
وقت :  امتحان درس عربی میان نوبت اول از درسهای اول تا سوم      نام : 
تاریخ:          اقلیدوفرهنگیان آموزشگاه :شاهد        نام خانوادگی :

عربیدرس  طراح :غالمرضارضایی سرگروه ومدرس کشوری      نام پدر:

«أَسؤَُل َرّبي َحلَّ ِصعابي»
بارمنمره(2)مهارت واژه شناسیردیف

کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید .1
) ...............( )................(لُِصنِعها . هابُ الذ  .، َعلَیَّ َکثیرةٌ باقَیٌة ٌ ُجسور  
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کلمات مترادف ومتضاد را تشخیص داده ودر جای مخصوص خود بنویسید ؟2
)ُحسن ، ِشراء ،قُبح ، ِعنَدما  ،  لَّمآ (

..........(.................. = ........   )...............  ( )................. # 
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است ؟« ناهماهنگ »کدام کلمه از نظر معنا با سایر کلمه ها -3
            جار      ِسّن             لِسان        َید     –الف 

 خاَتم    شاي            َشراب        ماء        -ب

5/

( َحماَمتانِ ، َحدیَقة،   ُمحاَفَظة، طاِئر )نام هر تصویر را زیر آن بنویسید .  4

 .................  ...........
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نمره(7)مهارت ترجمه
َخیُر الّناِس َمن َنَفَع الّناَس -1 5

...................................................
راسيُّ بَتدأَ العاُم إِ  -2 الَجدیُد. الدِّ

....................................................
ّیاَرةِ  -3 ُهَو َرَقَد ِفي الُمسَتشَفی .،َتصاَدَم ِبالسَّ

....................................................
ماواِت وَ  -4 األَرِضإِنَّ هللاَ عالُِم َغیِب السَّ

.......................................................
...اُنُصرنا َعلَی الَقوِم الکاِفریَن -5

.......................................................
أَنا أَذَهُب إِلی الّسوِق َو أَرِجُع َمساًء -6

.......................................................
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5 /

1  

1 

 1 

 1

ترجمه درست را انتخاب کنید ؟ 6
أَعلَُم الّناِس ، َمن َجَمَع ِعلَم الّناِس إِلی ِعلِمِه .-1

اضافه کند  مردمرا به علم  خودش عالم ترین مردم ، کسی است که علم  -الف
مردم کسی است که علم مردم را به علم خودش  بیفزاید . داناترین -ب

أَ أَنُتم َتخلُقوَنُه أَم َنحُن الخالِقون َ . – 2
آیا شما او را می آفرینید یا ما آفریننده ایم . -الف
 آیا شما آفریدید یا ما آفریننده او هستیم   -ب
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ترجمه ناقص را کامل کنید ؟ 7
أَعَجُز الّناِس َمن َعَجَز َعن إِکتِساِب اإلِخواِن.    -الف
.............مردم کسی است که از ...............برادران ناتوان باشد . 

اُسَرةُ فاطمة ما َعَرَفت َصدیَقَتها في الُمسَتوَصِف. -ب
خانواده فاطمه .............دوستش را در ...................

1

 بیت زیر با کدام حدیث ارتباط مفهومی دارد . 8
«از گفته ناکرده وبیهوده چه حاصل           کردار نکو کن که نه سودیست زگفتار »

الموِمُن َقلُِل الکاَلِم َکثیُر الَعَمِل  -أََدُب الَمرِء َخیٌر ِمن َذَهِبِه                    ب -الف
العالُِم ِبال َعَمٍل َکالشََّجِر ِبال َثَمرٍ  -ِعباَدِة َسبعیَن َسَنًة        د َتَفکُّر ُ ساَعٍة َخیٌر ِمن -ج
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نمره(2) مهارت شناخت وکاربرد قواعد
فعل امر مناسب را انتخاب ودر جای خالی بنویسید . -1 -9

