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١

 :تَحتَها خَطّ الّيتجِم الکلمات تر  1
 :نَ البوماتالمزارع التَّخلُّص م قَرَّر )ب                                           : ۀٍطینخُلقَ اإلنسانُ من ) الف

  :األیام  مرَّت )د                           :             يحظّالتَّوفیقَ  اجعلِ ،يإهلیا  )ج

1 

 :الفراغِ الکلمتینِ المترادفتَینِ و الکلمتَینِ المتضادتَینِ يفاُکتُب   2
»  المرَض ، راح العودة ، سهلَ،  الصحۀ، الرّجوع،« 

.......................... ≠)..........................ب            .........       ................. =)..........................الف

5/0 

: المعنی يفعین الکلمۀَ الغَریبۀَ   3
)  درأي، شاه ،ستَمعرَ، نَظَرَ، اأبص( 

25/0 

25/0  ....................... : جیاًیالطُّیور ینقُص تَدر أفراخالحظَ الفلّاح أنَّ عدد                    : اُکتُب مفرد الکلمۀِ  4

 :هذه الجملَترجِم    5
   )1( ﴾ رصوصم انٌیهم بنأنَّکَ صفّاً لهیسب يف تلونَاقی نَیالّذ حبینَّ اهللاَ إ ﴿ )1
  ) 75/0( ﴾م الغُیوبِ الوا ال علم لَنا إنَّک أنت علَّقا ﴿ )2
  ) 75/0(﴾یا أیها الکافرونَ ال أعبد ما تَعبدونَ  قُلْ ﴿ )3
4( صادی استخراجِ إنَّ الحوتالتَّجمیلِ ل وادصناعۀِ مل هن کَبِدم الزَّیت.)75/0(  
5( یهبِقرص هن طُعمم و مرَیهبِط نیاهن داکتَفی م کُم قَدإنَّ إمام. )75/0(   
6( ختَرَعةَ  انوبِل ماد»ینامیتال تَنفَجِرُ إلّا بِإرادةِ اإلنسانِ الّيت »الد).5/0(  
 )75/0.(یوم القیامۀِ يالتبکسبیلِ اهللاِ  يفْ و سهِرت من خَشیۀِ اهللاِْ فاضَت لّيتا العینُ) 7
  )5/0.(و أداء الواجِبات أعني يف دروسي يا إهلي) 8
   )5/0 (.الظّالمینَ تعديع علی نظامِ الطَّبیعۀِ تَعدي المزار )9

   ) 75/0( .وي العالَم األکبرُأ تَزعم أنَّک جِرم صغیرٌ وفیک انطَ )10
 )5/0( .تَشجیعاً یشَجع المتَفَرِّجونَ فَریقَهم الفائزَ فَرحینَ )11

5/7 

 » مدوادامۀ سواالت در صفحۀ « 
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  ٢

6  
  
  
  

  : انتَخب التَّرجمۀَ الصحیحۀَ 
  .المسجد جماعۀٌ یتَفَقَّهونَ يف کانَ) لفا

  .    گرفتند را میگروهی در مسجد بودند که دانش ف )1
  .کنند در مسجد هستند جماعتی که علم اندوزي می )2

  .الجِهات کُلِّ يفیمألُ اهللاُ الدنیا سالماً شامالً  )ب
  . خدایا دنیا را از آشتی گسترده و همه جانبه پرکن) 1
  .کند ها پرمی خداوند دنیا را از صلحی فراگیر در همه جهت) 2

5/0  

7  
  
  
  
  

  :التَّرجمۀِ الفارسیۀِ  يفات فَراغکَمل ال

  ﴾کُنت تُراباً تينليو یقولُ الکافرُ یا  ﴿ )الف
     . بودم  ......................... من  ......................... :گوید و کافر می

  .اهللاِ من سبات العقلِنَعوذُ ب) ب
  . ..........................خرد .........................  به خدا از

1  
  
  
  
  

  :تَحتها خطّ  الَّيتتَرجِم األفعال   8
   ......................... ،.......................... إلیک یحسنَ أنْْ کَما تُحب أحسنْ) الف
   .........................، .......................... علی أفعالِ اإلنسانِ عنَطَّل لکَيهذه القصۀَ   لنقرأْ )ب
  .........................، .......................... إلّا بعد عشرِ سنوات رُالتُثم شَجرَةً کانَ قَد شاهد إنَّ أنوشروانَ) ج
  

5/1  

9 
  

  : عین الفعلَ المناسب للفراغِ 
   )یهجم ،  یهجم،   تَهجم( .علی الخضراوات ........................مجموعۀٌ کَبیرةٌ منَ الفئرانِْ کانَت )الف
  )یذکُرون، یذکُرنَ ،  نَتَذکُر(  .اهللاَ کثیراً. .......................إنَّ المؤمنات ) ب

