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امتحان درس عربی میان نوبت اول از درسهای اول تا سوم
آموزشگاه :شاهد وفرهنگیان اقلید
طراح :غالمرضارضایی سرگروه ومدرس کشوری درس عربی

«أَسؤ َ ُل َربّي َح َّل صِ عابي»
مهارت واژه شناسی(2نمره)

ردیف

وقت :
تاریخ:

بارم

1

کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید .
هاب ِلصُنعِها )................( )............... (.
ُجسور َکثیرةٌ باق َی ٌة ٌَ ،.علَیَّ الذ ُ
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2

کلمات مترادف ومتضاد را تشخیص داده ودر جای مخصوص خود بنویسید ؟
(حُ سن  ،شِ راء ،قُبح  ،عِ ندَ ما  ،لَمّآ )
()................. # ............... ( ) .................. = ..................
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-3

کدام کلمه از نظر معنا با سایر کلمه ها «ناهماهنگ » است ؟
جار
لِسان
الف – َید
سِ نّ
خا َتم
شاي
َشراب
ب -ماء
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4

تان )
نام هر تصویر را زیر آن بنویسید  ( .مُحا َف َظة ،طائِر َ ،حدی َقةَ ،حما َم ِ
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...........

.................

مهارت ترجمه(7نمره)

5

6

اس
اس َمن َن َف َع ال ّن َ
َ -1خیرُ ال ّن ِ
...................................................
الجدی ُد.
 -2إِب َتدأَ العا ُم ال ِّدراسيُّ َ
....................................................
ّار ِة
 -3ه َُو َر َقدَ فِي المُس َتش َفی َ ،.تصادَ َم ِبال َّسی َ
....................................................
رض
ب السَّماوا ِ
هللا عالِ ُم َغی ِ
ت َواألَ ِ
 -4إِنَّ َ
.......................................................
ِرین
وم الکاف َ
... -5اُنصُرنا َعلَی ال َق ِ
.......................................................
جعُ َمسا ًء
ّوق َو أَر ِ
 -6أَنا أَذ َهبُ إِلی الس ِ
.......................................................
ترجمه درست را انتخاب کنید ؟
اس إِلی عِ ل ِم ِه .
اس َ ،من َج َم َع عِ ل َم ال ّن ِ
-1أَعلَ ُم ال ّن ِ
الف -عالم ترین مردم  ،کسی است که علم خودش را به علم مردم اضافه کند
ب -داناترین مردم کسی است که علم مردم را به علم خودش بیفزاید .
 – 2أَ أَن ُتم َتخلُقو َن ُه أَم َنحنُ الخالِقون َ .
الف -آیا شما او را می آفرینید یا ما آفریننده ایم .
ب -آیا شما آفریدید یا ما آفریننده او هستیم
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1
1
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1

ترجمه ناقص را کامل کنید ؟
خوان.
اإل
اس َمن َع َج َز َعن إِکتِسا ِ
الف-أَ َ
ِ
عج ُز ال ّن ِ
ب ِ
.............مردم کسی است که از ...............برادران ناتوان باشد .
وصفِ.
صدی َق َتها في المُس َت َ
سرةُ فاطمة ما َع َر َفت َ
ب -ا ُ َ
خانواده فاطمه .............دوستش را در ...................

8

بیت زیر با کدام حدیث ارتباط مفهومی دارد .
کردار نکو کن که نه سودیست زگفتار »
«از گفته ناکرده وبیهوده چه حاصل
الع َم ِل
الف -أَدَبُ ال َمر ِء َخی ٌر مِن َذ َه ِب ِه
َالم َکثیرُ َ
ب -المومِنُ َقلِ ُل الک ِ
د -العالِ ُم ِبال َع َم ٍل َکال َّش َج ِر ِبال َث َم ٍر
بعین َس َن ًة
ساع ٍة َخی ٌر مِن عِ بادَ ِة َس َ
جَ -ت َفکُّر ُ َ
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مهارت شناخت وکاربرد قواعد (2نمره)
-9

 -1فعل امر مناسب را انتخاب ودر جای خالی بنویسید .
ِرحم
رحمکَ َمن فِی السَّما ِء  .ا َ
رض َی َ
الفَ ............. -من فِی األَ ِ
وج ُة َعلیٍّ ِألَخی ِه .............مِن َبیتِنا .
ب -قالَت َز َ

اُسجُد

اُخرُجي

1

اُخرُج

 -2با توجه به فعلی که ترجمه شده است ،فعل مقابل را ترجمه کنید .
بون
َتذ َه َ

می روید

بون
وف َتذ َه َ
َس َ

.............

