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 و عبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید: آیه

 نمره 57/0تَ ْفَعلوَن.  ال ما تَقولونَ  ِلمَ  آَمنوا أَيُّها الَّذينَ يا  الف(
 نمره 1 .َفريَضة   اْلِعْلمِ  طََلبَ  فَِإنَّ  بِالّصيِن؛ َوَلوْ  اْلِعْلمَ  ُاْطلُُبوا ب(
 نمره 57/0. اْعَتَذرَ  وَ  قَ بََّل َأخاهُ  وَ  بِاْلُبکاءِ  بََدأَ ( ج
 نمره 57/0 .!الّلهِ  َأمانِ  في وازََک،جَ  ُخذْ (  د
 نمره 57/0 .هاِدئ   وَ  ذَکي   َوَلد   ُهوَ  َأْعرِفُُه؛( ه 
 نمره 1 .اْلَجّواِل؟ شاِحنَ  تُعطَيني َأنْ  يُمِکنُ  أَ ( و
 نمره 1. اْلَمرضی ِلَفْحصِ  ُمَجهَّز   َمکان   اَْلُمْسَتْشفی( ز
 نمره 7/0. بِاْلُمحاَوَلةِ  َعَليُکم َشباُب، يا ( ح
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 ترجمة درست را انتخاب کنید:

 ........... : اگر ؛«قَريبٌ فَإِنّي عَنّي عِبادي سَألَكَ إِذا»  الف( 

    □ بندگانم دربارة من از تو بپرسند؛ قطعاً من نزدیکم. -1

 □. قطعاً من نزدیکم.از بندگانم دربارة من پرسیدند؛  -2

 :«الذَّهابَ؟ تُريدونَ مُدُنٍ أَيِّ إلي»  ب( 

    □ ؟ندبه چه شهرهایی برو ندخواهمی  -1  

 □ خواهید به چه شهرهایی بروید؟می -2   
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 برای تصاویر زیر یک اسم بنویسید:

   ب(  ................               الف(  .................     
- 
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 منهرشته: )دوره اول( مقطع و 

 نام پدر: ...........................................

 شماره داوطلب: ...............................

 صفحه 3تعداد صفحه سؤال: 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  اولنوبت ترم  نیاپاآزمون 

 

  عربینام درس: 

  نام دبیر:

 امتحان:   تاریخ

 ساعت امتحان:

 دقیقه 61مدت امتحان : 
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 مشخص کنید:(   ≠یا    =با ) مترادف یا متضاد بودن واژگان زیر را    

 َحِزنَ ....   َفِرحَ  ب(                        َفجأة  . ...  بغتة  الف(                  
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 کلمة ناهماهنگ را در هر گروه مشخص کنید:

 □ َقرية     □ عاِمل     □ دينةمَ     □محاَفظَة الف(          

 □ َتمر      □ َسحاب      □ ِعَنب     □ رُّمانب(          
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 ترجمة واژگانی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید:

 .ِجداريَّة   َصحيَفة   في اْلُمرورِ  إشاراتِ  َرْسمَ  و َمَمرِّ الُمشاةِ الُعبوَر ِمن  ُهمِمن ْ  طََلبَ  الّتالي اْلَيومِ  ِفي
 

1 
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 های ماضی و مضارع را مشخص کنید:زیر فعل هایعبارتدر 

 . اْلُمرورِ  ُشرطيُّ  يَْأتي عاِبرا ، َسّيارَة   َصَدَمتْ  بَعَدما   
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 فعل ماضی مناسب برای جاهای خالی انتخاب کنید:

 (واساَفرُتم/ ساَفر /  اساَفرنَ .  )ة إلی کربالءالماضي ّسنةِ ال ............ فيَنحنُ الف(     

 ا(و / َغَسال/ َغَسل ما............ قُبوَر الشَُّهداِء.  )َغَسلتُ  النِ جُ الرَّ ب(     
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 فعل مضارع مناسب برای جاهای خالی انتخاب کنید:

