شماره:

«آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻮﺑﺖ اول »

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :
نام دبیر  :خانم تراب احمدی

ﭘﺎﯾﻪ  :ﻫﺸﺘﻢ

نام درس  :عربی

ردیف

1

زﻣﺎن  45دﻗﯿﻘﻪ

بارم

سواالت

سخنان حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید.
الف) اَلعِلمُ یَحرُسُکَ وَ اَنتَ تَحرُسُ المال..................................................................... .

2

ب) اَلکَالمُ کَالدَّواءٍ  .قَلیلُهُ یَنفَعُ وَکَثیرُهُ قاتِل..................................................................... .
2

جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.
الف) اَنتِ تَعمَلینَ فی المَصنَع................................................................................... .
ب) جَدّی ماطَلَبَ مِنّا مُساعَدَة.
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...................................................................................

ج) هَذا الوَلَدُ الصَّغیرُ یَلعَبُ بِالسَّیَّارتِهِ............................................................................. .
د) نَحنُ نَعیشُ مَعَ االِنسانِ وَ نَخدِمُهُ.............................................................................. .
ز) لِاَنَّ والِدی فی مُهِمَّةٍ اِدارِیَّةٍ .............................................................................. .
3

0/5

ترجمه درست را انتخاب کنید.
نَحنُ نَعمَلُ فی المُختَبَر.

4

اَلسُّکوتُ ذَهَبٌ وَ کَالمُ فِضَّةٍ.

الف) من در کارگاه کار می کنم□ .

الف) سکوت طالست و سخن نقره است□ .

ب) ما در آزمایشگاه کار می کنیم□ .

ب) سکوت نقره و سخن طالست□ .

نام هر تصویر را زیر آن بنویسید( .یک کلمه اضافه است) (شُرطی – حَلوانی – حَدّاد)(یک کلمه اضافه است)

----------------------5

مِهنَة
6

0/5
بَیع

شِراء

فقط ترجمه کلمه مشخص شده را بنویسید.
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الف) نَحنُ لَعِبنا فی ساحَة المَدرسَة............ .
7

-----------------------

مترادف و متضاد کلمات زیر را مشخص کنید)≠ ، =(.
شُغل
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ب) اَنا اَنصُرُ صَدیقی................ .

در جمالت زیر فعل ماضی و مضارع مشخص کنید
اَنا رَجَعتُ فی البُستانِ وَ اَنتِ تَذهَبینَ اِلی المَکتَبَة.

ادامه سواالت در صفحه بعد
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ردیف
8

9

بارم

صفحه دوم سواالت
زیر کلمه ناهماهنگ خط بکشید.
الف) قَدَم □

طَریق □

یَد □

عَین □

ب) کاتِب □

فَلّاح □

رِیاضَة □

مُمَرّض □

در جای خالی فعل ماضی مناسب قرار دهید.
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0/5

الف) اَنتُم  ................الی بِالدِکُم اَمسٍ ( .رَجَعتُم – تَرجعونَ)
ب) یا اُختی هَل  ..................التُّفاحَةَ قَبلَ دَقیقَةٍ ( .اَکَلتِ – تَأکُلینَ)
10

در جای خالی فعل مضارع مناسب قرار دهید.
1

الف) نَحنُ  ...............فی المَصنَع ( .نَعمَلُ – اَعمَلُ)
ب) اَنتَ  ................الصَّفِ االَوَّل  ( .تَدخُلُ – دَخَلتُ)
ج) اَنتِ  ................رَسائلِ اِداریَّة( .تَصنَعُ – تَکتُبینَ)
د) اَنا  ....................عَلَم وَطَنی ایران  ( .اَرفَعُ – اَخدِمُ)
11

هرکلمه را به توضیح مرتبط با آن وصل کنید( .یک کلمه اضافه است)
ب

الف

1

قَطراتُ جاریةٌ مِن العَینُین

الثُالثاء

الیَومُ الرابِعُ فی االُسبوعِ

السؤال

اَلفَصلُ الثانی فی السَّنَةِ

اَلدُّموع

اَلعِلمُ خَزائِنُ وَ مِفتاحُها

االَربِعاء
الصَّیف

با توجه به مفهوم جمله درست یا نادرست بودن آن را بنویسید.
12

الف)اَلحدیقَةُ مَکانُ االَشجار....................... .
ب) یَداهلل مَعَ الوَحدَة....................... .

2

ج) اَلفُستانُ مِن مَالبِس النِّساءِ وَ البَناتِ....................... .
د) سَالمَةُ العَیشِ فی المُداراة....................... .
13

به پرسشهای زیر پاسخ کوتاه دهید ( .در یک یا دو کلمه )

1

ما هذا ؟

کَم قَلماً هُناک ؟

هل هذه النّافذة ؟

اَینَ الحَقیبَة؟
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موفق باشید
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