
 19/10/1401تاریخ امتحان:          باسمه تعالی                                                                                                                     

  صبح10ساعت شروع:     وزارت آموزش و پرورش                                                                     نام :..........................
  دقیقه70اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان                 مدت ارزشیابی:        نام خانوادگی: .....................     

  حجاب متوسطه اولآموزشگاه:ش و پرورش شهرستان دزفول          ناممدیریت آموز       نام پدر:............................        
  صفحه3تعداد صفحه:     1401-1402دي ماه سال تحصیلی           تمفهارزشیابی درس عربی          پایه شماره:...............     

  بارم  1صفحه                                                       سواالت                                                                      ردیف

  یک کلمه اضافه استمنضدة) -بقرة-رماننام هر تصویر را از داخل پرانتز بیابید وبنویسید: (  1

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

5/0  

  :کنید ترجمه روان فارسی به را زیر هاي عربی جمله  2
 رب کالمٍ کَالحسامِ............... .1

 الخَیرُ کَثیرٌ و فاعلُه قَلیلٌ................ .2

 ید اهللاِ مع الجماعۀِ............. .3

 هناك...........أینَ أسرَتُک؟هم جالسونَ  .4

 مجالَسۀُ العلماء عبادةٌ............. .5

6. ................................هاتأَقدامِ األُم نَّۀُ تَحتالج  

 هوالذي خلق السماوات و األرض فی ستّۀ أیام ................  .7

  ................النظرُ فی وجه الوالدینِ و فی البحرِ عبادة... .8

4  

  را انتخاب کنید: صحیحترجمه   3
  کتابخانه کنارباغ است                           مدرسه در باغ است              المکتبۀُ جنب البستانِالف)
                                      انسان گرفتار زبان است              بالء اإلنسانِ فی لسانه              گرفتاري انسان درزبانش استب)

5/0  

  ترجمه ناقص جمالت زیر را کامل نمایید:  4
  سالمۀُ العیشِ فی المداراةِ                 سالمت ........در..............است.

5/0  

  )کثیر-غالیۀ – مدرسکلمات داده شده را مشخص کنید: ( مترادف متضاد و   5
  =.........................معلِّم........................                     #قلیل

5/0  

hamyar.in همیار



  بارم  2سواالت                                            صفحه                                                                   ردیف

  خط کشیده شده است را بنویسید:معنی واژه هایی که زیر آنها   6
  .........الکُرسی وراء الکُتُبب)                   ..............الوطُنِ منَ األیمانِحب الف)

5/0  

  است: ناهماهنگکدام کلمه از نظر معنا و مفهوم با سایر کلمات   7
  باب               قَصیر              ۀغرف                      نافذَة

  من                  هل                 من                        ما 

5/0  

  أیام)-مجاهدونَ-کثیرتانِ  -معلمات-بنت-کلمات داخل پرانتز را در جاي مناسب در جدول زیر قرار دهید:     (سائق  8

  مونث سالمجمع   جمع مذکر سالم  جمع مکسر  مثنی مونث  مفرد مونث  مفرد مذکر

            
  

5/1  

  هوالء)-ذلک -هذانِ -: (هذهدرجاي خالی اسم اشاره مناسب قرار دهید  9

                                                

  .................حافظاتولدانِ                        ............الوردة              .............الشاعرُ سعدي               .............

1  

  در جمالت زیر نام هر ضمیرمنفصل و متصل مشخص شده را بنویسید:  10

  ............      یذلک أَب                                طالبانِ................         نحنُ

  أَخی.............. هو                                   ؟.........          کُمأینَ فُندقُ

1  

  باتوجه به ترجمه براي جاي خالی ضمیر مناسب را عالمت بزنید:  11

 َّو هذا صدیقــ.................او حمید است واین هم دوستش است    هن هو حمید                 هما  

                     ۀِ . ما دانش آموزان مدرسه هستیمسنحنُ      .........طالبات المدر                أنا  

  فالحونَ ناجحونَ.      آنها کشاورزانی موفق هشتند                    أَنتُم............                 أنتُّن  

                     أنتُما    یا طالبانِ أ..........حاضرانِ؟اي دو پسر آیا شما حاضرید؟                  أنت 

  

1  
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  بارم  3صفحه                      سواالت                                                                             ردیف

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟  12

  األرضِ؟..............من خالقُ السماوات و                                   کیف حالُک؟...................

  من أینَ أَنت؟............                          من مدرس اللُغۀِ العرَبیۀِ؟.......................      

1  

  با توجه به تصاویر به سواالت پاسخ دهید:  13

                                          
  أَین السفینَۀ؟...............          أین الولد؟...............      هل هذه حقیبۀ المدرسۀ؟........          مفاتیح؟..........  عدد کم 

1  

  درستی یا نادرستی جمالت زیر را براساس واقعیت بنویسید:  14
  نادرست                     عدة األسابیع فی کلّ شهرٍ،أربعۀ.                                درست

  نادرست                   مکانُ السیارة فی البحر                                          درست  

5/0  

  هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید: (یک مورد اضافه است)  15
  الصالة          ⃝الذَهب                                   
  المصحف             ⃝الجهل                                    
  الوقت مثلُه         ⃝عمود الدین                             

  حوار          ⃝                         عبادة هالنظرُ فی
                       کالم بین الشخصینِ

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أرجوا لَکُم النَجاح

 خواجه زاده
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            باسمه تعالی                                                                                                                                            
  اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان                                                                                            

  دیریت آموزش و پرورش شهرستان دزفول      م                                                                                   
  (متوسطه اول) حجاب غیردولتی دبیرستانآموزشگاه: نام

  تمفهسواالت عربی پایه       کلیـــــــد
  طراح خانم خواجه زاده     1401-1402دي ماه سال تحصیلی 

  بارم  1سواالت                                                      صفحه                                                                       ردیف

  25/0هرمورد                  یک کلمه اضافه استمنضدة) -بقرة-رماننام هر تصویر را از داخل پرانتز بیابید وبنویسید: (  1

  ...............رمان...........      ........منضدة......                        

