ، گروه آموزشی عربی استان فارسیدهم انسان یدرس سوم عرب یتست سواالت

قَم  اَلَجواب األَسئِلَة الرَّ

حیَح فِي التّرَجَمِة:  1  َعیِِّن الصَّ

 یَُسّمي النّاُس هِذِه الظّاِهَرةَ الطَّبیعیَّةَ َمطََر السََّمِک. 

 نامند. ( مردم این ظاهر طبیعت را باران ماهی می1

 نامند. ( مردم این پدیدۀ طبیعی را باران ماهی می2

 ماهی نامیدند.  ( مردم این پدیدۀ طبیعت را باران3

 نامیده شد.  ( این پدیدۀ طبیعی توسط مردم باران ماهی4

 

  2پاسخ: گزینۀ 

 ها:رّد سایر گزینه

 3، در گزینۀ : ظاهر طبیعت1در گزینۀ 

: توسط، 4طبیعت، نامیدند و در گزینۀ 

 نامیده شد غلط است.  

  

حیَح فِي التّرَجَمِة:  2  َعیِِّن الصَّ

 اإلعصاُر یَأُخُذ األَسماَک إلَی َمکاٍن بَعیٍد َوِعنَدما یَفقُِد ُسرَعتَه تَتَساقطُ َعلَی األَرِض. 

ها را دهد آنی که سرعتش را از دست میبرد و هنگامها را به جای دوری می( گردباد ماهی1

 ریزد.  بر زمین می

دهد بر زمین گیرد و هنگامی که سرعتش را از دست میها را جای دوری می( گردباد ماهی2

 افتند.می

دهد بر زمین برد و هنگامی که سرعتش را از دست میها را به جای دوری می( گردباد ماهی3

 افتند.می

شود آنها را بر زمین برد و هنگامی که سرعتش کم میها را به جای دوری می( گردباد ماهی4

 اندازد. می

 

  3پاسخ: گزینۀ 

 ها:رّد سایر گزینه

: 2ریزد، در گزینۀ : می1در گزینۀ 

شود،  : کم می4گیرد و در گزینۀ می

 اندازد غلط است. می

 لِلَمفهوِم.  ال یُناِسبُ َعیِِّن ما  3

 ال تَیأَسوا ِمن روح هللاِ. 

َجاءِ  (1  .أَعظَُم الباَلِء اِنقِطَاُع الرَّ

ا ف( 2  .أَیِدی النَّاِس ِعزٌّ لِلُمؤِمِن فی ِدینِهِ  ياَلیَأُس ِممَّ

مهَِریرِ ( 3   .اَلیَأُس ِمن َروحِ هللاِ أََشدُّ بَرداً ِمَن الزَّ

 2پاسخ: گزینۀ  

به ناامیدی از مردم را مایۀ  2گزینۀ 

کند. ولی داند و به آن تشویق میعزت می

ها از ناامید شدن از خداوند سایر گزینه

 کند.منع می



 . هللّاِ  وحِ ن رَ مِ  سُ أالیَ وَ  ینِ دَ الوالِ  قوقُ عُ  رِ بائِ الکَ  نَ ّن مِ ( إِ 4

 

 

حیَح فِي التّرَجَمِة.  4  َعیِِّن الصَّ

ةً. خداوند باراناألَرُض ُمخ  ( أَنَزَل هللاُ األَمطاَر َوأَصبََحِت 1 ها را نازل کرد و زمین سرسبز َضرَّ

 شد. 

 ( ُحجَرتي بَعَد نُزوِل الثَّلِج أصبحت بارَدةً. اتاق من پس از بارش برف سرد بود. 2

 ها تابید( طَلََعت أَضواُء الشَّمِس َعلَی الظَّالِم فَاألرُض لَیَست ُمظلَِمةً. نور خورشید روی تاریکی3

 ن تاریک نماند.پس زمی

ُق أَن یَتَحیََّر النّاُس بِاألَعاصیِر الّتي بَعَدها َمطُر السََّمِک. آیا باور می4 کنی مردم ( هَل تَُصدِّ

 شوند؟شگفت زده می های پس از باران ماهیزمان

 

  1پاسخ: گزینۀ 

: شد، 2ها: بود، در گزینۀ رّد سایر گزینه

: 4در گزینۀ ، نماند و در گزینۀ 

 های اشتباه است. زمان

 فِي التّرَجَمِة:  الَخطَأَ َعیِِّن  5

کنند و انواع مختلفی ها در دریا زندگی می( تَعیُش األَسماُک فِي البَحِر َولَها أَنواٌع ُمختلفةٌ: ماهی1

 دارند.     

