
 انم:

 

 اتریخ امتحان:
 ساعت برگزاری: انم خانوادگی:

 انم دبری طراح سواالت:
 یوسف موسوی

 مدت زمان امتحان:

   
 هنم عربی

 دومنوبت 
 

 ابرم التؤاس ردیف

 است.( ی.  ) دوکلمه اضافدیسیرا انتخاب و بنو  ریز  ریکلمات داده شده انم تصاو   نیازب 1
اِهدوَن =   فَ ْرس   َوَلداِن ( -الِعبوَن  –)  ُمج

0.5 

 
.............................. 

 
.............................. 

 است.( یکلمه اضاف  کی.) دیکلمات داده شده ، مرتادف = و متضادهم # را مشخص کن  نیازب ۲
 َسعاَدة( -َسََتَ  – نییَ  -َکَتَم   -) َشقاَوة

.............................. = .............................. 
..............................  #.............................. 
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 .دیکلمه انمهاهنگ را مشّخص کن  فیدرهر رد ۳
 الف= َحَطب             انر             ُدخان               ََناح

 ِسّن              ِلسان              ب=  یَد                   جار

0.5 

 .دیسیرا که اب خط مشّخص شده را بنو  ی، فقط ترمجه کلمات ریعبارات ز  در ۴
 «هللِا أَْنَصُحُهم لِِعباِدِه.  یهللِا إِلَ  ِعبادِ النََّسِب . ِإنَّ َأَحبَّ هللَا  قُ ْبحَ     ْسرتُُ یَ اْْلَدِب   ُحْسنُ »

 

0.5 

 .دیمشّخص کن× را اب عالمت   حیصح نهیگز  ۵
                  سیب( اْلَْم            الف( الثُّالاثء         ................  ْومُ ی َ اْْلْرِبعاِء ،  ْومُ ی َ بَ ْعَد  -1
سي .      الف( َمْن  -2 ِِ ؟  ُمَدرِّ               نَ یْ ب( أَ             ................ ِف الصَّفِّ
              یَُ َمر ایب(              ُُممَّدُ ای.         الف(  یَو اْسْجد ی................ ؛ إرَْکع -3

0.75 



 اضافه است.( یکیدر ارتباط است؟ ) ازستون ب « ب » از ستون  یحیاب توض«الف » کدام کلمه ازستون  ۶
 

 ب الف

 َمکاٌن لِلتَّْعلیِم اْلعايل بَ ْعَداْلَمدَرَسِة. اَْلغابَةُ 

 جاِنٌب ِمَن الّشارِِع ِلُمرورِالّناِس. اْلُمرورِ َقواننُی 

 أْرٌض واِسَعةٌ فیها َحَیواانٌت َو أْشجارٌَکثریٌَة. اَْْلاِمَعةُ 

 َقواِعُدالسَّرْیِ َواْلُمروِرِف الشَّوارِِع َوالطُُّرِق. 
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 .دیمشّخص کن تیّ را براساس واقع ریعبارات ز  یو اندرست یدرست 7
          اندرست           الدُّموِع ِمَن اْْلُْزِن.                          درست نُ ایَجرَ اَْلُبکاءُ  -1
           اندرست          درست         .   یَأْخباٌر َو َمعلوماٌت ُأْخرَ  هایأَوراٌق ف فُ یاَلرَّص -2

0.5 

 .دیسیآن اپسخ مناسب بنو  ریداده شده درز  یو به پرسش ها دیرا خبوان ریمنت ز  8
َفالَتْذَهباِن إيَل اْلَمْدَرَسِة َو ِعْندي  اتنِ ریَ ، مُها َصغ نیَو الل یأاَن طاِلٌب ِف الصَّفِّ الّتاِسِع .ِاْْسي ِإْسحاق . يل ُأْختاِن: َمهد »

 .    ی  أَخواِن : هاِشٌم َو َجواٌد. هاِشٌم َأْکََبُ أَوالِد اْْلُْسرَِة ؛ إنَّهُ ََتَرََّج ِمَن اْلَمدَرَسِة. َواْْلَن ُهَو َحْلوان
 : َمْن ََتَرََّج ِمَن اْلَمْدَرَسِة؟2           إيَل اْلَمْدَرَسِة؟                      نیَو الل ی: لِ ماذا الَتْذَهُب َمْهد1
 : إْسحاُق ِف الصَّفِّ الثّاِمِن. ص         غ  4:َکْم ُأْخًتا لِ ِإْسحاِق؟                                                          3