5/0  

  5/0هر جمله                  :کنید ترجمه روان فارسی به را زیر هاي عربی جمله  2
 چه بسا سخنی مانند شمشیرباشدرب کالمٍ کَالحسامِ .1

 نیکی بسیار است وانجام دهنده آن کم استالخَیرُ کَثیرٌ و فاعلُه قَلیلٌ .2

 دست خدا با جماعت استید اهللاِ مع الجماعۀِ .3

 خانواده ات کجا هستند؟آنها آنجا نشسته اندأینَ أسرَتُک؟هم جالسونَ هناك .4

 همنشینی با دانشمندان عبادت استمجالَسۀُ العلماء عبادةٌ .5

6. هاتأَقدامِ األُم نَّۀُ تَحتالجبهشت زیرپاي مادران است  
7. ماوات و األرض فی ستّۀ أیام هوالذي خلق الساو کسی است که اسمانها وزمین را درشش روز افرید 

  نگریستن درصورت پدرومادر و در دریا عبادت استالنظرُ فی وجه الوالدینِ و فی البحرِ عبادة .8

4  

  25/0هرمورد             ترجمه صحیح را انتخاب کنید:  3
  کتابخانه کنارباغ است                           مدرسه در باغ است              المکتبۀُ جنب البستانِالف)
                                                          انسان گرفتار زبان است              بالء اإلنسانِ فی لسانه              گرفتاري انسان درزبانش استب)

5/0  

  25/0هر جاي خالی           ترجمه ناقص جمالت زیر را کامل نمایید:    4
  سالمۀُ العیشِ فی المداراةِ                 سالمت ...زندگی.....در.......مداراکردن.......است.

5/0  

  )کثیر-غالیۀ – مدرسمتضاد و مترادف کلمات داده شده را مشخص کنید: (   5
  ...............مدرس=..........علِّمم.............                     کثیر............#قلیل

5/0  
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  معنی واژه هایی که زیر آنها خط کشیده شده است را بنویسید:  6
  .....پشت....الکُرسی وراء الکُتُبب)                   .........یا دوست داشتن یدوست.....الوطُنِ منَ األیمانِحب الف)

5/0  

  مفهوم با سایر کلمات ناهماهنگ است:کدام کلمه از نظر معنا و   7
  باب               قَصیر              ۀغرف                      نافذَة

  من                  هل               من                        ما 

5/0  

  أیام)-مجاهدونَ-کثیرتانِ  -معلمات-بنت-(سائقکلمات داخل پرانتز را در جاي مناسب در جدول زیر قرار دهید:       8

  جمع مونث سالم  جمع مذکر سالم  جمع مکسر  مثنی مونث  مفرد مونث  مفرد مذکر

  معلمات  مجاهدون  ایام  کثیرتان  بنت  سائق
  

5/1  

  25/0هرمورد        هوالء)-ذلک -هذانِ -درجاي خالی اسم اشاره مناسب قرار دهید: (هذه  9

                                                
  حافظات ...هوالء.......الشاعرُ سعدي               ذلک.......الوردة            ...هذه......ولدانِ                  ....هذانِ....

1  

  25/0هرمورد           در جمالت زیر نام هر ضمیرمنفصل و متصل مشخص شده را بنویسید:  10

  لصفنمضمیر :أَخی هو        ضمیر متصل:؟کُمأینَ فُندقُ    ضمیر متصل: یذلک أَب      ضمیر منفصل:طالبانِ نحنُ

1  

  باتوجه به ترجمه براي جاي خالی ضمیر مناسب را عالمت بزنید:  11

 َّو هذا صدیقــ.................او حمید است واین هم دوستش است    هن هو حمید                 هما  

 ُۀِ . ما دانش آموزان مدرسه هستیم                         نحنسطالبات المدر.........                أنا  

 فالحونَ ناجحونَ.      آنها کشاورزانی موفق هشتند                     أَنتُم............                 أنتُّن  

 ....أنتُما      ......حاضرانِ؟اي دو پسر آیا شما حاضرید؟                  یا طالبانِ أ                أنت  

1  

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟  12

  .......اهللامن خالقُ السماوات و األرضِ؟...                           ...........                          أنا بخیرکیف حالُک؟..

.........             أنا من إیران یا أنا إیرانی.............           من أینَ أَنت؟...سیدة (هر نام می توان نوشت)من مدرس اللُغۀِ العرَبیۀِ؟....

1  
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  25/0هرمورد با توجه به تصاویر به سواالت پاسخ دهید:  13

                                              
  .ال.....   هل هذه حقیبۀ المدرسۀ؟..ف البابلخ.     أین الولد؟...فی البحر.....      أَین السفینَۀ؟.....خمسۀکم عدد مفاتیح؟..

1  

  25/0هرمورد        درستی یا نادرستی جمالت زیر را براساس واقعیت بنویسید:  14
  نادرست                    عدة األسابیع فی کلّ شهرٍ،أربعۀ.                                درست 

  نادرست                    درست      مکانُ السیارة فی البحر                                     

5/0  

  25/0هرمورد             اضافه است)هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید: (یک مورد   15
  الوقت مثلُه         ⃝الذَهب                                   
         کلمه اضافه      ⃝الجهل                                    
  الصالة         ⃝عمود الدین                             

  المصحف           ⃝النظرُ فیه عبادة                         

  حوار             ⃝    کالم بین الشخصینِ               

1  

  

ده ا ا ز   و

ماه  ۱۴۰۱د
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