
 

 باسمه تعالی نام:
 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 رشت 2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 اندیشه های شریفدوره اول دبیرستان غیردولتی 

( ماه دی) اولیمسال ن
1400-14001 

تاریخ امتحان  نام خانوادگی: محل مهر آموزشگاه
31/10/1400  

  70     مدت امتحان : مفته عربی درس :امتحان 
 دقیقه

 نمره پس از تجدید نظر : روف :               نمره با حره با عدد :        من       نام ونام خانوادگی دبیر و امضا :فاطمه احمدی

یف
رد

 

 بارم سواالت

1 

 السفینة(-الحقیبة-الِعنب-)ُکرسیاننام شكل هاي زیر را بنویسید.

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

1 

2 

 ترجمه كنید. عبارت هاي عربي را به فارسي 
 أیَن الُبستاُن؟ ــ َعَلی الَیساِر. الف(

 
 .هذه البنت ، فی تلک الَمدرسة ب(

 
 .ذلک أبی و تلک اُّمیج ( 

 
 ِبالعمٍل َكالشجر ِبالثَمٍر. عاِلمد( ال  

4 

3 

 .ترجمه ناقص را كامل كنید
 به زيان توروزگار دو روز است ،روزي  به ................. و  روزي   . و یوٌم عَلیكَ  لكَ الف ( الدَّهُر یَوماِن ، یوٌم 

 سكوت .................... سالميت انسان است.            االنسان. ةسالم اللسانب ( سكوت 
 «و الّناُر  ةالعداو و  الوجعالفقر و »  ج( َأربعٌة قلیُلها كثیٌر :

 فقر و .................... و .................... و آتش»  چهار چیز كم آن هم زیاد است

1 

4 
  .ترجمه درست را انتخاب كن

 ِسنَّة             َعْقِلة ب .......................                        االنسان  ة  قيم –الف 
   صغریر            أنفع                   خری  الناِس................... النّاس.             -ب

1 

5 
 رَخیصة( –واِقف  –کلمه اضافه است( ) ُحسن   متضاد كلمات زیر كدام است .)یک

   ……………≠غالية                              ……………≠جالس 
1 

 



 

6 
 وراء( –بستان  –مترادف كلمات زیر كدام است. .)یک کلمه اضافه است(  ) فوق 

                             …………… =خلف                            …………… =َحديقة
1 

7 
 های مشخص شده زیر را ترجمه کنید.واژه واژه 

               قريبةو املدرسة  بعيدةاملکتبة 

5/0 

8 

 .گزینه مناسب را انتخاب كنید
 هی طالب                       أنا طالبة                                َمن أنِت؟ -الفالف 

 الّسنة                           زمان ر طويلر :                              اليوم  -ب
 هنا ذلک                 الطالب ذالِ  ِلمن هذا القلم:                            -ج
 مسرورة                        َمسرورون     عباس و هاشم و ميثم:               -د
 اِثنان                             ستَّة َکم صفاً فی املرحلة االبتدايية؟              -ر
 فالحة                         نتم ......... ناجحون.                   فالحونَ أ-ز

5/1 

9 

 به توجه به شکل پاسخ کوتاه دهید:
 
 
 

 ؟ ...................رمانال اهل هذ                              هل هذه الّسيّارة؟ ...................................   

1 

10 
 ترجمه صحیح لغات را مشخص کنید.

 او                                تو                           من :        أنا 
  کوه                                  خوبی                      کردن   بدی:      جبل

5/0 

11 
 (پاسخ دهید پاسخ كوتاه بدهید.)به عربی

 َما امس ِک؟.......................... -؟ ..........................                                   بَکيف حال کِ  –الف 
1 

12 
 (بنتال –هي  –تلك  –هاتان  )           معادل مونث هر كلمه را از میان كلمات پیدا كنید و بنویسید.

 :                   هو:                    هذان:                      ذلك :                  الَولدا
1 

13 
 نصف الدین ُحسن الُخلقمعنی ترکیب مشخص شده در کدام گزینه آمده است؟ 

 د(خوب بودن صورت         ج(پای بندی به اخالق    ب(خوش اخالقی  الف(نيک عهدی
25/0 

14 

 (پاسخ دهید )به عربی پاسخ کوتاه دهید.
 

 َکم عدد الَمفاتیح؟..................
 