قوا أنَّ لِلطّبیعِة نَظٌم: اندیشیدند تا باورکنند که طبیعت نظم2  دارد.  ( فَکِّروا َحتّی تَُصدِّ

 های طوالنی مردم را حیران کرد. ( َحیََّرت َمطَُر السََّمِک النّاَس َسنواٍت طَویلَةً: باران ماهی سال3

ها باران فرو انگیزند و از آن( الریّاُح تُثیُر َسحاباً َویَنزُل ِمنها األَمطاُر: بادها ابری را بر می4

 ریزد.  می

 

 2پاسخ: گزینۀ

 اندیسیدند : بیندیشید

 تا باور کنندتا باور کنند: 

 َعن َمفهوِم الکلماِت التّالیَِة.  الَخطَأَ َعیِِّن  6

 (  الشُّرطي: یُرِشُد الّسیّاراِت ِعنَد إشاراِت الُمروِر َوالَمواقَِع األُخَری. 1

 (  الّصوَرة: َشبیهة بَِشيٍء َوتَقَُع َعلَی الِجداِر. 2

 لوَن فِعالً َمعاً. (  الفَریق: أَشخاٌص یَجتَمعوَن َویَعمَ 3

فَِر لِلخروِج َعن الباِلِد.4  (  الَحقیبَة: الِزٌم لِلسَّ

 

  4ۀ نیپاسخ: گز

َحقیبة در هر سفری الزم است. برا 

خروج از کشور بطاقة الدخول الزم 

 است. 

حیحَ  7  :ةِ ریفَ الشَّ  اآلیةِ  تَرجمةِ  يف َعیِِّن الصَّ

ُ الَّذي یُرِسُل الّریاَح فَتُثیُر َسحاباً فَیبُسطُهُ في السَّماِء﴾  ﴿  هللَاّ

  4ۀ نیپاسخ: گز

 :هانهیگز ریسا ردّ 



انگیزند و ) خداوند( آن را در می( ابری را برفرستد و )این بادخداوند کسی است که باد را می( 1

 گسترانَد.می ها آسمان

انگیزند و ) خداوند( آن را در میها ( ابری را برو )این باد خداوند است که بادها را می فرستد( 2

 گستران د.آسمان می

انگیزند و ) خداوند ( آن را در میرا بر هاها( ابرد و )این بادافرستخداوند است که بادها را می( 3

 گسترانَد.آسمان می

انگیزند و )خداوند( آن را میها( ابری را برفرستد و )این بادخداوند کسی است که بادها را می( 4

 گسترانَد.در آسمان می

 

: 2: باد، در گزینۀ 1در گزینۀ 

فرستاد، : می3گستران د، در گزینۀ می

 ابرها اشتباه است. 

 «.اَلنّاُس نیاٌم، فَإذا ماتوا انتَبَهوا»َعیِِّن الُمناسِب لِلَمفهوِم.  8

 .إنَّ النَّوَم ُسلطاُن الّدماغِ ( 1

 ( النَّوُم أَخوالَموِت. 2

 ( أاَل ُمنتَبِهٌ ِمن َرقَدتِِه قَبَل حیَن َمنیئَتِِه. 3

 .اً دّ جِ  رٌّ ضِ مُ  ومِ النَّ  نَ مِ  اإلنسانِ  رمانُ حِ ( 4

  3 ۀنیپاسخ: گز

دربارۀ خواب غفلت است ولی  3گزینۀ 

 ها دربارۀ خواب غفلت نیست.سایر گزینه

 َکلماتُه متناسبةً َحَسَب الَمعنَی.  لَیَستَعیِّن ما  9

 ( البَحر، الَمفروَشة، الُمحیط 1

 ( الَمطَر، السََّمک ، الَغیم 2

 ( الشََّجَرة، الَحبَّة، األَزهار 3

 ( الَجواز، الُمسافِر، الَمطار 4

 

  1پاسخ: گزینۀ 

ط: الُمحی الَمفروَشة: پوشیده، البَحر: دریا، 

 اقیانوس 

 الَمفروَشة با دو کلمۀ دیگر تناسب ندارد. 

 

 َعیِِّن الُمثَنَّی.  11

 ( الوالِدان4( اإلخوان                 3( الُخسران                  2( الُعدوان              1

 

  4پاسخ: گزینۀ 

ها: الُعدوان: دشمنی و رّد سایر گزینه

الُخسران: زیان، هر دو مفرد است و 

 اإلخوان جمع است. 



