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 انیدهم انسایز زابن قرآن عربی  ماده درسی: ابمسه تعالی انم:
 اتریخ آزمون: استان بوشهراداره کل آموزش و پرورش  انم خانوادگی:

 دقیقه 50   مدت آزمون: شهرآموزش و پرورش شهرستان بو  کالس:  مشاره
  نعمت اله مقصودی طراح: نیمسال اول مستمرآزمون  شهید مطهری )شاهد( دبریستان:

 3 تعداد صفحه: 96-97حتصیلی  سال  و دوم اول درس:
 

 بارم متن سواالت ردیف

 شناسیواژه

1  

 تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ 

 مشتاقني  إىل األعمال الصاحلة أن نكون   علينا( 2             حالأحسن هم يف أوالدحيبُّ اآلابُء واألّمهاُت رؤية  (1

 عني احلياة يف الظلمات فتَّشُ قْد تُ ( 4ابلعربية         ممزوجةالشعراء اإليرانيني أبيااتً قد أنشد  بعُض ( 3

1 

2  

 الکلمات المترادفة والمتضادّةاُکْتُبْ فِي الْفَراغِ 

 (ان املـــ تج ر، الُعداة، أراد ، األحّبة، االبتعاد، الدّكاالقرتاب، شاء،)کلمات: 
 ........................ ≠ب( ...................   ...........الف( ................ = ........

 ........................ ≠ج( ................ = ...................                    د( ................... 
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 عَیِّن الکَلِمَةَ الْغَریبَةَ في المَعْني:   3

 ظّارةنفّتاحة، سّيارة، فّهامة، ب(           ملوانع املشاكل، املطابع، املصائب، االف( 
0.5 

 اُکْتُبْ مُفرَداً أَوْ جَمعَ الْکَلِمَتَیْنِ   4

 ........:............    الوُكنات:.....ط ْي ال............     الزميل........... الفنون 
1 

 ب( مهارت ترجمه به فارسی 

5  

 الْفارسیّةِ تَرْجِمِ الْجُمَلَ التّالیَةَ إلي 

 هذا منوذٌج تربوٌي ليهتدي به الشباُب..1
 يُرشدوهنم إىل الصفات الطّيبة واألعمال الصاحلة.. 2
 االقتصاد يف استهالك املاء والكهرابء.. 3
 . وجدت  رائحة  الودِّّ إْن مشمت  رُفايت4
 . سل املــ صانع  ركباً هتيُم يف الفلواتِّ 5

5 



 

2 

6  

 حیحَةَ: اِنْتَخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّ 

 عداوة العاقل خٌي من صداقة اجلاهل. 1
 دمشن خردمند از دوست اندان هبرت استب(  دمشنی خردمند از دوستی اندان هبرت است  الف(

 إّن الكذَّاب  يُقرُِّب عليك البعيد  ويُبعُد عليك القريب. 2
 سازدک میشود و دور را به تو نزديانسان بسيار دروغگو به تو از دور نزديک می الف(

 منايدسازد و نزديک را از تو دور میانسان بسيار دروغگو دور را به تو نزديک می ب(
 

0.5 

7  

 کَمِّلِ الْفَراغاتِ في التَّرجَمَةِ الْفارسیّةِ. 

ْن ُخُلقي    . 1  ا هم ...... خالقم ر ارداندی ، خداای مهانگونه که..... نيکو گاللهّم كما حّسنت  خ لقي، حسِّّ

خواهد که ....... می وا .... زيرا کهاز دوستی اندان...ك وُمصادقة األمحق، فإنّه يُريد أْن ينفع ك فيضّرك. إایّ . 2

 رساند.ولی به تو زاین می

1 

8  

 عیّن الصحیح والخطأ حسبَ الحقیقة

 خلطأا             غضوُن األشجار يف الشتاء بديعٌة و خضرٌة                    الصحيح -1

 خلطأا             السوار زينٌة من الذهب أو الفّضة يف يد املرأة                  الصحيح -2

 خلطأا             إّن احلكمة  تعمُر يف قلب املتّكرب الفخور                       الصحيح -3

 خلطأا             يحعلينا أْن ال نرفع  أصواتنا فوق م ْن نتكّلم معه                   الصح  -4

1 

 ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

9  
 عیّن اسم التفضیل واسم المکان في العبارات التالیة

 اشرتيُت سرواالً أبيض  أرخص  من ذلك املـــ تجر. -1
 جلامعة طهران أغىن مكتبة يف إيران. -2
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10  
 مات التالیةعیّن إسم الفاعل والمفعول وإسم المبالغة وإسم اآللة في الکل

 عجنياخلُبُز مصنوع من ال -4ين      هو طّياٌر إيرا -3هو متوكٌِّل على ربّه        -2       هي إمرأة فّهامة  -1
 
   

1 
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11  
 المحلّ اإلعرابي للکلمات التي تحتها خطعَیِّنْ 

 الدين                                      نصُف اخللق  حسنُ . 1

  ه                                   نفس  ّذب ه عخلقُ ساء   منْ . 2
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12  
  ترجم األفعال والمصادر التالیة 

 آموختگیدانشخترُج:  يتخرُّج:  خترَّج : 
 اقرتاب: يقرتُب: نزديک شداقرتب: 

 

1 

13  

 ضَعْ هذِهِ الْجُمَلَ وَ التَّراکیبَ في مَکانِها الْمُناسِبِ.  

 أولئك الصاحلون –ن املعلمتان هاات –هوالء الطالب  –تلك الشجرة 
 مثنی مؤنث جمع مکسر سالمذکر جمع م مفرد مؤنث

 

    
 

1 

 د. مهارت درک و فهم 
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 . الدائرة عدداً مناسباً ضَعْ في 

     O  ًاحلمار       -1                                   اإلنسان الذي يفتخُر بنفسه كثيا                                              

      O                                  .ًاأُلُذن -2         املستبدُّ الذي ال يرى ألحٍد حقا 

    O                                       ِّاملــــُختال  -3     حيواٌن ُيستخدم للحمل والركوب 

     O              .املتكرّب  -4                          عضٌو يف اجلسم ُيستخدم لالستماع 

1 

 . مهارت مکالمه ه

15  
 رَتِّبِ الْکَلِماتِ وَ اکْتُبْ سؤاالً و جواباً صحیحاً. 

 غالية، ملاذا، سيدي، األسعاُر.. 1

، السعُر، خيتلف..2  النوعّيات، سيديت، حسب 
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