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زمان امتحان  06 :دقیقه

 -1نام هر تصویر را انتخاب کرده و زیر آن بنویسید ( :یک کلمه اضافی است)

1

(فَرَس – خُبز – مصباح – عَلَمَ – بالد)

الف)

ب)

د)

ج)

______________________________________________________________________
 -2واژه های متضاد و مترادف را دو به دو کنارهم بنویسید  2( :کلمه اضافی است)
( شاهَدَ – قادم – رأی – ماضی – مهنة)
الف ) ............................ = ............................

ب) ...........................
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..............................

______________________________________________________________________
 -3عبارت های زیر را ترجمه کنید :
الف) اِنَّ العلمَ حیاةُ القلوبِ و نور االبصار.
ب) هَل یأتی أبوکِ و هل تأتی اُمّکِ ؟ اِن شاءَ اهللُ .
ج) لذا أطلبُ منک حَملَ هذِهِ الحقیقةِ الی القریة المجاورة .
د) سأصیرُ مخترعاً و سوف أصنع جواالً جدیداً .
ه) العربیة من اللغاتِ الرسمیة فی منظمة االمم المتحدة .
و) لِانکُم قادرون علی فهم العبارات البسیطة .
نمره ورقه (به عدد) :

به حروف :

نمره تجدید نظر ( به عدد ) :

به حروف :

نام و نام خانوادگی دبیر :

تاریخ  /امضاء :

نام و نام خانوادگی دبیر :

تاریخ  /امضاء :

5

دبیرستان غیر دولتی دکتر حسابی

دنباله سوال امتحان درس :

صفحه2 :

 -4ترجمه ناقص را کامل کنید :

بارم
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الف) اَدَبُ المرءِ خیرٌ من ذهبه
ادب آدمی بهتر از  ..............................اوست
ب) رضا اهلل فی رضا الوالدینِ
خشنودی خدا در خشنودی  ........................است.
______________________________________________________________________
 -5ترجمه درست را انتخاب کنید :
0 /5

الف) من زَرَعَ العدوانَ  ،حَصَدَ الخُسرانَ.
 )1هرکس دشمنی کاشت  ،زیان درو کرد.
 )2هرکس بدی کاشت  ،پشیمانی درو کرد.
ب) یَدُ اهللِ مع الجماعة
الف) دست خدا با جماعت است.
ب) یاری خدا در همبستگی است.
______________________________________________________________________
 -6فقط معنای واژه های مشخص شده را بنویسید.

0 /5

الف) أنا اُحِبُّ طب العیونِ .
ب) والدی فی مُهِمَّةٍ اداریةِ.
______________________________________________________________________
 -7کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با بقیه کلمات ناهماهنگ است؟
 )1هَرَبَ

هذا

ذلک

هذه

 )2صورة

لماذا

ف
کی َ

مَن

______________________________________________________________________
 -8گزینه مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید :
الف) أیّها الرجل  .أ .............کُرةَ القَدَمِ أَمسَ ؟ (تَلعَبُ

ما لَعِبتَ

ب) یا بنت  ،لماذا  ...............عَن المعلمةِ ؟ (شَکَرتا

تَشکرینَ

ج) نَحنُ  .................أسرتنا اِن شاء اهللِ ( .نفعا

سننفع

)
)
)

0 /5

1 /5

صفحه3 :

دبیرستان غیر دولتی دکتر حسابی

دنباله سوال امتحان درس :

 -9هرکلمه را در جای مناسب آن در جدول قرار دهید :

بارم

1/25

(فائزة – أحیاء – واقفینَ – یومانِ – مؤمنات)
مفرد

جمع مؤنث

مثنی

جمع مذکر سالم

جمع مکسر

______________________________________________________________________
 -11ضمیر مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید :
الف)  ............صَعدِ الجَبَلَ مع االصدقاء( .هُو

أنتما

ب)  ..............أکتُبُ واجباتی فی البیت( .هِیَ

أنا

ج)  .............تَجمَعین االخشابَ سهولة( .أنتَ

)

0/55

)
أنتِ

)

______________________________________________________________________
 -11در جمله مقابل زیر فعل های مضارع خط بکشید :
0 /5

( جَدَّتُنا تَطلبُ المساعدة و أخی یَذهَبُ لمساعدتِها) .
______________________________________________________________________
 -12هر کلمه را به توضیح مرتبط با آن وصل کنید« : .یک کلمه اضافه است»
الجنّة تَحتَ أقدامِهِنَّ .

االُمّهات

الوقت مِثلُهُ .

اللّسان

نِصفُ الدینِ .

الجهل

موتُ االحیاء .

حسنُ الخُلقِ

بالء االنسانِ فیه .

الجُندیّ
الذَّهَب
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دبیرستان غیر دولتی دکتر حسابی

دنباله سوال امتحان درس :

صفحه4 :

 -13با توجه به تصاویر به پرسش ها پاسخ دهید :

الف) مَن هذا الرَجل ؟ حلوانی

ب)کَم شخصاً هنا ؟ سِتَّة

بارم
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بائع الکُتُب

سبعة

_____________________________________________________________________
 -14به پرسش ها پاسخ کوتاه دهید :
0 /5

الف) فی أیّ صَفٍّ أَنتَ ؟

ب) هَل تَعرِفُ مُدیر المدرسَةِ ؟

جمع نمره

15