1 

 .دیترمجه انقص را کامل کن 9
 ًنا؟ی ْ ُحسَ  ِقيیَهْل تَ ْعِرُف َصد-1
 ؟.................................. را  نیدوستم حس ایآ
 .ارَةِ یّ ؛ َتصاَدَم اِبلسَّ  یُهَو َرَقَد ِف اْلُمْسَتْشفَ -2

 ؛ اب  .................................. تصادف کرد...................................  مارستانیاو در ب
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 ترمجه صحیح را مشخص کنید. ۱۰
 َمْن لَْیَس َلهُ َحبیٌب. اَْلَغریبُ -۱

 الف( غریب کسی است که دوستی ندارد.          ب( غریب کسی است که اب دوستش رابطه خوبی ندارد.
 ِإنَّ هللاَ مَجیٌل َو ُیُِبُّ اْلَْماَل. -2

 ست دارد.  الف(  قطعاً خداوند زیبایی را خیلی دوست دارد.         ب( قطعاً خدا زیباست و زیبایی رادو 
 َکَتَب التَّالمیُذ َصحیَفًة ِجداریًَّة.  -۳

 الف( دانش آموزان روزانمه دیواری کشیدند.            ب( دانش آموزان روزانمه دیواری نوشتند.
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 است( یمجله اضاف 2.) دیسیبنو  رمربوطهیدرکنار تصو  ررایمجله مرتبط اب هرتصو  ر،یمجالت ز  انیازم ۱۱
َوراُن َعَلي الْ -4أَْرَبَع اْلُکْرسيِّ ، َحْوَل اْلِمْنَضَدِة .  -3َثالَثةٌ ُکرسيٍّ ُهنا.   -2ََمْنوٌع.    نیِ میَ َعَلي الْ اَلدََّوراُن -1  .سارََِمْنوعٌ یَ أَلدَّ

0.5 

 
 

 
 

 .دیروان ترمجه کن یرا به فارس ریعبارات ز  ۱۲
 َوَجْدُُتْ َمکانَنا؟  فَ یْ کَ   -1
 . َلةٌ یقَل ارَةِ یّ السَّ کاَنْت ُسْرَعةُ   -2
 .ِاْزرَْع َصداَقًة َو التَ ْزرَْع َعداَوةً  -3

2.25 

 .دیترمجه کن یرا به فارس ریز  ثیو احاد تایآ ۱۳
 قَ ْوُل ال أَْعَلُم ، ِنْصُف الُِعْلِم .-1
 آَمنوا ِمْنُکْم. نَ یهللاُ الَّذ ْرَفعُ ی َ  -2
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 کنید.جای خالی را اب کلمات داخل کمانک کامل   ۱۴
 ) الََتَْزْن              الََتْزَنی (            إنَّ هللاَ َمَعنا.      .................................. ای َصدیقی ،  -1
 َأْْلِطّباءُ ؛  .................................. اْلَمْرَضی ِف اْلُمْسَتْشَفی.        ) یَ ْفَحصوَن          نَ ْفَحُص ( -۲
 ) اُْخُرجوا             اُْخُرْجَن  (   ِمَن اْلَمْکتَ َبِة .  .................................. ای َصدیقاتی ، َرجاًء ،   -۳
َعتا (   َکالَم ُمَدّرِِسِهما.     ..................................  الطّالِباِن ؛   هذانِ  -۴ ع ا                  ْسَِ             ) ْسَِ

1 

 .دیسی، وزن ها و موارد خواسته شده را بنو  ریابتوّجه به عبارات ز  15
 « نیَ أْرَحُم الرّاِح  ایأهللُ ؛  ایأاَن عاِبٌد َو  أْنَت  َمْعبوٌد  »
 «: ............................َمْفعول » کلمه بر وزن   کی -1
 « : ............................  أَْرَحُم » وزن کلمه   -2
 منفصل: ............................   ریضم کی -3
 « : ............................   نیَ الرّاِح » کلمه   یحروف اصل-4

1 

 0.5 .دیسیداده شده ، جواب کواته مناسب بنو  ی؛ به پرسش ها ریابتوجه به تصاو  16

 
 َجَلَس ٰهؤالِء الطُّاّلُب؟ نَ یْ أ-1

 
 هِذِه اْلَعالَمِة؟ یما ُهَو َمعنَ  -2



 .دیسیپرسش ها ازخودمشاست ، جواب مناسب وکواته بنو  نیا 17
 ، َاْْلَن؟ ْومٍّ ی َ  یِّ أَ  یََنُْن فِ  -1
 الشَّْهِر؟ یَکْم ُأْسبوعاً فِ   -۲
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 موفق ابشید


