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شماره

   سؤال
 هر جا باشی از خدا بترس. بعد از بدي، خوبی كن تا خوبیها بدیها را محو و نابود كند و با مردم، خوش رفتار باش. پیامبر)ص( می فرمایند:

 جواب بده وبدون عجله دانش آموز گرامی سئواالت رابه دقت بخوان وباحوصله 
  بارم

 نمره(1/1 )هارت ترجمهم سئواالت بخش

 ترجمه كنید:جمالت عربی رابه فارسی  1

 (:نمره1)«َمـْن َزَرَع اْلـُعْدواَن ؛ َحَصَد اْلـُخْْساَن.»-الف
َجرِ باِل َثَمرٍ  -ب  :(نمره1). العالُِم باِل َعَمٍل ،ََکلشَّ
 نمره(:57/0اِشََتینا َحقیبًَة َسوداَء .)-ج
.)  یِف اجلّو یف الّص   -د  نمره(: 57/0حارٌّ
یوُف يف الْ  -ـه    نمره(: 7/0فَِة. )ُغرْ الضُّ
 نمره(:7/0). أناََشِبُت  املاءَ  -و

1/4 

 مثال ، فعل ها را ترجمه كنید.با توجه به  2

 : ...................ـَهربُْتَّ  ـَهَرَب:  فرار کرد:   -بمالعبوا: ..............                         لَعَِب: بازی کرد  -الف
1/0 

 ترجمه كنید. فعل ماضی را فقط در جمالت زیر ،  3

 وََجدتُم َکزناً. أنتم -ب                                     كِ.         ُت َصوتَـَعَرفْ  -الف
1/0 

 نمره(2مهارت واژه شناسی ) سئواالت بخش

  .را ترجمه كنیدمقابل هرجمله  داده شدهكلمات   4

 : ......................(اللِّسانِ ) .َسالمُة اإلنْسانِ  ُسکوُت اللِّسانِ - ب    )الّرماِن:.....................(      . الّرمانِ سعیٌدوأمریٌَذـهبا إیل شجرة ِ -الف
1/0 

 دربین هردسته از كلمات ، كلمه ناهماهنگ را مشخص كنید. 1

 أکربأسود أزرق  أمحر  -ب              ِِسوال َجوّال  ة باءَ عَ    ُفستان -الف
1/0 

 كلمه اضافی است(2)یافته و در جاي مناسب بنویسید.كلمات مترادف و متضاد را  6

 (قَلیل، َکثری ، رَخیَصة ، َذـَهبّیة)
 .................... ≠ اغیلة –........................              = َجزیل 

1/0 

 ( العبٌ -حُسامٌ -مِفتاحٌ –)سَیّاحٌ كلمه اضافی است(2ازكلمات داده شده انتخاب كنید.) را نام هرتصویر 7

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

1/0 

 نمره(1/2سئواالت بخش مهارت شناخت و كاربرد قواعد )

 فعل ماضی مناسب را براي جاي خالی انتخاب كنید. 8

یّادوَن ................. َسَمکًة َحَجریًَّة. )أَخذوا -الف  (َصعِدنَ َصعِدْت  .)فوَق اجلَبلِ ............ـُهنَّ  -(    بأَخَذتاالصَّ
ستاُذ،ـَهْل.........یل بِاللََکِم؟)َسَمْحِت (         د(َجلََستاالّطابلتان ...................یلع الکریّس. )َجَلسا -ج

ُ
 (َسَمْحَت  یاأ

1 

 (یه - أنتما – أنُتَّ  – أنتم –حننُ )      است( اضایفریضم1) دیسیبنو یخال يشده رادرجا ردادهیباتوجه به فعل هرجمله ضما 9
 قاتکنَّ ی..َذَکرُتنَّ َصد.....د(......     َعن الُکتُب ان.....ََبِث...ج(.....    .....َدَفَعْت ِحسابَها..ب(.... ..وَجدتُما َکزناً....(....الف

1 
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 نمرات پس از اعَتاض)بدون رضیب(  نمرات)بدون رضیب(
 حروفه ب نمره  مجع شفايه کتيب حروفه ب نمره  مجع شفايه کتيب