5/0  

  :  العبارات التالیۀِ   يفمیز   10
  »ۀ بالفعل خبر الحروف المشبه)  5، المنادي ) 4الحال ،  )3المفعول المطلق و نوعه ، ) 2، المستثنی و المستثنی منه ) 1«
  
   .المصنعِ نَشیطینَ إلّا عامالً يفشتَغلُ العمالُ ی/ؤلمۀًالبیئۀِ مشاهدةً م يف مشاکلَ دهو شاه/﴾األرضِ يفنّا جعلناك خَلیفۀً یا داود إ ﴿
 

75/1  

    »ادامۀ سواالت در صفحۀ سوم «   
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  ٣

  : تحتها خطّ  الّيتمات للکل عرايباإلعین المحلّ  11

  . ۀِالمدرس يف بِالطُّالتَحدثَ مع جمیعِ  العلّامۀَ الرّجلَ لَیت )ب        ﴾ تَنزیالً المالئکۀُونُزِّلَ  ﴿) الف
 

5/1  
  

  :فیها أسلوب الحصرِ الّيتعین الجملۀَ   12
   ﴾فرونَالییأس من روحِ اهللاِ إلّا القوم الکا ﴿ )1
                                   ﴾خُسرٍ إلّا الَّذینَ آمنوا لَفي إنَّ اإلنسانَ ﴿ )2
3 ( حضُرُ الزُّمالءمنهم صالۀِ االمتحانِ إلّا واحداً يفالی .  
  

25/0  

 :اإلعراب لما أُشیرَ إلیه بِخطّ و الصريف التَّحلیل يفعین الصحیح  13
  .ألنَّه الیحب أن یظلَماآلخرینَ  یظلمال المؤمنُ - 
 

  فاعل و مرفوع / اسم، جمع تکسیر ، معرّف بِالعلمیۀ، معرب -1:المؤمنُ ) الف
  الجملۀ اسمیۀ مرفوع ومبتدا و/ اسم فاعل،  مفردمذکر ، معرّف بِأل، معرب  - 2                 

  خبر / معلوم، معرب  مجرد،، مفرد مذکر غائب، ثالثی ضارعفعل م -1: یظلم  )ب
  فعل و الجملۀ فعلیۀ/ ، معرب، الزمجهول، ثالثی مزیدفعل، مفرد مذکر غائب، م - 2                 

 

5/0  
  

14  ع ن اسمالالمکان وی المفعولِ و اسم التَّفضیلِ فاعلاسم و اسم:  
  . رعۀِزالم يف لألکلِ و التَّلف المحصولُ تَعرَّض  / یا أحسنَ الخالقینَ

  :....................اسم التَّفضیل:..................../ فاعلاسم ال: .................. / اسم المفعول: ................. / اسم المکان
 

1  

  )الفیزیاء، الفأرة، الجوز، الطِّب ، أنار، أعانَ( :لکلمۀَ الصحیحۀَ للعباراتعین ا  15
1 ( لَ فیهعنوراًج. .............................  
2 (ن أعدائهطُّ مغیرٌ و القحیوانٌ ص. .............................  
3 (لبشرُها صرةٌ قثَم ..............................  
 .............................. علم یبحثُ عن خَصائصِ المواد و الطّاقَۀِ)4
  

1  

    » چهارمدر صفحۀ ادامۀ سواالت «   
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  ٤

16   ا ايلقرأ النَّصنِ األسئلۀِ التّالیۀ  التأجِب ع ثُم:  
ظـاهرُ أمـام   یتَیـورِ  أنَّ أحـد الطُّ بعض الطُّّیورِ إلی حیلٍ لطرد مفتَرِسها عن عشِّها، ومـن هـذه الحیـلِ     تَلجأعند الخطرِ  «

   . »د المفترس عن عشِّه بِأنَّ جناحه مکسور و یبتَع مفترسه
  
  ؟لَجأَ إلی الحیلِ تمن  )1
  ؟لَجأ بعض الطُّّیورِ إلی الحیلِتمتی  )2
  ؟بعض الطُّّیورِ إلی الحیلِ تلَجألماذا  )3
4 ( کسورم هناحتَظاهرُ الطائرُ بِأنَّ ج؟ أین ی  
  

1  
  

                                       
    »ع نمرهمج«                                  »جاح ق والنّینرجولکم التوف «                                         

20  
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      )63، ص5درس (بخت ) ج       ) 5، ص4درس ( تصمیم گرفت) ب      )4، ص 1درس (گل، سرشت ) الف  1
)                25/0هرمورد (                                                                ) 37، ص3درس) گذشتند(ندگذر کرد) د 

1  

  5/0  )25/0هرمورد (                   ) 4، ص1درس( الصحۀ  ≠المرض ) ب    ) 37، ص 3درس(لعودة ا = الرّجوع) الف  2

