


 

 نام خدا آرامش بخش دلهاست
   عربی امتحان 

            : شماره                                       :  کالس                                : خانوادگی نام                             نام :   

 دقیقه   06م :نام دبیر :                                            تاریخ آزمون :                                                  زمان الز   

 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید: -1

 ...............................................................                                سنُ السُّؤال ،نصفُ العلمحُ

 ..............................................................                                           الجَهلُ مَوتُ االَحیاءِ

 .............................................................                                   الدَّورانُ الَی الیَسارِمَمنوع.

 ..............................................................                                          کَم یَوماً اَنتَ السَّفَرِ؟
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 ترجمه ی  هر کلمه را بنویسید.    -9

 

 ...............اتِب=....ــک   =..................  رَةــاُس   =................شارِع   .. .مِفتاح=............. ..     ..مّان=............رُ

 =...................خَمسَة  ...    ...=...........سَفینَة   . ....سام=...........حُ   عِنَب=................      اَلوَردة=................ 
.. 
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 کلمات متضاد را کنار هم بنویسید.)دو کلمه اضافه است( -3

 

 ثیر،رخیصة،یمین ،ثَمَر{}غالیة، قلیل ، یسار،سائق،کَ                                 

...................≠             .........................................≠........................            ..........................≠.................... 
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 ب وصل کنید.)یک کلمه اضافه است(را به کلمه ی مناسب آن در ستون  الفهر کلمه از ستون  -4

 ب    الف                                                                                

 هانیة                      عددٌبَعدَسَبعَة                                                   

 الصَّالة             اُمُّ االَب                                                                  

 ثمانیة                   عَمود الدّین                                                       

 الجَدَّة                                                                                         

55/6 

 دو سؤال زیر از شماست.به آنها  با یک یا دو کلمه پاسخ دهید. -5

 

 هَل اَنتَ مِن مِصر؟................

ما اسمُکَ ؟............................               
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 ترجمه ی ناقص را کامل کنید .      -0

 

 این دانش آموزی........................در کالس اول است     هذا ،طالِبٌ ناجِحٌ فی الصَّفِّ االوَّلِ.                      

 هذانِ   الصَّفّانِ،کَبیرانِ.                            این.........................بزرگ هستند.             
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 دسته را عالمت بزنید.کلمات نا هماهنگ در هر  -5

 

 {             ⃝  ،بِنتٌ             ⃝ٌ ،وَلَد          ⃝ ،إِمرَأَةٌ      ⃝ً ،رَجُل      ⃝ حجر}دسته اول=

 {       ⃝ ، الجَدّ        ⃝،الجَدّة        ⃝ ،النجم       ⃝ّ ،األُم       ⃝ } األَبدسته دوم=
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 مذکر سالم،جمع مؤنث سالم و جمع مکسر پیدا کنید.در جمالت زیر یک اسم مثنی،جمع  -8

 .....................═..................../جمع مکسر ═................../جمع مؤنث سالم═................/جمع مذکر سالم ═اسم مثنی          

 اولئک المؤمناتُ شاکراتٌ     -1

 خَیُرُ االُمور ،اَوسَطُها   -9

 انَّ اهللَ مَعَ الصّابرینَ      -3

 المُدَرسِّتانِ فی المَدرَسَة  -4

  
  

1 

 جاهای خالی را با ضمیر مناسب )انتنَّ،نَحنُ،اَنا(کامل کنید.)یک ضمیر اضافه است( -2

 

 من کنار دوستم ایستاده ام.               ....................واقَفً جَنبَ صَدیقی.

 ایستاده اید.        ....................واقِفاتٌ وَسَطَ الحَدیقة.مؤنث( در باغ جمع شما )
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 اسم اشاره ی مناسب را انتخاب کنید. -16

 

 □هذه   □هذا   □تِلکَ  □انَّ........... الشّاعرِةَ ایرانیَّة.)اشاره به نزدیک(                              ذلک

 □هاتان      □تلکَ     □ذلک   □هؤالءِ                                                  ............المُجاهِدونَ الصّابِرونَ.  
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 هَل{ لِمَن، }ماذا،     در جای خالی کلمه ی پرسشی مناسب بنویسید. -11
 

 ی.ـــلمُ أَخــذا قــال.ه -       ...........هذا قَلَمُکَ؟

 ایرانیّة. عالِمَةٍتِلکَ صورَةُ  -............تلک الصّورَةُ؟  
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 با توجه به معنا و مفهوم جمله در جاهای خالی کلمه ی مناسب قرار دهید. -19

 □أَربَعَةٌ      □عدد فصولِ السّنَةِ...........             ثَالثَةُ

 □البَحر    □إِنَّ...........مَکانُ جلوسِ الطَّالب.    الصَّف
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 کنید.ترجمه ی درست را انتخاب  -13

 

 افضل الناس اَنفَعهُم للنّاسِ.                               نخنُ العِبونَ فائِزونَ.

 .هستیم برنده بازیکنان ما (الف □.                   آنهاست مردم،بهترین داناترین (الف□

 هستیم.ما بازیکنان صمیمی  (ب □بهترین مردم ،سودمندترین آنهاست.               (ب□
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 با کلمات پراکنده،با توجه به ترجمه ی فارسی جمله ی درستی بسازید. -14

 

                          (ت؟   ــرادرت اســـن بـــا ایــآی)                 ؟ - اَخوکَ –هَل  -هذا

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

  (بهشت زیر پای مادران است. )   . الجَنَّة – تَحتَ – اَقدام –االُمَّهات 

................................................................................ 
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سربلند وپیروز باشید  درپناه حق    

                                                                                                                                                                                                      

        


