
 تاریخ امتحان:   /«                                         باسمه تعالی»نام:                                                     

 نام خانوادگی:                              اداره کل آموزش و پرورش ...........                          مدت امتحان: 

 نام آموزشگاه:                              اداره آموزش و پرورش ................                             ساعت شروع: 

 3م                                         تعداد صفحات: هفتشماره داوطلب                             سواالت امتحان پایه 

 04تعداد سوال :                                         درس: عربی                                             نوبت:           

 بارم  ( نمره 5.7)  مهارت ترجمه رديف

عبارتهاي زير را به فارسي ترجمه كنيد  1

  ُهْم جاِلُسوَن ُهناَك: -الف

َوراُن إَلی اَ  -ب  الَیمنِی ََمُنوٌع:لدَّ

 لَوَلُد الّصاِلُح َفخٌر لِلواِلَدیِن:اَ  -ج

هوِر ِعنَد هللِا اثْنا َعشَ  -د َة الشُّ  َر َشهرًا:إنَّ ِعدَّ

3.7 

 .سخنان حكيمانه زير را به فارسي ترجمه كنيد 2

   ُربَّ َکالٍم، َکاحلُساِم: -الف

   الِعلِم، اَلنِّسیاُن:آَفُة  -ب

  َدُب املَرِء َخرٌی ِمن َذَهِبِه : أَ  -ج

   ْْلَنَُّة ََتَت أقداِم األُمَّهاِت:اَ  -د

2 

 ترجمه ناقص را كامل كنيد  3

 ربعٌة قلیُلها کثرٌی: اَلفقُر َو اْلَوَجُع و الَعداَوُة و الّناُر : أَ  -الف

 چهار چیز اندکش بسیار است: فقر و ......... و .......... و آتش.

َجِر ِبالََثٍَر.                 -ب  اَلعاِلُ ِبال عَمٍل َکالشَّ

 دانشمند بدون عمل مانند................  بدون ............. است.

1 

  صحيح را انتخاب نماييد.ترجمه  4

 ( آای صاحب مچدان ها آجناست؟     2( آای فروشنده کیف ها اینجاست؟  1الف( أَ ُهنا ََبِئُع احلَقاِئب؟    

ُر ِمفتاُح الُعلوِم.   اَ   -ب ( اندیشه کلید دانش هاست.2              ( اندیشیدن کلید علم است.1لتََّفکُّ

1 
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  ( نمره2.7مهارت واژه شناسي  ) 

 (ُكرسّي (  -ِعَنب- -َجَبل -)انِفَذة )            . با توجه به كلمات داده شده نام هر تصوير را بنويسيد  7

 

1 

    ، َأ(َفوقَ  ،أْینَ ، ََتتَ  )َهل ،.        كلمات مترادف يا متضاد را پيدا كنيد و در كنارهم بنويسيد  6

 

7./ 

 معناي كلمات مشخص شده را بنويسيد. 5

َنِة؟ ...........................َشهراً َکم  -ب..............    :   ....اخَلَشبِ هذا الُکرِسیُّ ِمَن  -الف  ِف السَّ

7./ 

  مشخص نماييد.  از نظر معنا يا دستوري كلمه ناهماهنگ را 8

                    َأنَت                   َأانَ                 ذِلكَ              ُهَو  -الف 

 ساِئق                بَِعید                 کاِتب           ُجنِدیّ   -ب 

7./ 

  ( نمره1مهارت شناخت و كاربرد قواعد ) 9

 الطّالِباِت.ُأولئَك صاِبروَن ِف ُمسابَ َقَتنِی.() اَلُكُتُب ِعنَد   .     كلمات داده شده را در جاي مناسب قرار دهيد  

 ر جمع مكس  ي مثن  ث جمع مون  ر جمع مذك  

    

 

 

 

 

 

1 

  (نمره2مهارت درك و فهم ) 