3  عستَم25/0  )5درس (ا  

  25/0  )49، ص4درس(فَرخ  4

  ) 1(.استوارند یهمانا خداوند کسانی را که در راهش صف به صف  مبارزه می کنند، دوست دارد گویی آنها ساختمان )1  5
  )8، ص1درس( 
  )15، ص 1درس()75/0.(ها هستی نداریم قطعاً تو بسیار داناي نهان علمیگفتند هیچ ) 2
  )66، ص5درس ()75/0.(نمی پرستم ،بگو اي کافران آنچه را عبادت می کنید) 3
  )28، ص2درس )(75/0.(مواد آرایشی شکار می شود ساختنهمانا نهنگ براي بیرون آوردن روغن از کبدش براي ) 4

، 4درس)(75/0.(بسنده کرده است شو از خوراکش به دو قرص نان اش امامتان از دنیایش به دو جامه کهنههمانا ) 5
  )56ص
  )18، ص2درس()5/0().منفجر می شود... فقط( اختراع کرد  ، نمی شودکه جز به اراده انسان منفجر ،را  نوبل ماده دینامیت) 6
  )40، ص3درس()75/0.(و در راه خدا بیدار ماند در روز قیامت نمی گرید هچشمی که از پرواي الهی لبریز شد) 7
  )62، ص5درس() 5/0.(اي خداي من، مرا در درسهایم و انجام تکالیف یاري کن) 8
  )50، ص4درس() 5/0.(کشاورز مانند ستمگران به نظام طبیعت دست درازي کرد) 9

 )75/0.(جهان بزرگتر در تو، به هم پیچیده شد)  درحالیکه(وآیا گمان می کنی که تو جسم کوچکی هستی ) 10
  )2، ص1درس(

  )24، ص2درس() 5/0.(تشویق می کنند)قطعاً( بدون شک تیم برنده شان را باشاديتماشاچیان ) 11

5/7  

  5/0  )25/0هرمورد (                                                                             )24، ص5درس( 2) ب   )43، ص3درس( 1) الف  6

  1  )25/0هرمورد (   )26، ص2درس( پناه می بریم، به خواب رفتن ) ب                )،6، ص1درس( خاك، اي کاش) الف  7

    » دوم ۀراهنما در صفحۀ ادام «  
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  ٢

                            )49، ص4درس(باید بخوانیم، تا آگاهی یابیم) ب                         )68، ص5درس(نیکی کن، نیکی شود) الف  8
  )25/0هرمورد (                                                   )35، ص3درس() میوه نمی دهد(  داد دیده بود، میوه نمی) ج

5/1  

  5/0  )25/0هرمورد (              )                                                   4درس(یذکُرنَ) ب)         3درس(تَهجم ) الف  9

   )4درس( نوعی ، مشاهدةً :المفعول المطلق و نوعه) 2  )2درس(  العمالُ،  عامالً: و المستثنی منه یالمستثن) 1  10
  )25/0هرمورد (   جعلناك: ۀ بالفعلخبر الحروف المشبه) 5 ، )5درس(داود : يالمناد) 4،  )2درس(،  نَشیطینَ :الحال) 3

75/1  

  )55، ص4درس(و منصوب  مفعول مطلق تأکیديو مرفوع،  نائب الفاعل) الف  11
        )1و5درس ( جارومجرورو مجرور،  مضاف الیهو منصوب بالتبعیۀ لموصوفه ،  صفتومنصوب، اسم لیت  )ب

                                                    )25/0هرمورد (                                                                                                                            

5/1  

  25/0  )3درس( 1  12

  5/0  )25/0هرمورد (                                                                          )67، ص5درس( 1) ب              2) الف  13

            / ) 66، ص5درس (الخالقینَ: اسم الفاعل/  ) 50، ص4درس(المحصول: اسم المفعول/  المزرعۀ: اسم المکان  14
)             25/0هرمورد (                                                                           )66، ص5درس(أحسن : اسم التفضیل

1  

15  1 (أنار)3    )56، ص4درس(الفأرة) 2   )67، ص5درس (وزالج)27، ص2درس(الفیزیاء) 4    )43، ص3درس(           
  )25/0هرمورد (                                                                                                                      

1  

  )25/0.(الحیلِإلی  بعض الطُّّیورِ تلَجأ) 1   16
  )25/0.(الحیلِبعض الطُّّیورِ إلی  تَلجأ عند الخطرِ) 2
  )25/0.(لطرد مفتَرِسها عن عشِّها الحیلِ بعض الطُّّیورِ إلی تَلجأ) 3
  )60، ص4درس() 25/0.(بِأنَّ جناحه مکسور أمام مفترسه یتَظاهرُ الطائرُ) 4

1  

  20»                                                جمع نمره«                                                   »       موفق باشید«                                                                    
 
 


	d980320-2
	راهنمای تصحیح  عربی 3 دوازدهم انسانی  خرداد98



