
 بسمه تعالی

 31/31/3013:  تاریخ امتحان                            اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی       :                       نام و نام خانوادگی

 دقیقه01: مدت امتحان              (قره ضیاالدین)شهرستان چایپاره  آموزش و پرورشمدیریت                                   عربی: نام درس

 نیمسال اول                                                        مدرسه غیر دولتی بهنام                                                                ــمهشت: پایه
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 .فقط واژه هایی که زیر آنها خط کشیده شده است معنا کنید

 ................................ (و )................................. لی والدی    بعدما   یَسمَحُ –الف 

 .   )..........................(العالمیَّهاِنَّ الُّغه العربیه من اللُّغات  –ب 

 .   )...................................(الجدیده مبروکه الدِّراسیَّهالسَّنهُ  -ج
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 . جمالت عربی زیر را به فارسی ترجمه کنید

 .فَنَحنُ جارَتانِ و زمیلتانِ  –الف 

 .الطُّالبُ ذَکروا اَصحاب المِهَنِ –ب 

 .العلمُ یَحرُسکَ و انتَ تحرُس المالَ – پ

 اَتَفهَمُ؟. انتَ سَتغرقُ فی الماءِ – ت

 .الخیرَ فی القول االّ مَعَ الفعل -ث

 .عدالمدرسهاَذهَبُ الی بیتِ صدیقی ب -ج
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 .ترجمه های ناقص را کامل کنید

 ظلم کردند........................ ولی ..................................              ماظَلمناهُم ولکن ظَلَموا انفُسَهم –الف 

 هستیم...................... نیازمند ..............................      .           بحاجه الی االخرین کُلُّ واحدٍ منّا –ب 

3 

0 

 . ترجمه صحیح را عالمت بزنید

 مَن زرَعَ العُدوان حصَدَ الخسران –لف ا

 هرکس بدی کاشت زیان درو کرد                                 هرکس دشمنی بکارد زیان درو می کند  .

 جاءَت الیها احدی زمیالتُها –ب 

 به سوی یکی از همکالسی ها می رود                       یکی از همکالسی هایش بسوی او آمد       
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 (یک کلمه اضافه است ) . با کلمات داده شده جاهای خالی را کامل کنید

 مَصابیح  –ذَهَبه  -سَالَ -النّجارُ -قاطعٌ                                                 

 .عَلِمَ ....................... مَن  -ج                 یَصنَعُ کرسیّاً خَشَبیّا ...........................   -الف  

 ............................اَدَبُ المرءِ خیرٌ من  -د                               .االرض............................ العُلماءُ  –ب 
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 ؟أینَ أسرَتُکَ -الف                  .به سؤاالت زیر به عربی پاسخ دهید

   هَل تعرفینَ مدیرهُ مدرستکِ؟ –ب 
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 .تصویر را زیر آن بنویسیدنام هر 

                                

     ..........                           ..........                            ..........                         .......... 
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 با توجه به ترجمه های موجود، فعل های داده شده را ترجمه کنید

 :..........................................برگشتند                             اَرجِعُ : رَجَعنَ  –الف 

 : ....................................شنیدم                                 سَوفَ یَسمَعونَ: سَمِعتُ  –ب 

 : ....................................النَکتُبُ   نوشتی                                 : کَتَبتِ  -ج

 :..................................عبادت کردند                           تَعبُدینَ : عَبَدوا  -د
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 .پرکنیدبا کلمات مناسب جاهای خالی را 

 : ترجمه دَمَع به فارسی      :                                             مترادف شاهَدَ

 : متضاد بَیع             :                        ترجمه آینده به عربی 

3 

31 

 .کدام کلمه با بقیه کلمات ناهماهنگ است آن را عالمت بزنید

  اَحَبَّ                    قَذَفَ                   سَلِمَ                         یَظلمُ -الف 

    جدار                رساله                   نافذه                        باب      -ب 
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 . جدول زیر را کامل کنید

 مستقبل مضارع  ماضی منفی  ماضی ضمیر

    َعَرفت 
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 .درستی یا نادرستی هرجمله را مشخص کنید

 غ                  ص.                                 آدمَ فی لِسانِهاکثَرُ خَطایا ابن  –الف 

 غ                        ص                          االیرانیّونَ خَدَموا الُّلغهُ العَربیهُ قلیالً –ب 
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 .کلمه مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید

 تاکُلُ         تاکُلینَ              اَکَلتِ                  .    التُفاحه قبل دقیقه..................... یا اُختی هَل  –الف 

 تَذهَبُ        ذَهَبَ                  یَذهَبُ               .  الی الحدیقه کل صباحٍ...................... هذا الرجُلُ  –ب 

 رَجَعتُ             یَرحِعُ           اَرجعُ          .   الی بالدی فی االسبُوعِ الفادِم.................... نا سوف ا -ج

    تبحَثینَ          بَحَثنَ                   تَبحَثُ      .       عَن طَریق الجَنَّه فی حیاتها.................... المومنهُ  -د
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 35 «و من اهلل التوفیق »  
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