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 .................................................................................................................... نام و نام خانوادگی:
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 ظهراز قبل   11    ساعت شروع:

  16         تعداد سوال:

  دقیقه   60     مدت زمان:

 برگ   3  صفحه:تعداد 

 
 بارم سئواالت ردیف

  نمره( 2) مهارت واژه شناسی: 

1 

                                         است.() دو کلمه اضافی از میان کلمات داده شده ، نام هر تصویر را انتخاب و در جاهای مشخص شده بنویسید. 

   ( َسَمَکة  الِجسُر،، الَجَزر ،  الِمشِمش)                                                 

                                                                                                                                                               

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

 
 
 

5/0 

2 
 کنید.  مشخّص= (   ≠) مترادف بودن کلمات زیر را با عالمت  و متضاد

 َرقَدَ  ........... نامَ                                قَصير.......... َطويل 

 

5/0 

3 

 .بنویسیدداخل کمانک  را است شده کشیده خط آنها زیر که هایی کلمه معنای

حيفَةِ  َموضوعُ  کانَ الف(    داريَّةِ  الصَّ  ...........(       ...) .......... .اْلُمرورِ  قَوانينَ  اْلج 

 ....(............) ........... .البَيتِ  فِي َکثيَرة   أَْخشابِ  ِعنديب(  

 

5/0 

4 

 است؟ هماهنگ شده مشخّص کلمۀ با معنایی نظر از گزینه کدام

  الّرياح        الجسور         عينال       الف= )َعَصفَْت( :    اَْْلََسد  

جاَجة      الغضبان       البّطارية    ب = )َکْهَرباء( :    البنات      الزُّ

 
5/0 

  نمره(7مهارت ترجمه: ) 

5 

 آیات و روایات زیر را به فارسی ترجمه کنید.

 ................................. . ..........................                                       5/0 ْل تَحَزن اِنَّ هللاَ َمعَنا.الف( 

 ........................... .................................                                   75/0 النّاَر. َدَخلَ  قَْلبُهُ  ماتَ  َمنْ ب( 

 .......................................................... .                           75/0 َعلَيَک بِذکِر هللاِ فَانَّهُ نُوُر القَلِب.ج( 

 
 

2 

6 

 جمالت عربی زیر را به فارسی برگردانید.

 ........................................................ .                     1 يوَجُد هذا الفيتاميُن في الَحليِب الّطاَزجِ.الف( 

ةً اُخری.ب(   ........................................................ .                             1 حاَوَل الثَّعلَُب الخروَج َمرَّ

ً  َرأَْينا ج(  ......................................................... .                                          75/0 فَأَتَْينا. ، ُدخانا

 ......................................................... .                                 75/0 إِلَيَك. اْلباِلدِ  أُمورِ  تَسليمَ  أُريدُ د( 

 ......................................................... .                                    5/0 تاريخيَّة . آثار   اْلُمتَحفِ  فِيهـ( 

    
 
 
4 

                                        : نام و امضای مصحح                                                                      نمره با حروف :                                       ه با عدد :                  نمر        

@nohomi9                                                       ghadam.com



 بارم 2صفحه                                                سئواالتادامه   ردیف

7 

 5/0کامل کنید. ترجمۀ ناقص را 

 .است درخت ......روی............. از بهتر .............در.....یک گنجشک  -الشَّجَرَةِ.   عَلَی عَشََرةٍ مِن   خَیر  الیَدِ  ِفی عُصفور   - 

 

5/0 

8 

 ترجمه درست را از میان ترجمه های داده شده انتخاب کنید.

 .ِللتَّالميذِ  الاّلِزَمةَ  اْْلشاراتِ  َشَرحَ  وَ  اْلُمرورِ  ُشرطيُّ  جاءَ الف(   

              داد.  شرح آموزاندانش برای را الزم هایعالمت و آمد رانندگی و راهنمایی پلیس-1

  .گفت آموزاندانش برای را الزم هایعالمت و رسید رانندگی و راهنمایی پلیس-2

ً  َطلَبَ  َمن ب(    .أخ   باِل بَِقيَ  َعيب باِل أخا

     است.  برادر بدون خواست؛ عیب بدون برادری کس هر-1

  مانَد.برادر می بدون بخواهد؛ عیب بدون برادری کس هر -2

 
 
