
 انم:

 

 اتریخ امتحان:
 ساعت برگزاری: انم خانوادگی:

 انم دبری طراح سواالت:
 

 مدت زمان امتحان:

   
 هنم عربی

 نوبت دوم
 

 ابرم التؤاس ردیف

 آایت و احادیث داده شده را به فارسی ترمجه کنید. ۱
 ............................................         5/0السَّخاءُ َحَسٌن . 

 بیشرت گناهان آدمی زاد  ............................................  75/0َأکَثر َخطاای إِبِن آَدَم فی ِلسانِِه . 
وِت .  

َ
 ............................................   75/0أَلّنوُم َأخو امل

۲ 

 داده شده را به فارسی ترمجه کنید.مجله های عربی  ۲
درسِة َحزیناً .

َ
   75/0َرَجَع َسّجاٌد ِمَن امل

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

     75/0الطُّالُب کانوا یَدُرسوَن ِبِدقٍَّة  .  
............................................................................................... 

 
  1َقسَّمَت َمزَرَعِتنا الَکبریَة إِلی ِنصَفنِی . 

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

 1الطّازَِج  . یوِجُد هَذا  الفیتامنُی فی احلَلیِب 
 این ...........................................................................................

 
 1َولِکن أُنظُر إِلی ِصدِق احلَدیِث و أَداِء اأَلمانِة  .  

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

4.5 

 ترمجه درست را انتخاب کنید. ۳
 ای َأخی ، ِإمَسع َکالَم ُمَدرِ ُسنا .

 ب( ای برادر من ، سخن معلممان را گوش کن.                            ⃝الف( ای خواهر من ، سخن معلم را  گوش کن. 
 اان اَیکالِن الطَّعاَم .ک

0.5 



 ⃝ب(  غذا خواهند خورد.                                      ⃝الف( غذا می خوردند. 

 انم هر تصویر را زیر آن بنویسید.یکی از واژه های داخل پرانتز اضافی می ابشد. ۴
 السََّمَکة ( -َسی ارة اأُلجَرة –) امِلشِمش 

0.5 

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

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

 های متضاد و مرتادف را بیابید و در جای مناسب بنویسید.)یک واژه اضافی می ابشد(واژه  ۵
 ََنََح  (  –َعالمات   –طاِلب   –َرَسَب   –)  تِلمیذ 

.................... ≠ ....................                  .................... .................... = 

0.5 

 مشخص شده را بنویسید.ترمجه واژه های  ۶
 َزمَزم.    .......................... بِئرِ .     ..........................                 آاثُر السَّماویُّ الّلوُن اأَلزَرُق 

0.5 

 اب واژه مشخص شده مهاهنگ می ابشد.  معناییکدام گزینه از نظر  7
 ⃝یق  احَلر              ⃝یق  الَفر               ⃝یق الَعم            ⃝الدُّخان  :       الطَریق  

0.25 

 کدام گزینه از نظر معنا اب سایر گزینه ها انمهاهنگ  است. 8
 ⃝ّی  ُشرط               ⃝  ِمصباح                  ⃝َحلوانّی              ⃝حّداد    

0.25 

 اپسخ دهید. 9
 ......................      وزن  واژه ی ) عاِل( را بنویسید.

 حروف اصلی  واژه ) ََملوق( را بنویسید.   ......................

0.5 

 فعل مضارع مناسب را در جای خالی قرار دهید. 10
 َتبَدأُ  (                                                                                                  -والِدی .................  َیوَمهُ ِبِقراَءِة الصَّحیَفِة دائماً.   ) یَبَدأُ  

 
 فعل ماضی مناسب را در جای خالی قرار دهید.

 شاَهَدت (  -شاَهَد  )    «. سارَة» لمیَذًة راِسَبًة اِبسِم تِ .................  ِهَی 

0.5 

 فعل امرای هنی  مناسب را در جای خالی قرار دهید. ۱۱
 ُأسُکتی ( -أَی َُّتها الطِّفلةُ ! أَنِت .................. و ال َتصَرخی.  ) ُأسکت 

 ُأصُدق (  –أَنُتم ! .................. فی َحیاِتُکم .   ) ُأصُدقوا 
 ال تَنزال(  -ای بَناُت ! ..................، ِإصَعدَن  .  ) ال تَنزِلَن  

۱ 



 ال َتکِشفا( -ای الطّالباِن ! .................. ُعیوَب َأصِدقائُکما .  ) ال َتکِشف 

 مجالت داده شده را به معنای آن ها وصل کنید.)یک واژه در ستون )ب( اضافی می ابشد( ۱۲
 )الف(                                                  ستون )ب( ستون

                ⃝الّصنی                                    ⃝             ماءُ الثََّمر           
                ⃝احَلفَلة                                     ⃝        ِإجتماِع الّناِس لَِفرٍَح     

                ⃝َعصرُی الفاِکَهة                            ⃝  ِبالٌد َکبریٌة ِجداً فی َشرِق آسیا
                ⃝الُبکاء                                    ⃝جاِنٌب ِمَن الّشارِِع ِلُمروِر الّناِس 

                ⃝الرَّصیف                                                                  

۱ 

 . دیمنت را به دقت خبوان ۱۳
دَرس کُتبُ یَ اخلاِمَسَة َعَشرََة ِمن الُعمِر. ُهَو  یو ُهَو ف ی  حاِمٌد َوَلٌد زَک »

َ
الّساَعِة الّسادَسِة  یَصباحاً ف نَهضُ یَ َمساًء .  ةَ یَّ واجباتِِه امل

 الّساَعِة الّساِدَسِة َو النِّصِف . یَفطورَُه ف َتناَولُ ی َ ِإاّل رُبعاً وبعد الصَّالِة 
ٍة إّدار  یاشرتََ  مِ ایّ ِمَن األَ  ومٍ ی یف ٍة سافَ َر والُِدُه ِلُمِهمَّ ِة  ةٍ یَّ والَِدُه حاسوابً َلُه. بعَد ُمدَّ  .« نیِ ومَ یَ ِلُمدَّ

 
 .دیاب توجه به منت ابال  انتخاب کن ررایز  ی( اپسخ  پرسش هاالف
             ⃝ والَدُتهُ            ⃝حِلامٍد حاسوابً ؟                   والُدُه   یشرتَ یَ َمن 

ِة َشهرَ  ةٍ یَّ َهل سافَ َر والُدُه ِلُمُهَمٍة ِإدار   ⃝   ال             ⃝؟    نَ َعم   نِ یِلُمدَّ
 
 .دیبده یدو کلمه ا ای کیاپسخ  ریز  یب( به پرسش ها 

 ..................؟  یٌ َهل حاِمٌد َوَلٌد ذَک
 ..................حامٌد واِجباتِِه ؟  کُتبُ یَ  یَمت

۲ 

 ۱ .دیاپسخ درست را انتخاب کن ریالف( اب توجه به تصو  ۱۴

 
 َموِعُد أَذاِن الظُّهِر؟ یَمت

 َعَشرََة(                       ةَ یَّ الّساَعة الثّان یفِ  - الّساَعِة الّسادَسِة َمساءً  ی)ف

 
 ...َکم الّساَعةُ اآلَن؟ أَلّساَعةُ اآلَن 

 الرّاِبَعةُ و النِّصُف( - )الواِحَدُة و الرُّبعُ 

 .دیاپسخ ده ریب( به سوال ز 
 َمن أَنَت ) أَنِت( ؟ .................................

 

 موفق ابشید


