
 1صفحه 

 

 عربیامتحان درس : 

     فتمهپایه : 

 1401/  10/  14 تاریخ امتحان :

 دقیقه  60زمان پاسخگویی :  

 2تعداد صفحات :  

 

 بسمه تعالی

   مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میاندوآب 

  نوین                            غیردولتیدبیرستان دخترانه  

    1401دی ماه آزمون   

 نام و نام خانوادگی:

 کالس:

 شکوریزهرا خانم طراح: 

 

 ردیف سواالت بارم

 جمالت زیر را ترجمه کنید. 5

 ثَمٍر بال کَالشََّجِر عَمَلٍ، بال الْعاِلمُ .1

 الْعَافِیَة وَ الْأَمْنُ مَجْهُولَتَانِ نِعْمَتَانِ. 2

 الْجاهِلِ صَداقَةِ مِنْ رٌیخَ العاقِلِ عَداوَةُ. 3

 العَمَل رٌیکَث الکَالمِ لُیقَل اَلمُؤمِنُ. 4

 اإلیمان من العهد حُسن إن .5

 

1 

 جمالت قرآنی زیر را ترجمه کنید. 1
 

 .أَیََّامٍ سِتََّةِ فی الْأَرْضَ وَ السََّماواتِ خَلَقَ الََّذي هُوَالف: 

 

 خَمسُ سُورٍ. -؟  نآالقر فی یواناتِالحَ باسمِ هًسور کم ب

2 

 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کرده و زیر اسم هاي اشاره خط بکشید. 1

 3 ه.الْمَدْرَسَ ذِهِه فی الْوَلَدُ، ذَاه

 در جاي خالی گزینه مناسب را قرار دهید. 1

 الوَردَهٌ                                          الجَبَالنِ رتفعتانِمُ  ................... هذانالف( 

 واقفاتٌ                 ب( زهراءُ و زینبو فاطمهُ                                          واقِفٌ 

 

4 
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 2صفحه 

 

 با توجه به تصویر به سواالت پاسخ دهید. 1

 

 

 ؟ الحَقائِب بائعُ هُوَ هل....................                                 العِنَبِ؟ شَجرةُ هذهِ، هَل

5 

 ت زیر پاسخ کوتاه دهید.البه جم 1

 ما اسمُکِ ...............................                                      ب( مَن انتِ ..............................الف( 
6 

 را ترجمه کنید.جمالت زیر  1

 قاءِاالصدِ تِّحُبِ ماکُیلَعَ                                                  حسانِالِام بِیکُلَعَ

7 

 کلمات مترادف و متضاد را مشخص کنید. 1

 ..................... رَخیصهغالیه ریب .................... بعید           خَلف .................... وَراء                   ق

8 

 جمالت زیر را ترجمه کنید و سپس جمع هاي سالم و مکسر و مثنی را مشخص کنید. 1

 .الْقِراءَةِ مُسابَقَةِ وَ الْحِفظِ مُسابَقَةِ: نِیمُسابَقَتَ یف فائِزونَ ،طَّالبُالل ؤالءِهالف( 

 علی الکَراسی. جالسونَ الرَّجالُ، أولئِکب( 

9 

 «انتِ  –هم  –انتن  –هی  –هو  –انتَ  –هما » براي جاي خالی ضمیر مناسب بنویسید.  1

 .ن ..................یا بِنتُ؟ انا فی البیتِیأب:                    ؟ ......................... ضیفٌلُن هذا الرجُالف: مَ

 د: ....................فائزونَ فی المسابقهِ            م                         عَج: أَ ..................... کاتباتٌ؟ نَ

10 

 «انتَ  –انا  –انتما  –نحن  –هی  –انتم » براي هر تصویر دو ضمیر مناسب انتخاب کنید.    1

 
11 

 زهرا شکوری  موفق و پیروز باشید 
 15جمع نمره 
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 4صفحه 

 

 عربیامتحان درس : 

     فتمهپایه : 

 1401/  10/  14 تاریخ امتحان :

 دقیقه  60زمان پاسخگویی :  

 2تعداد صفحات :  

 

 بسمه تعالی

   مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میاندوآب 

  نوین                            غیردولتیدبیرستان دخترانه  

    1401دی ماه آزمون   

 نام و نام خانوادگی:

 کالس:

 شکوریزهرا خانم طراح: 

 

 ردیف پاسخنامه بارم

 جمالت زیر را ترجمه کنید. 5

 .دانشمند بدون عمل مانند درخت بدون میوه استثَمٍر بال کَالشََّجِر عَمَلٍ، بال الْعاِلمُ .1

 شناخته هستند سالمتی و امنیتدو نعمت نا الْعَافِیَة وَ الْأَمْنُ مَجْهُولَتَانِ نِعْمَتَانِ. 2

 دشمن عاقل بهتر است از دوست نادان. الْجاهِلِ صَداقَةِ مِنْ رٌیخَ العاقِلِ عَداوَةُ. 3

 ر عمل می کند.مومن کم سخن می گوید و بیشت العَمَل رٌیکَث الکَالمِ لُیقَل اَلمُؤمِنُ. 4

 از ایمان است.همانا خوش عهدی  اإلیمان من العهد حُسن إن .5

 

1 

 جمالت قرآنی زیر را ترجمه کنید. 1
 

 کسی است که خلق کرد آسمان ها و زمین را در شش روز.او  .أَیََّامٍ سِتََّةِ فی الْأَرْضَ وَ السََّماواتِ خَلَقَ الََّذی هُوَالف: 

 

 سوره 5چند سوره در قرآن به اسم حیوانات است؟ خَمسُ سُورٍ. -؟  نآالقر فی یواناتِالحَ باسمِ هًسور کم ب

2 

 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کرده و زیر اسم های اشاره خط بکشید. 1

 3 پسر در این مدرسه است.این  ه.الْمَدْرَسَ  ِ ِذ ه ه فی الْوَلَدُ،  َ ذ اه

 در جای خالی گزینه مناسب را قرار دهید. 1

 الوَردَهٌ                                          الجَبَالنِ رتفعتانِمُ  ................... هذانالف( 

 واقفاتٌ                 ب( زهراءُ و زینبو فاطمهُ                                          واقِفٌ 

 

4 
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 5صفحه 

 

 با توجه به تصویر به سواالت پاسخ دهید. 1

 

 

 ال ؟ الحَقائِب بائعُ هُوَ هل..............                                 نعم....العِنَبِ؟ شَجرةُ هذهِ، هَل

5 

 ت زیر پاسخ کوتاه دهید.البه جم 1

 ....................     ٌطالبة نا أ .............                                      ب( مَن انتِ .....جلنازاسمی ما اسمُکِ ......الف( 
6 

 را ترجمه کنید.جمالت زیر  1

 دوستی با دوستانتانبر شما واجب است  قاءِاالصدِ تِّحُبِ ماکُیلَعَ         ت نیکی کنید.سابر شما واجب  حسانِالِام بِیکُلَعَ

7 

 کلمات مترادف و متضاد را مشخص کنید. 1

 ....... رَخیصه.......غالیه ....... وَراء                   =.......... بعید           خَلف ....ریب ....ق

8 

 جمالت زیر را ترجمه کنید و سپس جمع های سالم و مکسر و مثنی را مشخص کنید. 1

 .الْقِراءَةِ ةمُسابَقَ وَ الْحِفظِ مُسابَقَةِ: نِیمُسابَقَتَ یف فائِزونَ ،طَّالبُالل ؤالءِهالف( 

 علی الکَراسی. جالسونَ الرَّجالُ، أولئِکب( 

9 

 «انتِ  –هم  –انتن  –هی  –هو  –انتَ  –هما » برای جای خالی ضمیر مناسب بنویسید.  1

 .............یا بِنتُ؟ انا فی البیتِانتن ......یأب:                    ............... ضیفٌوه؟ ..........لُن هذا الرجُالف: مَ

 ...........فائزونَ فی المسابقهِهمد: .........            م                         عَ.............. کاتباتٌ؟ نَانتنج: أَ .......

10 

 «انتَ  –انا  –انتما  –نحن  –هی  –انتم » برای هر تصویر دو ضمیر مناسب انتخاب کنید.    1

 
11 

 ریزهرا شکو  موفق و پیروز باشید 
 15جمع نمره 

 هی اان ماانت انتم
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 6صفحه 

 

 

hamyar.in همیار