        
 نام و نام خانوادگي دبری ، امضاء و تاریخ: 03/33/      مبنی دشیت      نام و نام خانوادگي دبری ، امضاء و تاریخ: 

 
 

ْوراق)                   كدام كلمه جمع مکسراست. 10
َ
سبوع اِْعتاِکف   أ

ُ
 21/0 (أ

. )ـهذه     كلمه مناسب را براي جاي خالی انتخاب كنید. 11 فِّ  21/0 (  ـهذانِ    ـهاتانِ ........... الَمرْأتاِن َخرََجتا مَِن الصَّ

 نمره(3)سئواالت بخش مهارت درک و فهم 

 كلمه مناسب را براي جاي خالی ، انتخاب كنید.  12

ْ  َزَرَعتا...........  -الف  الّسائقتانِ          َفاّلَحتانِ الْ                               .    انَ حیرّ ال
َميِس           یَْوُم ..................      ایلَوْمُ  .  الِثننیِ ا یَْومَ َغداً  -ب                اْلْ

َ
 َحدِ ال

1/0 

 را به هم وصل كنید.(ب )و ستون  (الف)كلمات مرتبط ستون  13

 ستون)ب(     (الفستون)        
سبوعِ 

ُ
 اجلّدة    َعَدُد أیّاِم ال

 َسبعة    وادلةُ الِب 
 الّصالة    فیِه أشجاٌر َکثرَیةٌ 

 البُستان    عموُد ادّلینِ 

1 

 جمله بسازید. كلمات پراكنده، با  فارسی مهبا توجّه به ترج 14

 «             ـهر الکیس ، دوپنجره زیبا دارد.»    ُکِّ –مَجیلَتاِن  -َصف   -لِـ  -نافَِذتاِن  -الف
َبَِل  -انلَّـْملََة -ب

ْ
 «مورچه باالی کوه نرفت»     ما  –فَْوَق -َذـَهبْت   -اجل

1/0 

 به عربی((:متن داده شده رابه دقت بخوانید وبه سئواالت آن پاسخ دهید درک مطلب 11

عَط َنَ 
َ
ه ـَهدیًّة َسَمَکًة مَحراًء.َجَلَس مَحیٌد قُرَب الّسَمکِة وقالَ اَح مَحیٌد یف االمتحاِن.أ مُّ الّسمکِة؟یف نَفِسه ه وادِلُ

ُ
یَن أ

َ
 :أ

مُّ الّسمکِة؟-الف
ُ
 غ     ص        .سوداءَ  غریةُ الصَّ السمکةُ  َکنْت  -ب    َمْن قاَل:أیَن أ

 مَحیٌد یف االمتَحاِن؟ َنَحَ  ـَهْل  -د    أیَن َجلَس محیٌد؟ -ج

1 

 نمره(2مهارت مکالمه) سئواالت بخش

 ( وبه عربی به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. )در حد یک یا دوكلمه 16

                                          أْیَن الَْقَمُر؟ -ب       ماـُهَو فَْصُل بِدایِة الَْمْدَرَسِة؟                                   -الف
 ؟حالُکَکیَف د(     ؟ کما اْسمُ  -ج

1 

   )پاسخ به عربی باشد( ید.به هرسئوال پاسخ كوتاه بده ریباتوجه به تصاو 17

                                                                 
 َکْم قَلماً فوَق الِمنضدةِ؟.........                                                              َمْن ـُهو؟.......                                             

1/0 

 .  انتخاب كنیدمناسب را  یكلمه پرسش  یخالهاي جابراي  18

                           (ـَهْل َمنْ )أینَ       .   ُمسافرٌ ـُهَو  ارةِ؟یّ ....... ـُهَو َجنَْب السَ  -الف
ْنُتما...........  –ب

ْ
 (َکمْ ـَهلْ )ماذا    .نِ خیّاطاَنَعْم حَنُْن  ؟خیّاطان أ

1/0 

 نمره11جمع بارم:                موفق باشید  سئواالت رابادقت  بخوان وپاسخ آن هارا كنترل كن   گریبارد کی یدانش آموز گرام                                    
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