؟ ............ ِمنَ َهل  أصدقائي، ياالف(        (ْخُرجونَ يَ  / نَ ُرجْ خْ تَ /  ْخُرجونَ تَ ) الصَّفِّ

 / َتعَملَن ( يَ ْعَملُ  / )َتعَملُ  . اْلَکراسيِّ ............ في َمصَنِع  جارُناب(      
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 را به جملة مربوط به آن وصل کنید:هر واژه       

 .ِلاِلْحِتراقِ  ُمناِسَبة   َأخشاب     ُکَرُة الَقَدِم                                

 الطُّاّلبُ  ِمنَها يَ َتَخرَّجُ  وَ  اْْلُستاذُ  فيَها يَُدرِّسُ  الُبکاُء                                    

 .اْلُحْزنِ  ِمنَ  الدُّموعِ  َجَريانُ                        جاِمَعةُ اَل            

 .الِعبا   َأَحَد َعَشرَ  فيها يَ ْلَعبُ  رِياَضة  اَلَحَطُب                                  

 

                                                       3                                             3  از   2 صــفـحـه                                                         

                                                        

1 
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  کلمه اضافی است(: دوجاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. )  

 (هِ  َذَهبِ  /ی / أََتَمنَّ  َوَجدوا/ َرَقَد /  غالية   )      

 .اْلُمسَتشفی   ِفي ............ فَ    اْلَمريُض؛ َعَجزَ الف(    

 .اْلَجزيَرةِ  ِفي َأَحدا   ............ ما( ب   

 ............ َلُکم زيارَة  َمقبوَلة . (ج   
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 مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید: فعل امر 

 (ِانْ  زِل  نَ  / ِانْ  زِل  ا / ِانْ  زِلُ  وا). اْلحاِفَلةِ  ِمنَ  ............رَجاء ،يا ُمساِفراِن،  الف(   

 (اُرُسمنَ  / اُرُسم/  )اُرُسمي ُصورَة الشَّهيِد. ........ .....ةُ سَ رِّ دَ نِت يا أي َُّتها المُ ب( أَ    
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 متن زیر را بخوانید، سپس به سؤاالت پاسخ دهید:   

؛ اْلَمدَرَسةِ  ِإَلی الطّالِباتُ  وَ  الطُّاّلبُ  َيْذَهبُ   وَ  بِاْلَبنينَ  َمْملوَءة   اَلشَّوارِعُ . الرَّصيفِ  َعَلی يَْمشونَ  وَ  َحقائِبَ ُهم َيْحِملونَ  ُهمْ  ِبَفَرح 
  .التَّالميذِ  بَينَ  الصَّداَقةِ  َفصلُ  وَ  اْلِکتابَةِ  وَ  اْلِقراَءةِ  وَ  الدِّراَسةِ  َفصلُ  الَخريِف؛ َفْصلُ  يَ ْبَتِدئُ  اْلَبناِت.

 
 الف( درست و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید:

 □غ     □ص  . التَّالميذِ  بَينَ  الصَّداَقةِ  َفصلُ  لَخريفُ اَ ( 1    

 □غ    □ص بَناُت الَمدَرَسِة فَ َقط.   َحقائِبَ ُهم َيْحِملونَ  اَلَّذينَ ( 2   

 ب( بر اساس متن به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

 ؟اْلِکتابَةِ  وَ  اْلِقراَءةِ  وَ  الدِّراَسةِ  َفصلُ  ما ُهوَ ( 1     

 ؟اْلَمدَرَسةِ  ِإَلی الطّالِباتُ  وَ  الطُّاّلبُ  يَْذَهبُ  َکيفَ  (2     

  ؟يَمشي الطُّالُب والطّالِباتُ  أينَ   (3     

 ج( مفرد کلمات زير را بنويسيد:   

 ........... َشوارِع:...........        َحقائب:     
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