
 وزارت آموزش و پرورش 

صفحه 3ي كل آموزش و پرورش استان مازندران                                  تعداد صفحه : اسمک:                                                                                  اداره  

1140/ 10/  12     تاریخ امتحان:                                      اسم عائلنک :                                                                                   آموزش و پرورش شهرستان با بل     

دقیقه 60مدت امتحان : فرزانگان                                                     دبیرستان                                       شتمامنحان : عربی                                      پایه : ه  

 

2سخنان حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید: -1  

. الحمُد  هلِل رّب العالمین  -الف  

اکثر خطایا ابن ادم فی لسانه.-ب  

لیس  له حبیٌب. الغریُب م ن-ج  

تفّکر ساعة ٍ خیٌر ِمن عبادة ٍ سبعین سنةً.  -د  

 

5/4جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید. -2  

فی هذا البستان ِ،اشجاُر العنِب و الّرمان. -الف  

نحُن قادرون  علی فهم العبارات البسیطِة.  -ب  

درس ُالیوِم حول  مهنة  المستقبِل . -ج  

النهر بسهولة. عبر  الفرس  -د  

الوالدةُ تجلُس علی الکرسی.  -ر  

ما هو  هدفُکم ِمن انتخاب الّشغل ِ؟ . -ز  

 

                  )التفاحه ، الصیف ، الفرس( 0 /5نام هر تصویر را انتخاب کنید و بنویسید: -3

 

5/0ترجمه صحیح را انتخاب کنید. -4  

ماکتاب ها را نوشتیم.  -2درسها را یاد بگیریم.             ما باید -1علینا بتعلّم الدروس ِ.     -الف  

ماذا تفعُل فی هذه المهّمة االداریة؟   -ب  

در این مأموریت مهندسی جه کردی؟-2در این مأموریت اداری چه می کنی ؟                 -1  

5/0کلمات مترائف و متضاد را با عالمت =  و =/=  مشخص کنید. -5  

 أم ...... والدة                   حزن  ..... فِرح        

همیار

http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2014/02/apple-sib-miveye-salamati-13.jpg
https://pasinic.com/wp-content/uploads/2016/11/اسب-ترکمن-11.jpg


5/0مه کنید: جکلماتی که زیرآن خط کشیده شده را به فارسی تر -6  

 -السکوتُ  ذهبٌ   .......... .                     -  العقُل حسامٌ  قاطع .    ............... . 

 

5/0کدام کلمه با سایر کلمات ناهماهنگ است؟ -7  

اسبوع             شهر             ساحة                سنة – 1  

اصحاب            خطایا             وردة                أبصار -2  

 

5/0نوع فعل ها ) ماضی و مضارع ( را در جمالت زیر معین کنید.  -8  

ُل بِه.   -1 أنت  ق بلت  کالم  والدک  و اآلن ت عم   

 

1تون الف و ب را به هم وصل کنید:) در ستون ب یک لغت اضافیست(  عبارات مرتبط در س-9  

            

  

 

 

 

 

 

5/1کنید:گزینه مناسب را انتخاب  -10  

العاقُل .......... الی الیمین و الیسار ثّم ی عبُُر الّشارع.           ن نظُر                   ی نُظرُ -1  

أنتم  ............  زمالئکم فی المسابقة.                         نصرتُم                 نص رنا -2  

وجدتا                  وجدتنّ                        هما ............ مفتاحهما فی الغرفة       -3  

أنا سوف  ........ االی بالدی بعد  أسبوع ین  .                   فعلُت                    أرجعُ -4  

نحُن ........ القرآن .                                             نقرأُ                    ی قرأ -5  

ا الولُد ..........  بسیّارته.                                   تلعُب                    ی لعبُ هذ -6  

 

 

 

 الف ب

 اللسان 
 

 طعام 
 

 نصّ     
 

 خبّاز 
 

 نحُن بخیر 

 یأکله االنسان و الحیوان للبقاِء و الحیاة 
 

 کیف  أحوالکّن 
 

 بالء االنسان فیه
 

 هو  ی طبُُخ الخبز 

همیار
https://hamyar.in/



1متن زیر را بخوانید و به سئواالت پاسخ دهید.  -11  

دموا اللغة العربیّ عال ة کثیراً . »الفیروز آبادی« کت ب  ُمعجما فی ربیّة لُغة دیننا.العربیةُ ِمن  اللغات الرسمیّة فی منّظمة االمم المتحدة.األیرانیّون  خ 

 اللغة العربیّة إسمه ،» القاموس المحیط « و » سیبویه « کت ب  أّول کتاٍب کامٍل فی قواعد اللغة العربیّة إ سمه »الکتاب«. 

 

ما اسُم ُمعجم اللغة العربیة لفیروزآبادی؟ -الف  

ن کت ب  أّول کتاٍب کامٍل فی قواعذ اللغة  -ب العربیّة؟م   

اللغة العربیة لغةُ دیننا.      درست                        نادرست  -ج  

االیرانیّون  خدموا اللفة العربیة قلیالً .   درست                 نادرست  -د  

 

1درستی یا نادرستی جمالت زیر را بر اساس واقعیت تعیین کنید. -21  

سبعة.                                  درست                             نادرستعدُد االیّام االسبوع   

 الشرطی یفحص المریض .                                درست                             نادرست

نادرست           ثمرة العقل ُمداراة النّاس.                                  درست                   

 الغراُب بِلوِن األحمر .                                      درست                            نادرست

 

 

1به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید .. -31  

 هل أنِت فی المکتبة؟       ................................ 

؟               .......  ......................... أین  أسرتُک   

 

  

 

 

 

 

 »مع أحلی االمانی«

همیار
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