باسمه تعالی
آموزش و پرورش منطقه  3تهران

نام و نام خانوادگی:

دبیرستان پسرانه ی غیر دولتی

مقطع و رشته ی  :سوم دبیرستان
نام دبیر :آقای شهرابی

زمان آزمون77:دقیقه

سال تحصیلی 33-34

ردیف

نام درس :عربی3

سوال

بارم

-1السوال االول :للترجمه:
الف) اخطر االمراض هو الجهل و دواوه الحبر و القلم
ب)یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا
ج)انزجع االمام عندما نزل الراکبون من مراکبهم لتبجیله
د)ان ظاهره قوس و قزح یحدث بسبب انکسار ضوء الشمس
ه)اکتشف علمائ الفیزیا ان االلکترون یدور حول نواه الماده
و)کان االنسان ال یستطیع ان یغوص فی البحر اکثر من عشرین مترا
-2السوال الثانی ،اکتب
الف)شحنه(بالفارسیه)
ج)خنثی (المترادف)

ب) امید دارند (بالعربیه)(للغائبین)
د)االغنیاء (المتضاد)

-3عین الصحیح فی الترجمه(ترجمه صحیح را انتخاب کنید)
الف)یعیش البخیل فی الدنیا عیش الفقراء
-1بخیل در دنیا قطعا فقیر اند زندگی می کند

-2خسیس در دنیا همچون فقیران زندگی می کند.

ب)ان الشعاع الضوئی یتکون من سبعه الوان
 ..........از  ...................تشکیل می شود.
-1پرتو نوری – هفت رنگ

-2اشعه های نورانی – هفت رنگ

-3اشعه نور –نه رنگ

ج)کل لون یختفی یسبب جزءا من الظلمه
)1هر رنگی باعث جزئی از تاریکی می شود.
)2هر رنگی که مخفی می شود باعث جزئی از تاریکی می شود.
)3قسمتی از تاریکی موجب مخفی شدن رنگ ها می شود.
-4للتعریب(به عربی بنویسید) :شما بیهوده خود را به زحمت می اندازید (جمع مذکر)
-5صحح االخطا(خطاهای تر جمه را تصحیح کنید)
-1جاء ابنه الصغیر و سلم علی النبی و قبله االدب
دختر کوچکش آمد و پیامبر به او سالم کرد و پدر او را قبول کرد
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تاریخ امتحان1333/11/17:

ردیف

بارم

سوال
-2کان نبینا (ص) ال یدع التاکید علی احترام الصغار
پیامبر (ص) تاکید بر احترام به بزرگان را ترک نکرده بود
-6اقرا النص التالی ثم اجب عن االسئله:
(( سال احد االمرا حکما بالده عن اخطر االمراض و طلب منهم ان یصفوا له دواء یفید لشفائه  .فدار الکالم بینهم ثم قالوا :
اخطر االمراض هو الجهل و دواوه الحبر و القلم فیستطیع االنسان بهما ان یکتب و یتعلم و یصل الی اهدافه فیفوز فی حیاته))
الف)ما سال احد االمرا حکماء بالده؟

ب)ما طلب من حکماء بالده؟

ج)ما هو اخطر االمراض؟

د)عین االفعال المعتله و اذکر نوعه

-7اکمل (کلمه صحیح را انتخاب کنید)
الف) تجتهد الطالبه فی دروسها  .......کثیرا(اجتهادا-مجاهدا-اجتهاد)
ب)ال  ....فی ود امری متلون ( خیر – خیرا – خیر)
ج)تکلم المعلم  .......حفله عظیمه (حول – فی الصف – غدا)
د)  ........احد االیام کان االطفال یلعبون (صباح – صباح – صباح)
-8عین فی العبارات التالیه:مفعول به – مفعول فیه – المفعول المطلق و نوعه
صباح احد االیام کان االطفال یلعبون بفرح
انزل اهلل الیکم ذکرا یشاهد لعبهم مشاهده الحکم
-9اکتب
الف)مضارع مجزوم به ((لم )) من ((یمشی))
ب)مضارع للمخاطبه من ((تلو _ ))
ج)انتم  .....فی المسابقات القرآنیه (ماضی من فاز ()-للمخاطبی)
د)  ..........دواء یفید لشفائی (االمر من ((وصف ))-للمخاطبه)
-11عین نوع المعتل
الف)النبی الیدع احترام الصغار
ب)لم یشف والدی من مرضه
-11لالعراب و التحلیل الصرفی
(( ان اهلل یعدنا مغفره منه))
-12شکل :
یحاسب االنسان یوم القیامه حسابا

موفق باشید.
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باسمه تعالی

کلید

نام و نام خانوادگی:
مقطع و رشته:

سواالت

نام درس .......... :
ردیف

آموزش و پرورش منطقه  3تهران
دبیرستان پسرانه ی غیر دولتی
آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی33-34

تاریخ امتحان1333/11/17 :
نام درس :عربی3
نام دبیر  :آقای شهرابی

کلید سوال

بارم

-1
الف)خطرناک ترین بیماریها همان نادانی است و دارویش جوهر و قلم است
ب)روزی که هر نفسی آنچه را از خوبی انجام داد  ،حاضر می یابد.
ج)امام هنگامی که سواران از مرکب هایشان برای گرامی داشت او پیاده شدند ناراحت شد
د)همانا پدیده رنگین کمان به دلیل شکست نور خورشید در قطره های کوچک آب رخ می دهید.
ه)دانشمندان فیزیک کشف کردند که الکترون در اطراف هسته ماده می چرخد.
و)انسان نمی توانست که بیش تر از  21متر در دریا فرو برود (غواصی کند)
-2الف)بار – بار الکتریکی ب)یرجون ج)خاف د)الفقراء
-3الف)  2ب)  1ج) 2
-4انتم تشقون انفسکم عبثا
)1-5پسر کوچکش آمد و به پیامبر (ص) سالم کرد و پدر او را بوسید.
)2پیامبر ما (ص) تاکید بر احترام کوچک ها را ترک نمی کرد.
-6الف)سال احد االمراء حکماء بالده عن اخطر االمراض
ب)طلب منهم ان یصفوا له دواء یفید لشفائه
ج)اخطر االمراض هو الجهل
د) یصل -ان یصفوا(مثال) یفید – دار – قالوا – یستطیع – یفوز (اجوف)
 -7الف)اجتهادا ب)خیر ج)حول د)صباح
مفعول فیه :صباح
مفعول مطلق نوعی :مشاهده
-8مفعول به  :ذکرا – لعب
-9الف)لم یمش ب)مضارع للمخاطبه :تتلین ج)فزتم د)صفی
ب)لم یشف  :ناقص
-11الف) ال یدع  :مثال
اهلل :اسم ان و منصوب یعد:خبر ان (جمله فعلیه)محال مرفوع
-11اعراب  :ان  :حرف مشبه بالفعل
یعد  :فعل و فاعل (هو)مستتر
مغفره :مفعول به و منصوب
التحلیل الصرفی:ان  :حرف مشبه بالفعل – عامل – مبنی بر فتح
اهلل :اسم – مفرد – مذکر – جامد معرفه (عله)-معرب – صحیح اآلخر – منصرف
یعد :مضارع – للغائب – معتل مثال – ثالثی مجرد – معلوم – معرب – متعدی
مغفره:اسم – مفرد مونث – نکره – منصرف – جامد – معرب – صحیح اآلخر – منصرف
-12یُحاسََّبُ االنسانُ یومَ الریالیامه ِ حساباً
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کلید سواالت

بارم
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