
 

 

http://www.tahsilico.com/web/articles/cat/1/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.html


 

 

 بسمه تعالی تمفهپایه  عربیالت امتحانی درس اسو

 98 -99نوبت اول سال تحصیلی 

 دبیرستان غیر دولتی یاسین

 نام و نام خانوادگی دبیر : حسن رجبی

 21/10/98تاریخ امتحان : 

 دقیقه 60مدت امتحان :  نام و نام خانوادگی :

 2تعداد صفحات :  نمره با عدد :

 : شعبه کالس نمره با حروف :

 بارم نمره مستمر :                                 نمره پایانی :                                جمع نمرات :

 مجله های حکیمانه زیر را به فارسی روان ترمجه کنید. -1
 رِضا اهللِ فی رضا الوالدینِ. -
 عداوة العاقِل خیرٌ مِن صداقةِ اجلاهلِ. -
 الوقتُ مِنَ الذّهبِ. -
 العیشِ  فی املداراةِ. سالمةُ -
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 5/3 مجله های زیر را به فارسی روان ترمجه کنید. -2

 قیمة اإلنسانِ بالعلمِ و اإلیمانِ  -
 علیکَ بالشُّکرِ. -
 الفُندُقُ فی هنایة هذا الشّارع. -
 هذه هدیّةٌ غالیٌة. -
 املفتاحُ علی البابِ. -
 الدّوَرانُ إلی الیَمین مَمنوعٌ. -
 هی شاعرةٌ مجیلةٌ. -

 

 1 ترمجه های ناقص زیر را کامل کنید. -3

 است. زندگان........... .................اجلَهلُ موتُ األحیا ء.          نادانی   الف(
 حة و األمان.              دو نعمت .................... ، تندرستی و امنیت هستند.صنِعمتانِ جمهولَتانِ، الّب( 
 اجلنّة حتتَ أقدامِ األمّهاتِ.         ......................... زیر پاهای ...................... است.ج( 

 1 ترمجه درست را انتخاب کنید. -4

 ب( نگاه به دریانوردان عبادت است              الف( نگاه در قرآن عبادت است   النّظُر فی املصحِف، عبادة.     -
 ب( تعداد روزهای هفته، هفت روز است        ماه است  12الف( تعداد ماههای سال   عددُ األیّام األسبوع، سبعةٌ.  -
 ب( خوش پیمانی از نشانه های ایمان است    الف( خوش اخالقی نیمی از دین است  الدّینِ.    حُسنُ اخلُلُقِ، نصفُ -
 ب ( خوبی بسیار و اجنام دهنده اش کم است                اخلیرُ کثیرٌ و فاعلُه قلیٌل.  الف( اجنام خوبی ها سخت است  -

 حُسام( –العِب  –جَوّال  –نب نام تصاویر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. )عِ -5
 
 

    
.................................       ......                                   ............................      ..............                                          ..........................        ...........                                   ......................................... 
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 قریب( –مرتادف و متضاد کلمه های زیر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. )حدیقة  -6
 

 ...............................  =  ستانبُ                               ...............................  ≠بعید  
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 کلمه های مشخص شده را ترمجه کنید. -7
 عجیبة احلقیبة.                                                                       ب( الکُرسیّالکتابُ علی الف( 
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 در هر ردیف کلمه ی نامهاهنگ را از نظر معنی مشخص کنید. -8
 أمام                   أخت                   خلفَ                 فوقَ الف( 

 کاتِب              مخسة                      بائع                 سائِق  ب( 
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 1 گزینه ی مناسب را انتخاب کنید. -9

 هذانِ                     تلک     ولدانِ، نظیفانِ .                   ......... ........................الف( 
 هاتانِ                     السیارة صغیرة.                        هذه ..... ...............................ب( 
 هوال ء                      البنات، مسرورات.                     هذا ....... ...... .......................ج( 
 تلکَ                اولئک          املرأةُ الکبیرة.                   .......... ...........................د( 

 جاهای خالی را با کلمه های پرسسشی مناسب پر کنید. -10
 کم                  ما                هذه ؟ منضدة.           ......................................الف( 

 أ               لِمن                هذا، کتابٌ ؟ نعم. ..........................................ب( 
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 5/0 کلمه های مرتبط در ستون الف و ب را به هم وصل کنید. )یک کلمه در ستون ب اضافی است( – 11

 
 
  

 ب الف
 صباح اخلیر واحد + إثنان =

 جدّة أمّ األب و أمّ األم ....
 ثالثة 

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را بر اساس واقعیت بنویسید. -12
 نادرست       درست                              الف( الصّالةُ عمود الدّین.                    

 نادرست       درست                                                     ب( یدُ اهللِ معَ اجلَماعة.
 نادرست       درست                                      ج( مکانٌ السّیارة فی املکتبة.

  نادرست       درست           د( اللّغة الرمسیّة فی إیران، اللغة التّرکیة.
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 به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید. -13
 ........................هَل أنتَ طالبٌ ؟                                         ...................   مِن أینَ أنتَ؟                      ...................... مَن هی مُدرّسة اللّغة العربیّة؟ 
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 به سوال های زیر با توجه به تصویر پاسخ دهید. -14
 کم عدد األشجار؟                                            أین البقرة؟                                           

1 

 15 نمرات جمع

 حسن رجبی – موفق باشید                            نمره2  مکالمه )شفاهی(    نمره 3  روخوانی )شفاهی(


	madares.pdf (p.1)
	arabi070101.pdf (p.2-3)

