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 بارم سواالت 

1 

 قرة(الب  -سر  الف  -الشُّرطیکلمه مربوط به تصویر را مشخص کنید.) ا
 

  
 
 

                                 ......................                           ....................... 
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 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید .
 الف ( ا سرین طالِب ُة فی الصَّفِّ الثّانی الُمت  و س ِط . 

ِم.أنا ُاحبُّ الّریاضة.أنا العٌب ُممتاٌز فی  ب(       ُکرة الق د 

 ج(أنت  ح ّداٌد. ت صن ُع اْلأ بواب  و  النَّواِفذ  . 
 

ُة م بُروک ة .  ح( الِسن ُة الدِّراِسیَُّة الج ِدید 
 

 .أنا أصدُق و أنت  تکذبُ د( 
 
 
 

 .أ أنت  ت جمُع االخشاب أم ُاختک  تجمعُ ر( 
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  .سخنان حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید  3
 ب( السکوُت ذ ه ٌب و الکالُم فّضٌة.                                             . الکتُب بساتین العلماءالف ( 
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4 
 معنی کلمات مشخص شده را بنویسید.

                                        ِطبَّ الُعیونأنا ُأِحبُّ  ب(                                            ِمضیافٌ شعٌب  الف(
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5 
 از بین کلمات داده شده مترادف و متضاد را مشخص کنید: 

    

 عید............. ب   ق ریب -ب                    دوانعُ .....…… داوةع   -الف
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 از بین کلمات داده شده کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید:
 هذه                 ذلک            هذا                هر ب   -الف

 هم                أنت               وردة                   أنا -ب

 شجرة               وجه              عین                     ید-ج

75/0 
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7 
 ترجمه ناقص را کامل کنید:

 بهترین مردم................. برای مردم است.     خ یُر الناِس ا نفع ُهم ِللناِس.  -الف
 عبادت است. ...............با  همنشینی         ُمجالسُة العلماِء عبادٌة.-ب
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8 
 را مشخص کنید.مستقبل و  ماضی، مضارع درعبارات زیر فعل 

 أنا سوف اکتُب درسی. -3   . أنت  قبلت  کالم  والدک   -2   رسائل اداریة. ت کُتبُ  انت  -1
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 ترجمه درست را انتخاب کنید ؟
ُة خ یٌر ِمنأ ج ِلیِس الّسوِء .       -1  ا لو حد 

  ب ( تنهایی از همنشین بد بهتر است                        الف ( وحدت از پراکندگی بهتر است
 العربیة کثیراً.االیرانیون خدموا اللغة  -2

 ایرانی ها به زبان عربی بسیار خدمت  می کنندب (            ایرانی ها به زبان عربی بسیار خدمت کردندالف(
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید.
  تعرفُ              تعرفینل .............. ذلک الُمدرس  یا أخی؟             ه   -1

 أبحثُ              أنا.............عن طریق الجنة فی حیاتی.             ب ح ث  -2

 ینِ ت طرق            هل أنت  .......... الباب  قبل  دقیقتیِن؟               ط ر قت   -3

 تذهبین             أ أنِت............... الی المختبر وحدک یا أختی؟    یذهُب  -4

1 

11 
 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

          مااسمِک؟......................              ِمن أین  أنِت؟.................       ؟.................ک یف حاُلکِ 
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 هر کلمه را به توضیح مرتبط با آن وصل کنید .
  جّدةال                  االسبوع عدد أیّام -ا                                       

 سبعة                     کاُن االشجارم   -2                                      
 الُبستان                      ِ اُُم االب       -3                                      
        للِّسانا        ب الُ االأِنساِن ِفیِه               – 4                                      

1 

13 
 ةحدیقاٌت/طالبون /مسرور اِن/تلمیذ           این کلمات را در جای خالی  بنویسید.

           جمع مونث سالم:.........     جمع مذکر سالم:............      :......... مذکر مثنی      :..........مفرد مونث
1 

14 

 )به عربی پاسخ دهید( پاسخ کوتاه دهید.
 

 ک م عدد الم فاتیح؟..................
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  15موفق باشید
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 پاسخنامو عربی ىشتم

 الفرس        الشُّرطی-1

 اسرین دانش آموزی در کالس دوم متوسطو است.الف ( َاسرین طالَِبُة فی الصَّفِّ الثّانی الُمتَػَوَسِط . -2

 ىستم.من ورزش را دوست دارم.من بازیکن ممتازی در فوتبال ب( أنا ُاحبُّ الّریاضة.أنا العٌب ُممتاٌز فی ُکرة الَقَدِم.    

 تو آىنگری.درىا و پنجره ىا را می سازیج(أنَت َحّداٌد. َتصَنُع اْْلَبواَب َو النَّواِفَذ . 

 سال تحصیلی جدید مبارکح( الِسَنُة الدِّراِسیَُّة الَجِدیَدُة َمبُروَکة .

 من راست می گویم و تو دروغ می گوییأنا أصدُؽ و أنَت تکذُب.د( 

 آیا تو چوبها را جمع می کنی یا خواىرت جمع می کند.ُاختَک تجمُع.ر( أ أنَت َتجمُع االخشاب أم 

 الف ( الکتُب بساتین العلماء .  کتابها باغهای دانشمندان ىستند      -3

 سکوت طال و سخن نقره استب( السکوُت َذَىٌب و الکالُم فّضٌة.  

 چشم پزشکی-مهمان دوست                        ب-الف-4

 بَعید ≠َقریب  -َعداوة   = ُعدوان                    ب -الف -5

 شجرة -وردة      ج-ىرب     ب-الف -6

 دانشمندان -سودمندترینشان           ب-الف-7

 تکتب مضارع       قبلَت ماضی      سوؼ اکتب مستقبل-8

 الف -2ب       —1   -9

 َىل .............. ذلک الُمدرَس یا أخی؟             تعرُؼ  -11-1

 أنا.............عن طریق الجنة فی حیاتی.             أبحثُ -2

             ىل أنَت .......... الباَب قبَل دقیقتیِن؟               َطَرقتَ  -3

 تذىبینَ أ أنِت............... الی المختبر وحدک یا أختی؟     -4

  اسمی........مااسمِک؟     ِمن أیَن أنِت؟انا من ایران یا انا ایرانّیة                انا بخیر  ؟َکیف حاُلکِ   -11

 للِّسان       اَ   -َبالُ ااْلِنساِن ِفیِو الُبستان               -کاُن االشجارمَ جّدة             ال -اُُم االب            سبعة -عدد أیّام االسبوع   -12

 .....      انِ تلمیذ :....مذکر مثنی                              .....حدیقة :.....مفرد مونث -13

                                                ......  اتٌ طالب جمع مونث سالم:...                .......ونَ مسرور  جمع مذکر سالم:..... 
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