
 

 عربی سوم انسانی هماهنگ استانی

 

  

 

    

 رديف صفحه  سه                    (دو نمره: )شناسی مهارت واژه                                                                بارم

1 
 . وَجهانِ التِّقنيةِلِکُلِّ ابتِکارٍ في ( 2                      .أنَّکَ جِرمٌ صَغيرٌ تَزعَمُأَ ( 1            . تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ

 !إثمارَ هذهِ الشَّجَرَةَ ما أسرَعَ( 4.         ـهِم ما لَيسَ في قُلوبِهِمأَفواهِيَقولونَ بِ( 3                                                   

1 

5/0 
 (تانِزائِدَتانِ کلم).  اُکْتُبْ فِي الْفَراغِ الْکَلِمَتَیْنِ الْمُتَرادِفَتَیْنِ وَ الْکَلِمَتَیْنِ المُتَضادَّتَینِ

 (إزدادَ ، مَوتي، إنجاز، کَثُرَ،البَدَل، األحياء)             

2 

  3 اَلعَجوز            األمرد         اَليافِع                الشّاب    : أو المَفهوم عَیِّنِ  الْکَلِمَةَ الْغَریبَةَ في المَعْني 25/0

 4 .صَوتيّةٌأحبالٌ الزّرافةُ بَکماءُ لَيسَ لَها                .الْکَلِمَةِ الّتي تَحتَها خطٌّ اُکْتُبْ مُفرَدَ 25/0

  (نمره نُه)مهارت ترجمه به فارسي ( ب 
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 /.(5. )العَفوِ عندَ القُدرةِال شَيءَ أَحسَنُ مِن  -1

(5/0.) إنفَجَرَ المُختَبَرُ وَ انهَدَمَ علي رأسِ أَخيهِ -2  

 /.(5. )وَ قَدرُ کُلِّ امرئٍ ما کانَ يُحسِنُهُ  -3

 /.(5. )لَم يُقَبِّل ذلکَ الرَّجُلُ إلّا ابنَهُ -4

 /.(5. )لَيتَ صَديقي يَنجَحُ في المُسابَقَةِ  -5

 /.(5. )عَمَلَهُ دَؤوباًواصَلَ الطّالِبُ  -6

 /.(5.)اللّحمُ قِسمٌ مِن الجِسمِ بَينَ الجِلدِ و العَظمِ -7

 /.(5.)وَ أرسَلَها إلي قومها( ص)أعتَقَها رَسولُ اهللِ   -8

 /.(5. )قالَ أَعلَمُ أنّ اهللَ علي کُلِّ شَيءٍ قَديرٌ -9

 (75/0.)وَ ال تَهِنوا وَ ال تَحزَنوا وَ أنتُم األَعلَونَ -10

 /.(75)أَ تَأمَلُ أن تَعيشَ حَتّي تَأکُلَ مِن ثَمَرِها؟  -11

 /.(75. )تُمنَحُ الجائزَةُ إلي مَن يُفيدُ البشريّةَ في مَجاالتٍ مُحَدَّدةٍ  -12

 (75/0. إنَّ اهللَ يُحِبُّ الّذينَ يُقاتِلونَ في سَبيلِهِ صَفّاً کَأنَّهُم بُنيانٌ مَرصوصٌ  -13
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    : نْتَخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّحیحَةَاِ

   . که محصول را جمع کرده بودکشاورز را ديدم در حالي (الف          .      شاهَدتُ الفَلّاحَ وَ هُوَ یَجمَعُ المَحصولَ -1

      .کردمحصول را جمع ميکه کشاورز را ديدم در حالي( ب                                                                

       . را برپا کرده است پدر نوبل کارخانه (الف        .                کانَ والِدُ نوبل قَد أَقامَ مَصنَعاً -2

                                                      .ای را برپا کرده بودپدر نوبل کارخانه( ب                                                                
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 . کَمِّلِ الْفَراغاتِ في التَّرجَمَةِ الْفارسیّةِ

 ................. ...................بيني که از  بلکه آنها را مي: بَل تراهُم خُلِقوا مِن طینَةٍ -1

 ..................شان را تيم برنده...........تماشاچيان،  :یُشَجِّعُ الـمُتَفَرِّجونَ فَریقَهم الفائِزَ فَرِحینَ -2
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  (هفت نمره)مهارت شناخت و کاربرد قواعد  (ج 

2 

 

 

 

 . الّتي تَحتَها خطٌفعالَ رْجِمِ األتَ

      ..................... لِذُنوبِهِمال يَستَغفِرونَ ( 2        . ..................المَطَرُ في الليلةِ الماضيةِ لَم يَنقَطِعْ( 1

   .  ....................جَيِّداً کانوا يُعامِلونَنا (4                   . ....................يَذکُرونَنيلَيتَ أَحِبَّتي   (3 

 ........................... الحَرامَ لَن نَأکُلَ( 6         ......................األُستاذُ تَالميذَهُ القُدَماء قَد يَذکُرُ( 5

          . .....................نا المُدَرِّسُسَيَتَذَکَّرُ (8         . ....................علي بَيعِ البضاعَةِ کانَ قَد عَزَم( 7
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1 