 

25/0 

  15موفق باشید 
 



 

 باسمه تعالی نام:
 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 رشت 2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 اندیشه های شریفدوره اول دبیرستان غیردولتی 

( دی ماه)اول یمسال ن
1400-14001 

تاریخ امتحان  نام خانوادگی: محل مهر آموزشگاه
13/10/1400  

 دقیقه 70مدت امتحان :  مفته درس : عربیامتحان 
 نمره پس از تجدید نظر : روف :               نمره با حره با عدد :        نم       نام ونام خانوادگی دبیر و امضا :فاطمه احمدی

یف
رد

 

 بارم سواالت

1 

 السفینة(-الحقیبة-الِعنب-)ُکرسیاننام شكل هاي زیر را بنویسید.

 
 .....ُکرسیان .....     ........       الِعنب ......        ...... السفینة .......      ........            الحقیبة .....

1 

2 

 ترجمه كنید. عبارت هاي عربي را به فارسي 
 باغ کجاست؟ سمت چپأیَن الُبستاُن؟ ــ َعَلی الَیساِر.  الف(

 
 ان مدرسه استاین دختر در .هذه البنت ، فی تلک الَمدرسةب( 

 
 آن پدر و آن مادرم است.ذلک أبی و تلک اُّمیج ( 

 
 دانشمند بدون عمل مانند درخت بدون میوه استِبالعمٍل َكالشجر ِبالثَمٍر. عاِلمد( ال  

4 

3 

 ترجمه ناقص را كامل كنید.
 .. و  روزي به زيان توسود توروزگار دو روز است ،روزي  به ...  و یوٌم عَلیَك . لكَ الف ( الدَّهُر یَوماِن ، یوٌم 

 ........ سالميت انسان است.زبانسكوت ...            االنسان. سالمة اللسانب ( سكوت 
 «و الّناُر  العداوةو  الوجعالفقر و »  ج( َأربعٌة قلیُلها كثیٌر :

 .... و آتشدمشنی.... و ....دردفقر و .....»  چهار چیز كم آن هم زیاد است

1 

4 
  .درست را انتخاب كنترجمه 

 ِسنَّة             َعْقِلة ب .......................                        االنسان  قيمة   –الف 
   صغریر            أنفع                   خری  الناِس................... النّاس.             -ب

1 

5 
 رَخیصة( –واِقف  –اضافه است( ) ُحسن متضاد كلمات زیر كدام است .)یک کلمه 

   … رَخیصة …≠غالية                              …واقف……≠جالس 
1 

 



 

6 
 وراء( –بستان  –مترادف كلمات زیر كدام است. .)یک کلمه اضافه است(  ) فوق 

                             … وراء … =خلف                            … بستان … =َحديقة
1 

7 
 واژه واژه های مشخص شده زیر را ترجمه کنید.

            نزديک-دور   قريبةو املدرسة  بعيدةاملکتبة 

5/0 

8 

 .گزینه مناسب را انتخاب كنید
 هی طالب                       أنا طالبة                                َمن أنِت؟ -الفالف 

 الّسنة                           زمان ر طويلر :                              اليوم  -ب
 هنا ذلک                 الطالب ذالِ  ِلمن هذا القلم:                            -ج
 مسرورة                        َمسرورون     عباس و هاشم و ميثم:               -د
 اِثنان                             ستَّةَکم صفاً فی املرحلة االبتدايية؟               -ر
 فالحة                         فالحونَ أنتم ......... ناجحون.                   -ز

5/1 

9 

 به توجه به شکل پاسخ کوتاه دهید:
 
 
 

 .......نعم هذا الرمان؟ .....هل هذا الرمان                              ............هذه شجرههل هذه الّسيّارة؟ ......   

1 

10 
 ترجمه صحیح لغات را مشخص کنید.

 او                                تو                           من :        أنا 
  کوه                                 خوبی                      کردن   بدی:      جبل

5/0 

11 
 (پاسخ دهید پاسخ كوتاه بدهید.)به عربی

 ........امسیَما امس ِک؟ -.......                                   باناخبری؟ ....َکيف حال کِ  –الف 
1 

12 
 (بنتال –هي  –تلك  –هاتان  )           معادل مونث هر كلمه را از میان كلمات پیدا كنید و بنویسید.

                تلكذلك :                       هاتانهذان:                    هيهو:                  البنت:   الَولدا
1 

13 
 نصف الدین ُحسن الُخلقمعنی ترکیب مشخص شده در کدام گزینه آمده است؟ 

 د(خوب بودن صورت         به اخالق ج(پای بندی    ب(خوش اخالقی  الف(نيک عهدی
25/0 

14 

 )به عربی پاسخ دهید( پاسخ کوتاه دهید.
 

 .....خمسهَکم عدد الَمفاتیح؟..
 

25/0 

  15موفق باشید 
 