ماِء  .    ِارَحم          اُسُجد  -الف .............َمن ِفی األَرِض َیرَحمکَ َمن ِفی السَّ

اُخُرجي        اُخُرج قالَت َزوَجُة َعلیٍّ أِلَخیِه .............ِمن َبیتِنا .               -ب

مقابل را ترجمه کنید . فعلکه ترجمه شده است ، فعلی  با توجه به  -2

............. َتذَهبوَن              می روید         َسوَف َتذَهبوَن 

جمله مقابل آن را ترجمه کنید ؟ فعلبا توجه به جمله ی ترجمه شده  -3
.می سازدَتصَنُع ِجسراً َعلَی َذلِکَ الَبحِر. پلی بر روی آن دریا 

إِصَنع ِجسراً َعلَی ِذلِکَ الَبحر ............ 

1

ف اصلی کلمه مشخص شده رابنویسید ؟وزن وحرو 11
ماواِت َواألَرِض .            وزن ).................(  عالِمُ إِنَّ هللاَ  َغیِب السَّ

)...................(حروف اصلی  
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در جای خالی فعل مناسب بنویسید ؟ 11
.  َملَعب              َمصَنع  -الف جاُرنا َیعَمُل في ...........الکَراسيِّ

موا  َم                َقسَّ َسعیٌد .............الَمزَرَعَة إِلی نِصَفیِن.  َقسَّ

5/

 نمره(3مهارت درک وفهم)
هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید ) یک کلمه اضافی است ( 12

صیُف  ُرِق .   اَلرَّ یِر َو الُمروِر ِفي الشَّوارِع َوالطُّ َقواِعُد السَّ
حیَفة  جاِنٌب ِمَن الشَّواِرِع لُِمروِر الّناِس . اَلصَّ

َقوانیُن الُمرورِ 
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درستی یا نادرستی جمله های زیر را بر اساس واقعیت بنویسید . 13
غ ص                      .   اَلِجسُر َمکاٌن َیرقُُد فیِه الَمرَضی لِلِعالجِ 

َمرَقُد اإلِماِم الٍّثالِِث في َمدیَنِة َمشَهدفي ُمحاَفَظة ِ خراسان .    ص                 غ 
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متن زیر را بخوانید وبه سواالت پاسخ دهید .) در حد یک یا دو کلمه ( 14
ل ِ .إِسمي فاِطَمة .اُّمي ُمَعلَِّمُة اللَُّغُة  فِّ األَوَّ الُجُمَعِة أَنا  مِ والَعَربیَِّة .في یَ أَنا طالَِبٌة ِفي الصَّ

ریق « ونشاطتارا »َوَصدیقاتی  أََحُد ُزَمیاَلتي َرأَینا َتصاُدم َذَهبنا إِلی َبیِت تینا ، َوفي الطَّ
،کاَنت ُسرَعُة  َفجؤًَةجاَءت َسّیارةٌ َوَصَدَمتها . الّشارِع أِلَنَّها  ما َنَظَر ت إِلی الَیساِر َوالَیمیِن 

ّیاَرِة   .َکثیَرةً السَّ
....................     َهل کاَنت ُسرعة الَسّیاَرة ُ َقلیلٌَة ؟ -الف
..................   َیوٍم َذَهَبت فاطمة إِلی الّضیاَفِة؟في أَیِّ -ب

 غ     کاَنت اُمِّ  فاِطَمة ُمَعلِّم اللَُّغُة الفاِرسیَّة.           ص            
َنَظَرت َصدیَقتي إِلی الَیمین َِوالَیساِر.          ص                   غ     

1

با توجه به تصویر به سواالت زیر پاسخ دهید ؟ 15

ا َتفَعلیَن ؟ذیا فاِطَمُة  ما -ب أَیَن الُمَعلِّم ُ؟  -الف
....................  .............................

1

کُلُّ یَومٍ وَأَنتُم بِخَیرٍ 