 .عَیِّنْ الفِعلَ المُناسِبَ لِلفَراغِ

 ( ، إجتَهَدَتاإجتَهَدنَ، إجتَهَدَت. ) في تَعليمِ الطّالباتِ..........المُعَلّماتُ . 1

 (إِعمَلْ، إعمَلوا ، إعمَلي.)بِواجباتِکِ .............أيَّتُها الطّالبةُ .2

 (تَغضَبُ، تَغضَبوا، تَغضَبْ.) لِأطفالِکَ...............يا رجُلُ ال . 3

 (يَلعَبنَ، يَلعَبونَ، تَلعَبينَ. ) في الحديقةِ............. األَطفالُ. 4
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 .عَیِّنِ العِبارَةَ الّتي فیها ال النّافیةُ لِلجِنسِ

 .ال تَمتَنِعوا عن الخُروجِ .3              .ال يَرحَمُ اهللُ مَن ال يَرحَمُ النّاسَ .2                  .ال جِهادَ کَجِهادِ النَّفسِ. 1
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 .فیها مِنَ الحُروفِ المُشَبَّهةِ لِلفِعلِ ماجاءَعَیِّنِ العِبارَةَ الّتي 

 .هَل تَعلَمُ أنَّ ورقةَ الزَّيتونِ رمزُ السَّالمِ .3             .کانَ والِدُ نوبل قَد أقامَ مَصنَعاً. 2         .کَأنَّکَ مُتَرَدِّدٌ في عَمَلِکَ .1
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2 

 .خطٌّ، في ما یَليالمَحَلَّ اإلِعرابيَّ لِلکَلِماتِ الّتي تَحتَها  عَیِّنِ

 هُمادُروسَالطّالبتانِ تَقرَآنِ . التَّفَکُّرِمِثلُ  عِبادَةَال . ثابِتٍلِعَقلٍ  الفَخرُ .وَ هُم مُخلِصونَالمُعلِّمونَ يُدَرِّسونَ . يَعودُ الشَّبابَلَيتَ 

 . مُجِدَّتَينِ
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 .یَلي ما في التَّفضیلِ اسْمَ المَکانِ وَ اسْمَ و الْمُبالِغَةِ اسْمَ و الْمَفعولِ اسْمَ و الْفاعِلِ اسْمَ عَیِّنِ

القّوّاتُ . شاهَدنا فَلّاحينَ يَعمَلونَ في الـمَزارعِ بِنشاطٍ. إنّ اهللَ ال يُضيعُ أجرَ الـمُحسِنينَ. ال فقرَ أشَدُّ مِن الـجَهلِ 

 .الـمُسَلَّحَةُ يَحفَظون األمنَ أمامَ األعداءِ
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  (نمره دو)درک و فهم مهارت . د 

1 

 (کَلِمَتان إثنَتانِ زائِدَتانِ.)ضَع في الدّائِرَةِ عَدَدَ المُناسِبَ

 .حَشَرَةٌ مُضِرَّةٌ تَأکُلُ الـمَحاصيلَ الزِّراعيّةَ(  الف              اَلنُّحاس                 .1

 .خَيطٌ أبيَضُ في الجِسمِ يَجری فيه الحسُّ( ب             اَلتَّلّ                       .2

 .مِنطَقَةٌ مُرتَفَعَةٌ فَوقَ سَطحِ األَرضِ أَصغَرُ مِنَ الجَبَلِ( ج           الجَرادة                     .3

 .عنصرٌ فلزیٌّ مُوَصِّلٌ للحَرارة و الکهرباء( د          الفيزياء                      .4

 حِزامُ األمانِ.5

 العَصَبُ.6
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 :التّالیَةِ سئِلَةِ الْأ عَنِ التّاليَ ثمَّ أَجبْ النَّصَّ إِرَاِقْ 

فَقَبَّلَهُ ثُمَّ راحَ نَحوَ والِدِهِ، ( ص)وَ بَعدَ لَحظاتٍ جاءَ إبنهُ وَ سَلَّمَ علي النّبيِّ ( ص)ذاتَ يَومٍ کانَ رَجُلٌ جالِساً عندَ الرّسول األکرمِ 

ثُمَّ راحَت نَحوَ والدِهِ أمّا الوالِدُ فَلَم ( ص)مِن فعلِهِ وَ بَعدَ قَليلٍ جاءَت بِنتُهُ وَ سَلَّمَت علي النّبيِّ ( ص)فَرِحَ رسولُ اهللِ . األبُ

 (.ص)يُقَبِّلها فَانزَعَجَ رسولُ اهللِ 

 هَل قَبَّلَ الوالِدُ بِنتَهُ؟. أ

 جاءَ إبنُهُ؟ما فَعَلَ الولِدُ حينَ . ب

 أينَ الرَّجُلُ کانَ جَلَسَ؟. ج

 عَيِّن في النّصّ إسمَ التَّفضيلِ؟.د

 .«إِنزَعَجَ»ترجم کلمةَ . ه
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  أتمنّی لکم النَّجاح مجموُع الّدرجات 20


