
:عدد به نمره عربی : درس آزمون :یخانوادگ نام و نام

:حروف به نمره01/01/89: آزمون تاریخ:دبیر نام

صفحه2 :صفحات تعداد دقیقه 01: آزمون مدت :صندلی شماره مهشت :کالس

یتعال باسمه

رانیا یاسالم یجمهور

شهر شوش  پرورش و اداره آموزش

ی سرای دانشتدبیرستان غیردول اول نوبت امتحانات

99-99 یلیتحص سال

.کنید ترجمه روان فارسی به را زیر ی حکیمانه های جمله ردیف

کَثیرا   العَرَبیَّة أللُغَة خَدَموا اَإلیرانیّونَ:  الف

 ؟ أتَفهَم ! بالرُجوعِ عَلیکَ  : ب

.المُجاوِرَه اَلقَریَهِ  اِلی وَیذهَبُ  الحقیبَه یَحمِلُ  هُوَ (ج

 والِدَتی تَقبَل وَ والِدَی لی یَسمَحُ  بَعدَما د( 

 .النَوافِذ و األبوابَ تَصنَعُ . حَدادٌ أنتَه( 

بارم

1 5

ت.اس اضافی دوکلمه. بنویسید آن زیر را تصویر هر نام 2

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

1

.کنید ترجمه فارسی به را زیر حدیث و آیه 6 3

.فِضَّة الکالمُ  وَ  ذَهَبٌ اَلسُّکوتُ : الف( 1

 .حَیٍّ شَیءٍ کُلَّ اَلماءِ  مِن وَجَعَلنا ( 2

1

.کنید انتخاب را درست ترجمه 4

اَلقَدَم کُرَة نَلعَبُ نَحنُ 
. داریم دوست را فوتبال ماالف. 

 .کنیم می بازی فوتبال ماب. 

.القُرآن حَفِظتُم اَنتُم

.کردید حفظ را قرآن الف. شما 

.کنید می حفظ را قرآن ب.  شما

5 / 0

)است اضافی کلمه دو(.بنویسید مناسب جای در و کنید پیدا را مترادف و متضاد شده داده کلمات میان از 5

................=.................... .....................≠.................. بیع     -تحت -شَاهَدَ -رَاَیَ -رخیصه– شراء

5 / 0

.بنویسید را شده مشخص کلمات معنی 6

.....................الدَّمع بِمَعنی بالکُردیَّة أسرین  :ب            .................... .مُهمَّةٍ مِهنَةٍ کُلُّ  :الف

5 / 0

است؟ ناهماهنگ بقیه با دستوری یا معنایی نظر از کلمه کدام 7

□أحسَن   □أسوَد   □أحمَر   □أبیَض                                       □الجُمُعَة    □الثُالثاء   □ألشَّبَکَة □ اَلسَّبت

5 / 0



.بنویسید خالی جای در و کنید پیدا مضارع فعل یک و ماضی فعل یک زیر جمله در 8

.الحَدیقَة البابَ  طَرَقَتِ دَقیقَتینِ قَبلَ ولکن اآلن البُستانَ  تَحرُسُ  اَنتَ الرَّجُل أیُّها

..................................................مضارع فعل ..................................................  ماضی فعل

5 / 0

.کنید انتخاب را مناسب گزینه خالی جای در 9

حَصَدا حَصَدتُنَّ                                      اَلمَحصول ....... اَلفاَلحان  ( 0

جَعتُ رَ اَرج ع                 . القاد م االُسبوع   فی اَلبالدی ا لَی ....... سوفَ  أنا( 2

حزَنینَ تَ    یَغس ل                                   الشُّهَداء قُبور ........ الرَجُل هذا(3

تنفَعُ    نفَعینَتَ        .تها اُسرَ  ....... المَرأةُ  لکَ (ت 4

تَعمَلینَ   تعمَل                 . المَکتَبة فی ....... وال دَتُنا(0

رَفَعَتْ فَعوارَ        .العَلَمَ  ....... الالع بونَ  (6

5/1

)است اضافه کلمه یک ( بنویسید آن مناسب توضیح خالی جای در را جمله هر شماره 11

الدین   نصفُ  ........................................ لم فتاحلا(0

الباب ل فَتح وسیلَة ...................................... ل سان(2

 الخَریف اَوَّلَ  ب دایَتُها ...................................... مُختَبَر(3

فیه   بَالءُاإلنسان   ....................................... الخُلُق حُسنُ (4

الدراسیَّة اَلسَنة(0

1

.بنویسید عربی به را زیر پرسشهای پاسخ تصویر به توجه با 11

........................؟ الطُلّاب عَدَدُ کَم   .......................؟ س نجاب هذا هَل

1

- . دهید پاسخ عربی به پرسشها به و بخوانید را زیر متن 14

.هادی أسمُهُ  أخٌ لَها . مُهندسٌ  هوَ . أحمَدیّ السَّیدُ والِدُها ، ناجِحَةٌ  طالِبَةٌ هِیَ. شیراز مَدینةِ مِن الثِامن الصَّفِ  فی طالِبَةٌ سَمَیَّة

.المَدرسةِ مِنَ قریبٌ  بَیتُهُم. مِنهُ  أکبَرُ  سَمَیَّة

- .................................................. ؟ سَمَیَّة والِدِ مِهنَةُ هیَ ما

............................................؟ سَمَیَّة مِن اَکبرُ  هادی کانَ هَل

غ                ص            . المَدرسة  م نَ  بَعیدٌ بیتُهُم

غ                ص                   . ناج حَةٌ طال بَةٌ  سَمَیَّة

2

00: بارم جمع                    السالمه و التوفیق لکم رجو  

......................نهایی نمره...................   شفاهی نمره......................  کتبی مرهن