 -3با توجه به جمله ی ترجمه شده فعل جمله مقابل آن را ترجمه کنید ؟
حر .پلی بر روی آن دریا می سازد.
َتص َنعُ ِجسراً َعلَی َذلِکَ ال َب ِ
جسراً َعلَی ِذلِکَ ال َبحر ............
إِص َنع ِ
11

وزن وحروف اصلی کلمه مشخص شده رابنویسید ؟
وزن ().................
رض .
ب السَّماوا ِ
إِنَّ هللاَ عالِ ُم َغی ِ
ت َواألَ ِ
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حروف اصلی ()...................
11

در جای خالی فعل مناسب بنویسید ؟
الف -جارُنا َیع َم ُل في ...........الکَراسيِّ .

َم َلعب

َمص َنع

ین.
َسعی ٌد .............ال َم َ
زر َع َة إِلی نِص َف ِ

َق َّس َم

َقسَّموا
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مهارت درک وفهم(3نمره)
12

هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید ( یک کلمه اضافی است )
َقواعِ ُد السَّیر َو المُرور فِي ال َّشوارع َو ُّ
رُق .
اَلرَّ صیفُ
الط ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
َّ
اس .
اَلصَّحی َفة
ُرور الن ِ
وار ِع لِم ِ
جا ِنبٌ م َِن الش ِ
ُرور
َقوانینُ الم ِ
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درستی یا نادرستی جمله های زیر را بر اساس واقعیت بنویسید .
ص
ِالج .
اَل ِجسرُ َمکانٌ َیرقُ ُد فی ِه ال َم َ
رضی لِلع ِ
ث في َمدی َن ِة َمش َهدفي مُحا َف َظة ِ خراسان .
مام ال ٍّثالِ ِ
َمر َق ُد ِ
اإل ِ

ص
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متن زیر را بخوانید وبه سواالت پاسخ دهید  (.در حد یک یا دو کلمه )
الع َرب َّی ِة .في َیوم الجُ م َُع ِة أناَ
أَنا طالِ َب ٌة فِي الصَّفِّ األَ َّول ِ .إِسمي فاطِ َمة .اُمّي م َُعلِّ َم ُة اللُّ َغ ُة َ
ِ
ت تینا َ ،وفي َّ
الطریق َرأَینا َتصا ُدم أَ َح ُد ُز َم َ
یالتي
صدیقاتی «تارا ونشاط» َذ َهبنا إِلی َبی ِ
َو َ
َ
َ
ُرع ُة
صدَ َمتها ،کا َنت س َ
ارع َ .فجؤ ًةجا َءت َسیّارةٌ َو َ
سار َوال َی ِ
ِأل َّنها ما َن َظ َر ت إِلی ال َی ِ
مین ال ّش ِ
ثیر ًة.
ّار ِة َک َ
ال َّسی َ
ّارة ُ َقلیلَ ٌة ؟ ....................
السی َ
الفَ -هل کا َنت سُرعة َ
َ
وم َذ َه َبت فاطمة إِلی الضّیا َفةِ؟ ..................
ب-في أیِّ َی ٍ
غ
ص
الفارسیَّة.
کا َنت ا ُ ِّم فاطِ َمة م َُعلِّم اللُّ َغ ُة
ِ
غ
ص
سار.
َن َظ َرت َ
صدی َقتي إِلی ال َیمین َِوال َی ِ

1

15

با توجه به تصویر به سواالت زیر پاسخ دهید ؟

1

ین الم َُعلِّم ُ؟
الف -أَ َ
....................

لین ؟
فع َ
ب -یا فاطِ َم ُة ماذا َت َ
.............................

کُلُّ یَومٍ وَأَنتُم بِخَیرٍ