 
 
 

5/0 

  نمره(3مهارت درک و فهم: ) 

9 

 شماره هر کلمه را در مقابل جمله مناسب آن بنویسید. )یک کلمه اضافی است.(

 َمکان  َمْملوء  بِاألَشجاِر.                                 ( اْلزَرقُ 1                        

ليلُ 2                       السَّنَة. نِهايَةِ  اْمتحاناتِ  فيِ  نََجحَ  ما الَّذي اَلّطاِلبُ                                     ( اَلدَّ

 الّصافيَِة. السَّماءِ  فِي يَْظَهرُ  لَون        ( اَلفََرج                              3                     

عابِ  َحلُّ                                     ( اَْلغابَة4                       .الُمشکالتِ  و الّصِ

     ( اَلّراِسب5                     

 

 

 

 

1 

10 

 متن زیر را بخوانید و سپس به سواالت داده شده پاسخ مناسب دهید.

؛ في َسنَةً  أَربَعينَ  قَْبلَ  اْلِحکايَةُ  هِذهِ  َوقَعَتْ  - ً  اثْناَعَشرَ  ذََهبَ  ِبالد   ِعْلميَّة   َسْفَرة   إلَی أُستاِذِهم َمعَ  ُطاّلِب اْلجاِمعَةِ  ِمنْ  طاِلبا

ً  صاَراْلَبحرُ  ثُمَّ  السَّماِء؛ فِي َظَهَرَسحاب   فَجأَةً  هاِدئَةً؛ اْلبَحرِ  مياهُ  کانَتْ  اْلَسماِک؛ أَْبحاث  َعنِ  ِلتَهيِئَةِ   فَأَصابَتْ  . َمّواجا

 َصْخَرةً. َسفينَتُُهم

 . ...................  البِدايَِة؟  في هاِدئَةً  الَبْحرِ  مياهُ  نَتْ  کا َهل -1

ْفرةِ  فِي کانوا ُطاّلب   َعَشرةُ -2  غلط    صحيح   .اْلِعْلميَّةِ  السَّ

 . .......................   في اَّيِ موُضوع  کانَت هِذِه السَّفَرةُ؟  -3

 .............................. .      َمتی َوقَعَت هِذِه الِحکايَةُ؟  -4

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
  :                        نام و امضای مصحح                                                             نمره با حروف :                                                                                                نمره با عدد :            

 
  <<ادامه در صفحه بعد    >>                                            2صفحه
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 ((  باشیدموفق  ))                                                           3صفحه

 بارم 3ادامه سئواالت                                               صفحه  ردیف

11 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را بر اساس واقعیت، معلوم کنید.

     نادرست                درست                        .اْلـَمصنَعِ  فِي يَعَملُ  اّلذي ُهوَ  ، اَلّرياضيُّ  (1

         نادرست                درست           .العينِ  ِمنَ  تَنِزلُ  الَّتي اْلـماءِ  قََطراتِ  َجريانُ ُء ؛ اَْلبُکا( 2

    نادرست                 درست                  .الطَّبيعيَّةُ  اأْلَلوانُ  اْلعَيِن، إلَی اأْلَلوانِ  أََحبَّ  إِنَّ ( 3

     نادرست                درست                       اْلِغذائيِّة.    اْلـَموادِّ  ِلِحفظِ  َمخَزن   ْلـَمطبَعَةُ اَ  (4

 

 

 

1 

 
  نمره(2مهارت شناخت و کاربرد قواعد: )

12 

 .خط بکشید را خالی جای برای مناسب کلمهزیر

 يَرَکُب( –)يرکبُوَن   .اْلَمدَرَسةِ  حاِفلَةَ  ...................التَّالميذ الف( کانَ 

 اِصَعدُوا ( –تَْنِزْل؛ ............. .     ) ِاصعَدا  ْل َرجاًء، َزميالِن، ب( يا

 نََجحتُم(  –أمس؟  ) تَنَجحُون  الُمسابقة فی  ..........  اَنتم أ اَِعّزائي ج( يا

 أْنقَذَْت ( –) أنَقذَ   .............. إديسون طفالً ِمن تَحَت الِقطاِر.  د(

 
 
 
 

 

1 

 

13 
 وزن و حروف اصلی کلمه مشخص شده را بنویسید.