    

  فیِه ُمتَضاّد: لیسَ َعیِّن ما  11

 ( الَمدَرسةُ َمفتوَحةٌ َعلَی الطُّاّلِب َوُمغلقةٌ َعلَی الَجهِل. 1

خوِر. 2  ( یَصَعُد أَصحاُب الّریاَضِة ِمَن الِجباِل َویَنِزلوَن ِمَن الصُّ

 ( الِمهَرجاُن في ُکلِّ الباِلِد َحفلَةٌ بُِمناسبٍة َجمیلٍة. 3

 ( یمطُر سمٌک َصغیٌر ِمن غیمٍة َعظیمٍة.4

 

  3پاسخ: گزینۀ 

  َمفتوَحةٌ 1در گزینۀ 

  : یَصعد، یَنِزلونَ 2گزینۀ  َوُمغلقةٌ، در

َصغیر و َعظیمة متضاد  4و در گزینۀ 

 هستند. 

 

 فِي المترادفات. الخطأَعیِِّن  12

 ( السَّحاب = الَغیم/ المطر = الثَّلج 1

 ( اإلعصار = الّریح الشَّدیدة / الُحجَرة = الُغَرفة 2

 = َجیِّداً / المهرجان = االحتِفال ( َحَسناً 3

 = الُمشاهََدة / أَصبََح = صارَ  لزیاَرة( ا4

 

  1پاسخ: گزینۀ 

 المطر و الثَّلج مترادف نیستند. 

 َعن ُمفَرِد الکلماِت.  الَخطَأَ َعیِِّن  13

 ( الّریاح: الّریح/ الُوجوه: الَوجه 1

 ( اإلخوان: األَخ/ الُعصور: اإلعصار 2

 ( النّیام: النّائِم/ العلماء: العلیم 3

 ( المیاه: الماء/ الُمکیِّفات: الُمکیِّف4

 

  2پاسخ: گزینۀ 

الُعصور جمع العصر است. األَعاصیر 

 جمع اإلعصار است. 

 (  14-21*** اِقَرأِ النَّصَّ التّالي، ثُمَّ أَِجب َعِن األَسئِلَِة ) 

ماء و الکواکب و الّسحاب ِمَن النَِّعِم اإللهیَِّة. َوتَهَُب  الّریاُح َعلَی َوالسّ  .إِنَّ األَرَض َمهداً لإِِلنسانِ 

باَت الّسحاب فَتُثیُر السَّحاَب. ثُمَّ تَنِزُل ِمنه األَمطاُر. فَتَنمو النَّباتاُت َواألَشجاُر َوتَخرُج ِمنهُ الثِّماُر. إنَّ النَّ 

واِن َواإلنساِن. َویُساِعُد َعلَی تَنظیِف الَجوِّ َوُصنعِ األُکسیِجِن. َویَُزیُِّن هَُو الَّذي یَصنَُع الَغذاَء لِنَفِسهِ َولِلَحیَ 

 األَرَض َویَُغذِّي األَحیاَء. َویَحتاُج بِالهَواِء َوَضوِء الشَّمِس َوالماِء لِلنُّمِو. في هِذِه السَّنَواِت األَخیَرِة قَلَّ 

َحیاةُ النَّباِت فِي الَخطَِر. فََعلَینا أَن نستَعِمَل الماَء َصحیحاً. نُزوُل األَمطاِر. فََحَدثَت  أَزَمةُ المیاِه. فَ 

حیَح.      فَاالقتِصاُد لَیَس التّقلیَل فِي ااِلستِعماِل بَل االستِعماَل الصَّ

  

 



14  . حیَح َحَسَب النَّصِّ  َعیِِّن الصَّ

 ( النَّباُت یَصنَُع الغذاَء لِنَفِسِه فقط.  1

 ( الَمطَُر یَصنَُع الغذاَء لِلَحیَواِن فقط.                    2

 ( اإلنساُن یَصنَُع الغذاَء لِنَفِسِه َوالبَهائِم. 3

 ( النَّباُت یَصنَُع الغذاَء لِنَفِسِه َولِلَحیَواِن واإلنساِن.4

 

  4ۀ نیپاسخ: گز

 

