
 

 باسمه تعالی نام:
 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 رشت 2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 
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 نمره پس از تجدید نظر : روف :               نمره با حره با عدد :        نم       نام ونام خانوادگی دبیر و امضا :فاطمه احمدی

یف
رد

 بارم سواالت 

1  

 وردةال-الشجرة-الحقیبة-البقرة  نام شكل هاي زیر را بنویسید.
 
  

 
  
 
  

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

1 

2 

 عبارت هاي عربي را به فارسي روان ترجمه كنید.
 العجلة ِمن الشیطان. الف(

 

 ذِلَک أبی َو تِلَک أُّمی.ب( 
 

 .وقت ِمن الذهبج ( ال
 

 ح(هذاِن الولداِن ،نظیفاِن.
 

 .العلماء عبادةمجالسة د( 
 

 .سالمة العیش فی الُمداراةو(
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 ترجمه ناقص را كامل كنید.
 روزگار دو روز است ،روزي  به ................. و  روزي به زيان تو  و یوٌم عَلیَك . لكَ الف ( الدَّهُر یَوماِن ، یوٌم 

 .از ......... سال عبادت است ساعتی انديشیدن هبرت      .سنة سبعینتفکُّر ساعة خیر من عبادة ب ( 
 « الّنارُ و  العداوةو الوجع الفقر و »  ج( َأربعٌة قلیُلها كثیٌر :

 ................و .................... و  دردفقر و »  :چهار چیز كم آن هم زياد است

1 

4 
  .ترجمه درست را انتخاب كن

    پنجره                     باغ                        معنای احلديقة. –الف 
   نیکی             خوش اخالقی                     معنای ُحسن اخلُلق. -ب

1 

5 
 رَخیصة( –واِقف  – قلیلدام است .)یک کلمه اضافه است( ) متضاد كلمات زیر ك

                               ……………≠ کثری                         ……………≠غالیة
1 
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6 
 وراء( – َحدیقة – هنامترادف كلمات زیر كدام است. .)یک کلمه اضافه است(  ) 

                             …………… =خلف                            …………… = بستان
1 

7 
 .گزینه درست را انتخاب کنیدواژه  

               يومان  ب(                   أيامالف(           :یومجمع کلمه 
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 .گزینه مناسب را انتخاب كنید
؟ -الفالف   هی طالب                       أنا طالبة                                َمن أنت 

.........مجیلتان   -ب   بنات                           بنتان  :                   هاتان 
؟                           أنا م ن ايران -پ  أنت ايرانی                       م ن أيَن أنت 
 هنا ذلک                 الطالب ذال   ل من هذا القلم:                            -ج
 مسرورة                        َمسرورون     عباس و هاشم و میثم:               -د
 ا ثنان                             َکم صفاً فی املرحلة االبتدايیة؟             ستَّة  -ر
 فالحة                         أنتم ......... ناجحون.                   فالحونَ -ز

25/1 

9 

 )به عربی پاسخ دهید( به توجه به شکل پاسخ کوتاه دهید:
 
 
 
 

 ؟ ...................مانهل هذا الر                                ؟ ...................................هوَ  َمن   

1 

10 
 ترجمه صحیح لغات را مشخص کنید.

 او                              تو                           من :         تَ أن
  کوه                               خوبی                       تابلو:      لوحة

5/0 
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 (پاسخ دهید پاسخ كوتاه بدهید.)به عربی

؟.......................... -؟ ..........................                                   بَکیف حاُلک   –الف   َما امُسک 
1 

12 
 (بنتال –هي  –تلك  –هاتان  )           از میان كلمات پیدا كنید و بنویسید. معادل مونث هر كلمه را

 :                   هو:                    هذان:                      ذلك :                  الَولد
1 

13 
 نصف الدین ُحسن الُخلقمعنی ترکیب مشخص شده در کدام گزینه آمده است؟ 

 د(خوب بودن صورت         ج(پای بندی به اخالق    ب(خوش اخالقی  عهدیالف(نیک 
25/0 

14 

 )به عربی پاسخ دهید( پاسخ کوتاه دهید.
 

  ؟..................ُکرسیانِ َکم عدد ال
 

25/0 

  15موفق باشید 
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 پاسخنامو عربی ىفتم

 حقیبة     بقرة        وردة     شجرة -1

 العجلة ِمن الشیطان.عجلو از شیطان است.  الف( -2

 ب( ذِلَک أبی َو تِلَک ُأّمی.آن پدرم و آن مادرم است

 ج ( الوقت ِمن الذىب.وقت از طالست

 ح(ىذاِن الولداِن ،نظیفاِن.این دو پسر پاکیزه ىستند.

 العلماء عبادة.ىمنشینی با دانشمندان عبادت است.د( مجالسة 

 و(سالمة العیش فی الُمداراة.

 منی و آتشدش -ىفتاد                 ج -بو سود تو                       ب -الف -3

 خوش اخالقی -ب                        باغ        -الف-4

 قلیل  ≠کثیر                         رَخیصة ≠غالیة  -5

 وراء =خلف    حدیقة                         = بستان-6

 الف(ایام-7

                        َمن أنِت؟                               أنا طالبة  -الف -8

                           ىاتاِن.........جمیلتاِن :                  بنتاِن  -ب

                        ِمن أیَن أنِت؟                           أنا ِمن ایران -پ

                  ِلمن ىذا القلم:                             ِلهذا الطالب-ج

                         عباس و ىاشم و میثم:                   َمسرورون -د

                             االبتداییة؟             ستَّة َکم صفاً فی المرحلة  -ر

                         أنتم ......... ناجحون.                   فالحونَ -ز

 ىو ابوریحان بیرونی                    نعم ىذا الرمان-9

 تابلو: لوحة          تو                        :أنَت -11

 بخیر                               اسمی.......انا -11

 الَولد : البنت                  ىو: ىی                   ىذان:ىاتان                      ذلك :تلک                  -12

 ب-13

 ِاثنان-14
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