          .َعصيِر اللّيمُونِ  بِتَناُولِ  الّساقَينِ  الضَّعفِ  تَعويضُ  يُمِکنُ 

 حروف اصلی: ) ................ (             وزن: ) ................ (

 

5/0 

 

14 
 در جمله زیر یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی پیدا کرده و در جای مشخص شده بنویسید. 

          .فارس ةِ ُمحافَظَ  في تاريخي   أَثَر   ٰهذا

 ..... (.......... (           ترکیب اضافی) .............ترکیب وصفی) ......

 

5/0 

  نمره( 1مهارت مکالمه: ) 

 

15 
 تصاویر داده شده به پرسش های زیر پاسخ دهید.با توجه به 

 ............... ؟في الّصُوَرةِ ماذا   -               اَعةُ؟ ................. .َکم السّ  -  

 
 
5/0 

 

16 
 با توجه به آموخته های تان ، به سواالت زیر پاسخ دهید؟

                        . ...................  ؟ الّطائَِرةِ  سائِقِ  اِْسمُ  ( َما1

 ؟ ...................... .نسانِ اْْلِ  َحياةِ  ِمنْ  اأْلُولَی السَّنَواتُ  ماهيَ  (2
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 ِجمع بارم       ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ: نام و امضای مصحح                                                  نمره با حروف :                                        مره با عدد :                 ن   

@nohomi9                                                       ghadam.com



 1398پاسخنامه سواالت عربی خرداد ماه 
 

 (25/0)هر مورد                                                         َسَمَکة                 -       الَجَزر        1
 

  (25/0)هر مورد                                                           ناَم = َرقد       -قصیر    ≠طویل      2
 

 (25/0هر مورد )                                            ب( چوب ها          - الف( روزنامه دیواری       3
 

 (25/0هر مورد )                                   ب( البطاریّة                          -    الف( الریاح         4
 

5    
 (25/0) هر مورد                                          .          قطعا خدا با ماست ، اندوهگین مباشالف    

 (25/0) هر مورد                       )داخل شد(  به آتش داخل می شود.،  میرد)ُمرد(ب هر کس قلبشب(    

 (25/0) هر مورد                                                 آن نور قلب است.که  یاد خداوند بر تو بادج(   

6    
 (25/0) هر مورد                                         .         وجود استم ازهت ر شیرد این ویتامینلف( ا   

 (25/0) هر مورد                                      .      الش کردتبرای خارج شدن ر ار دیگب روباهب(    

 (25/0هر مورد )                                      .                                   آمدیمو  دیدیم دودیج(   

 (25/0هر مورد )                                    .              بسپارمو به تا ر رکشوامور م می خواهد(    

 (25/0هر مورد )                                          .               وجود دارد اریخیت ثارآ موزههـ( در   

 (25/0هر مورد )                                                                     تاَده         -      دست        7
 

 (25/0هر مورد )                                                                       2ب=           1الف=      8
 

 (25/0هر مورد )                                         الفرج         ،  االزرق    ،  الراسب    ،   الغابة     9
 

 (25/0هر مورد )         = قبل اربعین سنة   4   ابحاث عن االسماک  تهیئة = 3   =غلط   2 = نعم   1  10
 

 (25/0هر مورد )                             = نادرست  4= درست       3=درست     2= نادرست     1  11
 

 (25/0هر مورد )                          الف( یرکبون         ب( اصعدا        ج(نجحتُم        د(انقذ         12
 

 (25/0هر مورد ) وزن= تَفعیل         حروف اصلی= ع، و، ض                                                 13
  

 (25/0هر مورد )   افظة فارس                ترکیب وصفی= اثٌر تاریخیٌّ              ترکیب اضافی= ُمح   14
 

 (25/0هر مورد )                     ب( الفََرس                                      الف( العاشرة و الربع        15
 

 (25/0هر مورد )          = الطفولة                                      2             = الطیار          1       16
 

 نظر همکاران محترم در تصحیح اوراق و نوع بارم بندی سواالت رجحان دارد.
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