 ما هوالمفهوُم الُمناسُب َحَسَب النَِّص.  15

حیُح َمَع الَحیواِن. 1  ( التَّعاُمُل الصَّ

2 .  ( ااِلجتِهاُد في تَنظیِف الَجوِّ

 ( ااِلقتِصاد في استِهالِک المیاِه. 3

 ( أکثَُر استخداماً ِمن َضوِء الشَّمِس.4

 

 3 ۀنیپاسخ: گز

 

16  .  ما هوالعنواُن الُمناِسُب لِلنَّصِّ

ُف َعلَی الَمواِهِب اإللهیَِّة. 1  ( التَّعرُّ

حیَحةُ ِمَن الماِء. 2  ( ااِلستِفاَدةُ الصَّ

 ( ُصنُع الَغذاِء لإِلنساِن َوالَحیواِن. 3

 ( تَزییُن األَرِض بالنَّباِت َواألَشجاِر. 4

 

  2پاسخ: گزینۀ 

 

 َصحیحةً َحَسَب النَّصِّ َوالواقِع.  لَیَستأَيُّ عبارٍة  17

 ( قِلَةُ المیاِه َخطٌر لأِلَرِض. 1

 ( یَصنَُع الشََّجُر األُوکسیِجَن. 2

 ( لِلنَّباِت آثاٌر في تَنظیِف الهَواِء. 3

 ( السَّحاُب یُحیِي الّسماء. 4

 

  4پاسخ: گزینۀ 

 ها:رّد سایر گزینه

ح نِ یِّ عَ  18  لِلفَراَغیِن َعلَی التَّرتیِب.   حَ یالصَّ

 تَعیُش األَسماُک ... فِي الُمحیِط. یَصیُد النّاُس بَعَض الَحیَواناِت المائیَِّة َویَتَناَولُها. لَها ... َکثیَرةٌ. 

 

 3 ۀنیپاسخ: گز

 



ً 4( الَکثیَرةُ، فَوائُِد       3( الریّاُح، أَنواُع      2( الِمهَرجاِن، َمفروَشة   1  ( الظّاِهَرةُ، َسنَویّا

 

حیَح َحَسَب َمعنی األَفعال.  19  َعیِِّن الصَّ

 ( النّاُس یَغفِروَن هللاَ لُِذنوبِِهم. 1

2. فِّ  ( اِنفَتََح التِّلمیُذ باَب الصَّ

ُج ُعلماُء الفیزیاِء فِي الَمطاِر. 3  ( یَتََخرَّ

 ( اِنقَطََع َرجائي َعن َغیِر هللاِ.  4

 4پاسخ: گزینۀ 

 ها: رّد سایر گزینه

 : 1در گزینۀ 

آمرزند. با توجه به یَغفِروَن یعنی می

معنای عبارت یَستَغفِروَن: آمرزش 

 خواهند باید جایگزین آن شود. می

: اِنفَتََح به معنای باز شد و 2در گزینۀ 

 باید فَتََح: باز کزد جایگزین آن شود.

ُج به معنای دانش3گزینۀ  آموخته : یَتَخرَّ

 شود با َمطار مناسب نیست. می

 

 َعیِِّن الفعَل الالزَم.  21

 ( تُثیُر الّریُح حبوَب النَّباباِت.1

 ( تَتَساقَطُ الثُّلوُج َعلَی األَرِض. 2

 ( یَحتَفُل الطُّّّلُب نَجاَحهم نِهایَةَ الَسنَِة عیَد الطّالِِب. 3

 ( اِجَعلوا َمواعظَ الوالدیِن أَماَم ُعیونُِکم. 4

 

  2گزینۀ : پاسخ

 ها: رّد سایر گزینه

: فعل 3، در گزینۀ  رُ یتُث : فع1گزینۀ  در

: فعل اِجَعلوا مفعول 4یَحتَفُل، و در گزینۀ 

 گیرند پس متعدی هستند. می

 

21  .  َعیِّن عبارةً جاَء فیها فعٌل مجّرٌد ثالثيٌّ

 ( الطاُّلُب یَتَعلَّموَن الدُّروَس فِي الَمدرسِة.1

جوِع إلَی الَمدرسِة. 2  ( یَنتَِظُر والِدي للرَّ

 ( اِرِجعي إلَی َربَِّک راضیةً َمرضیةً.  3

 ( أَخَرَج الماَء ِمن باِطِن األَرِض. 4

 

  3گزینۀ : پاسخ

 ها: رّد سایر گزینه

 :2، در گزینۀ تَعلَّمونَ یَ  : 1در گزینۀ 
: أَخَرَج فعل ثالثی 4و در گزینۀ  نتَِظرُ یَ 

 مزیداست. 