  .نماييدگزينه درست را انتخاب  11

 َمْدَرسة -ب                       ُدق فُ نْ  -هذا مکاٌن ِلْلُمساِفریَن.                   الف  -1

  َمسروراٌت  -ب                   َمسرورونَ  -الف      هؤالِء ُمَدّرساٌت . .... .             -2

7./ 
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 وصل كنيد. « ب » را به كلمات ستون « الف »كلمات ستون  11

 ب                                             الف 

 خلَلیج الفارسیّ اَ                ُغرَفُة الکتاب              

 ملَکَتبة   اَ                                َمَع اْلَماَعة

َیُد هللا                                            

7./ 

 االت آن پاسخ دهيد. ؤسپس به س متن زير را بخوانيد، 12

. ُهَو ُمَدرُِّس اْلكیمیاِء. بَیُتناَأاَنطاِلٌب.ِامسي  ٌد.ِاسُم أيب َعليٌّ  َقریٌب ِمَن املَدَرسِة.أاَنِمن َمدینِة ُجرجاَن. « إمام ُُخینّ »ِف شارِعِ  ُُمَمَّ

ٌد؟ -الف  َأیَن بَیُتُه؟ ................  -ب                                 ...... َهِل اسُم َأبیِه ُُمَمَّ

ٌد؟ِمن  -ج  غلط  صحیح  َأبوه كاِتٌب.  -د                                ............. َأیَن ُُمَمَّ

1 

  نمره (2مهارت مكالمه ) 

 ) در يک يا دو كلمه(پاسخ دهيد.  به عربيبا توجه به تصاوير  13

َهْل ُهنا َمدیَنٌة؟ -ب

ما هذا؟ -دأ هذا ُجندیٌّ؟ -ج

 

1 

دهيد.عربي  زبان بهبه سؤاالت زير پاسخ كوتاه  14

ماواِت َواأْلرِض؟ ................  -الف  َکم ُأْسبوعاً فی الّشهر ؟ ......................                 -ب   َمْن خاِلُق السَّ

 َما اْسُم َصدیَقَک؟ .............................. -د....                 أیَن َمدَرَسُتك؟ ................. -ج

1 

 3 روخواني 17

 2 مكالمه 16

  جمع نمرات 
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هفتجواب سواالت عربي 

 .فرزند صاحل افتخاری برای پدر و مادر است -الف 1

 گردش به راست َمنوع. -ب

 .مهاان تعداد ماهها نزد خدا دوازده ماه است -ج

 .آهنا نشسته اند آجنا -د

 .چه بسا سخنی که مانند مششری است -ب                                 .ادب انسان هبرت از طالی اوست -الف 2

 .هبشت زیر اپی مادران است -د                                        .آسیب دانش، فراموشی است -ج

 دمشنی -درد  3

 2 -ب                               1 -الف 4

 ِعَنب -انِفذة  –ُکرسّی   –تصاویر از مست راست: َجَبل  5

 =  أَ                                    متضاد: فوَق # ََتتَ  َهلمرتادف :  6

 ماه -ب                        چوب -الف 7

 بَعید -ب                                 ُهوَ  -الف 8

 مجع موّنث : طالباِت     -مجع مذّکر: صابروَن                  ب -الف 9

 مجع مکّسر: ُکُتب -د                         ُمسابَ َقَتنیِ مثّنی:  -ج

 َمسروراتِ  -ب                                      قفُندُ  -الف 11

 َمع اْلَماَعة = یَُداللّ  -ب          غرفة الکتاب = املَکَتَبة                 -الف 11

  غلط-د               من مدینة ُجرجان  -ج              « إمام ُُخینّ »ِف شارِعِ  -ب                ال -الف 12

 فتاحمِ -نَ َعم           د -ال        ج -ُهَو طَبیٌب                 ب -الف 13

 امسُُه علیٌ  -د                    ِف شارع سّجاد -ج                َأربَ َعة    -هللا      ب -الف 14
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