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  نام:
 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 رشت 2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 دبیرستان غیردولتی دوره اول اندیشه های شریف

 98نوبت دی  

 محل مهر آموزشگاه
 21/10/98تاریخ امتحان :  نام خانوادگی:

 دقیقه 70مدت امتحان :    -عربیدرس :امتحان 
  شماره صندلی:

 پس از تجدید نظر :نمره                      نام ونام خانوادگی دبیر و امضا :                                       نمره با عدد :                     نمره با حروف :       

5./ ( طّباخ - ُمَنظََّمة - ُشرّطی)        نام هر تصویر زیر را به عربی بنویسید:   
 

 
 
 
 
 

         ..........................                                   ........................                       
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25./  
 

25./  

را بنویسید: معنی کلمات مشخص شده  
  .جدیداا  َجوالا سوف أصنع  -الف

 ب-العلماء   مصابیح   الرِض.
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5./ و مترادف را با = مشخص کنید . #کلمات متضاد را با       

 

 صَدیق..........حَبیب                                  ماضی ..........قادم
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5/1 کنید:  ز بین کلمات داده شده کلمه ناهماهنگ را مشخصا   
َسِلمَ              ر بَّ              َقَذفَ              َوَقعَ  -الف  
هم             أنَت             وردة                 أنا -ب  
جار             وجه             عنی                   ید-ج  
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4 
 

 عبارات زیر را ترجمه کنید:
.مع النسان و خندمه  حنن نعیش   -الف  
.ا مه فی قریةِ  عَ کان َفرس  صغری  مَ -ب  
.مِ دَ رة القَ فی ک   اتاٌ  أنا ا حبُّ الرّیاضة.أنا لعب  م   -ج  
.کثر أمساء الولد و البنات فی العامل السالمّی عربیّ ا  -د  
أنا أصدق  و أنِت تکذبنَی.-ر  
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5/1 را ترجمه کنید: احادیث زیر   
.سنةا  سبعنیَ  ن عبادةِ مِ  خری   ساعة   ر  فک  تَ   

.فی احلجرِ  نقشِ لکا العلم  فی الصغرِ   
َذَهب  و الکالم  فّضة . السکوت    
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5./  ترجمه ناقص را کامل کنید: 
العقل  ح سام  قاطع . -الف  

.عقل .......... برنده است    
السة  -ب عبادة . العلماءِ  ُم   

.... با دانشمندان عبادت است.............   
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 این کلمات را در جای خالی  بنویسید. 1
شجرة / مومنات   / فائزونَ  / یومانِ   

 مثنی:..........................                    مجع مذکر سامل:......................
:..........................مفرد مونث                   سامل:................مجع مونث   
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 سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.به  1
 ؟.........................امسکِ  ما    .......................ِمن أیَن أنِت؟

 ؟.....................ماذا فی یَدکِ                  ......................هل أنِت قویّة؟
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5/1  گزینه مناسب را انتخاب کنید. 
تذهبنیَ           أ أنِت............... الی املخاترب وحدک یا أخاتی؟    یذهب  -  

أَبث               أنا.............عن طریق اجلنة فی حیاتی.              ََبََث -  

تعلمنیَ             عملتَ        أ أنَت ........... فی املصنع أمِس.             -  
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مضارع را مشخص کنید. ماضی و فعلت زیر ادرعبار  1  
 

      حنن  خنر ج  اآلَن.و  ةهی َخَرَجت قَبَل ساعَ 
 

 
 

 فعل ماضی مضارعفعل 
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75./  کدام گزینه ترجمه صحیح است؟ 
 الف: االیرانیون خدموا اللغة العربیة کثیرًا.

ٌبان عربی بسیار خدمت کردند-1 ایرانی ها به   
 ٌبان عربی بسیار خدمت  می کنندایرانی ها به -2

 

 ب: َسالَمة الَعیِش ِفی الُمداراِة.
           سالمِت جامعه در مدارا کردن است-1
ٌندگی در مدارا کردن است-2 سالمِت   

 

 أنَت تجمُع األخشاَب أم ُأخُتَک َتجَمُع ؟:ج

  آیا تو چوبها را جمع می کنی یا خواهرت جمع می کند ؟ -1

  ؟آیا تو چوبها را جمع کردی یا برادرت جمع کرده است -2
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 متن زیر را خوانده و به سؤاالت پاسخ دهید. 0/5
و بَقَیت  ةفی المدرس ةَجدید ةت من سنندج إلی طهران . هی طالبءلِبه فی الّصِف الثّانی . هی جاأسرین طا  
إحدی َزمیالتها بِاسِم آیالر و بََدأت بِالِحوار  تءجا. فی اأُلسبوِع الثّاِلث فی یَوِم الّسبت  ةأسبوَعین َوحید ةُمدّ 

 . ةِ المدرس ةَمَعها فی ساح
 

 ؟..................................... ةالف ( َکم أ سبوعاا بَقَیت أسرین َوحید
 ل                     نعم                ب ( هل َأسرین ِمن ِطهران ؟ 
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به عربی پاسخ دهید . زیر با توجه به تصویر به پرسش 0/25  
 

؟................ ةالف ( َکم فَ َرساا ِفی الّصور   
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 موفق باشید     
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