 

حیُح َعن باب األَفعاِل التّالیِة.  22  ما هَُو الصَّ

 ( الُعلَماُء الُجهّاُل یَستَکبِروَن: باب اِستفعال 1

 1گزینۀ  :پاسخ

 ها: رّد سایر گزینه



 ( تَعلَّمُت األََدَب َعن والِدي: باب تَفعیل 2

 ( یَستَِمُع الّساِمعوَن إلَی األَخباِر:باب اِستِفعال 3

 ( اِنتََشَرت األَخباُر بالِمذیاعِ: باب اِنفِعال4

 

ل، 2در گزینۀ   : تعلَّمُت: باب تَفَعُّ

: یَستَِمُع: باب اِفتِعال و در 3در گزینۀ 

 : اِنتََشَرت: باب اِفتِعال است. 4گزینۀ 

 

حیَح فِي األَمِر.  23  اِنتَِخِب الصَّ

 ( تَستَغفِریَن: اِستَغفِر 1

 ( تَعتَِذرَن: اِعتَِذر 2

 ( اِکتَسبتُما: تَکتَِسباِن 3

 ( تَتََعلّموَن: تََعلَّموا 4

 

  4گزینۀ : پاسخ

 ها: رّد سایر گزینه

 : اِستَغفِري،1فعل امر در گزینۀ 

: 4: اِعتَِذرَن، و در گزینۀ 2در گزینۀ 

 اِکتََسبا است. 

 َعیّن الِعباَرةَ الّتي األَفعاُل الَمزیَدةُ  فیها أَکثَُر.  24

 ( ال تَیأَسوا ِمن َروِح هللاِ َوارِجعوا إلَیِه َواستَرَحموهُ. 1

 ( إنَّ الُمهَندسیَن یَستَخرجوَن األَحجاَر الَکریَمةَ ِمَن الَمعاِدِن َوالنّاُس یَستَخِدمونَها. 2

جوا في العلومِ ( تََعلََّم األوالُد أَن یَجتَِهدوا َکثیراً للنَّجاِح َویَنقَلِبوا َعلَی الکسِل َوالیَأِس َویَ 3  . تََخرَّ

فوا َعلَی ُسبُِل النَّجاِح. 4  ( ال تَستَضِعفوا األعداَء َوال تَخافوا ِمنهُم، بَل اکتََسبوا العلَم َو تََعرَّ

 

 

 3گزینۀ : پاسخ

 ها: رّد سایر گزینه

وا(، استَرَحمفعل مزید ) 1: 1در گزینۀ 

، ستَخرجونَ فعل مزید )یَ  2: 2گزینۀ 

فعل مزید  4: 3گزینۀ (، ستَخِدمونَ یَ 

جوا، یَ نقَلِبوا، یَ جتَِهدوا، یَ تََعلَّمَ ) زینۀ (، گتََخرَّ

 فعل مزید ) 3: 4

فوا، اکتََسبوا، تَستَضِعفوا ال جود ( وتََعرَّ

 دارد. 

 

حیَح َعن نَوعیَِّة األَفعاِل الَّتي تَحتَها َخطٌّ.  25  َعیِِّن الصَّ

عالَی َخلَق الَمظاهَر الطبیعیةَ عالماً َحکیماً. فعل مضارع، جمع مذّکر أَنَّ هللاَ تَ  یَتََشهَّدونَ ( الُمؤِمنون 1

ل   غائب، ثالثّي مزید ، باب تَفَعُّ

ِة. فعل مضارع،  مفرد مذّکر غائب، متعّدی، باب انفعال  یَنتَفِعُ ( 2  َجمیُع النّاِس ِمَن الَمرافِِق العامَّ

الُمجتَِهدوَن الَمنازَل العالیةَ فِي الَحیاِة. فعل مضارع، مفرد مذّکر مخاطب،  ثالثّي مزید،  تَکسَّبَ ( 3

 باب تفّعل 

 نَفَسَک قَبَل الُحضور في َجلَسِة االمتِحاِن. فعل امر، مفرد مذّکر مخاطب، ثالثّي مجرد   اِختَبِر  ( 4

 1پاسخ: گزینۀ 

: باب افتعال، 2ها: گزینۀ رّد سایر گزینه

: ماضی، غائب و در گزینۀ 3در گزینۀ 

 : ثالثّي مزید درست است. 4



 کلید 

 سوال 
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