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 جمله های زیر را ترجمه کنید.

َِٰك الر   (الف  ......................................................................................................... .جالُ، جالِٰسوَن َعلی الکَراسی  أولئ 

 

. ( ب تانِٰ غالَیتانِٰ ؟ هاتانِٰ َهدیَّ  ..................................................................................................................ما هاتانِٰ

 

کوُت. ج(  ............................................................................................................................ ُربَّ َکالٍم َجواُبُه السُّ

 

 ............................................................................................................................لِٰلّناسِٰ  أْفَضلُ الّناسِٰ أْنَفُعُهم د(

1 

 .دیکن کامل را ناقص یها ترجمه 5/0

َهبِٰ .الف(  َن الذَّ  . است..... ............................. از وقت                                      اَلَوقُت مِٰ

َبر   اْلقَِٰصصِٰ  ُکُتبِٰ  في ب(  ........ برای کودکان است .......................در کتاب های داستان .........        .طفالِٰ لِٰاْلَ  عِٰ

2 

 . دیکن مشخص را عبارت هر درست ترجمه 5/0

                                               

ةِٰ؟( 1 ُس اللَُّغةِٰ اْلَعَربیَّ  ب( او معلِِّم زباِن عربِی کیست؟                      معلِّم زبان عربی کیست؟   الف(                َمْن ُمَدر 

 

َورانُ ( 2             ب( گردش به چپ ممنوع .                                                                               الف( گردش به راست ممنوع .            .َمْمنوع   اْلَیمینِٰ  یإلَ  الدَّ

3 

نَضَدة  –َمکَتَبة  ) ت(س.)دو کلمه اضافی دیسیبنو آن درکنار و دیکن انتخاب شده داده کلمات از را ریتصو هر نام 5/0 ب  –مِٰ  (ُجندیّ  -العِٰ

                              

 

..............................                                                 ......                          ...............................
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 پیدا کرده و در مکان مناسب بنویسید.)دو کلمه اضافی است( زیر کلمات بین کلمات مترادف و متضاد را در 5/0

 (َقرَیة – ُبستان – َقریب – َحدیَقة– َبعید -َحقیَبة )

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

5 

 .دیکن ترجمه را شده مشخص کلمه 5/0

لُهُ اَلَخیُر َکثیر  َو ( الف       ................................      .أَوَسُطهاَخیَر األُمورِٰ  (ب........................                          َقلیل . فاعِٰ

6 

 کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید. در بین هر دسته از کلمات، 5/0

ن ،    الف(  َعل ممُ ، َولَد ،  بائِٰع،  قسائِٰ ب(                                                           ،  أَ  ماذا،  لَِٰمن مِٰ

7 

5/1 

 

 

 

 

 

 

 را در جای مناسب خود بنویسید.کلمات مشخص شده 

 

ف  ِفی  الّطالِبات  و  نِ العالَِمی  ِعنَد  واِقفونَ  تیا خ  َمَع  ااَلَوالد    .الصَّ

 جمع مکّسر جمع مونث سالم جمع مذکر سالم مثنی مذکر مفرد مونث مفرد مذکر
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   1400-1401سال تحصیلی  امتحانات نوبت اول



 .درجای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید 1

، َخَشبّیانِٰ ....... .............. -1 ذانِٰ الف(                    .اْلکُرسّیانِٰ  ج( تِٰلکَ        ب( هاتانِٰ                      ه 

لِٰكَ الف(                 .          الّطالَِٰبُة َنظیَفة   .......................2  تِٰلكَ ج(        ب(هذا                           ذ 

بونَ .......... ........... -3 هالف(                   . فائزونَ ،  اَلاّلعِٰ ذانِٰ  ج(                ؤالءِٰ ه   ب(               هذِٰ  ه 

َجرَ ......... .............-4 َِٰك       أُ ب(      الف( هاتانِٰ                تانِٰ ، بِٰال َثَمٍر.          الشَّ                      ؤالءِٰ ج( ه            ولئ 

9 

 .دیسیبنو را )منفصل و متصل  (آن نوعِ  و کرده مشخص را ریضم ریز جمالت در 1

ف   الف( َبتانِٰ في الصَّ        ...........................................................  .أنُتما ُمَؤد 

. ب(  ر  إیرانيٌّ          .............................................................................ُهَو شاعِٰ

ْن َذَهبِٰهِٰ  ج( ، َخْیر  مِٰ           ............................................................ .أََدُب اْلَمْرءِٰ

نَد   .د(ُهم جالِٰسوَن عِٰ جالِٰ  ................................................................. الر 

10 

 در جای خالی ضمیر متصل یا منفصل مناسب قرار دهید. 1

ه الَمرأَةُ؟ ا َدة .          .........................لف( َمن هذِٰ  ب(هیَ    الف( ُهَو                                      ُمجاهِٰ

 . بانِٰ .      .........................ب(هذانِٰ ، َولدانِٰ ُمَؤدَّ  الف( ُهما             ب(ُهم                      َفرید  و َحمید 

روَن    .........................ج( یا أَوالُد ، أَ  روَن؟ َنَعم، َنحُن حاضِٰ  ب(أَنُتنَّ     ف( أَنُتم        ال                حاضِٰ

 الف(أَنَت             ب(أَنتِٰ               یا بِٰنُت؟أَنا َصدیَقُة زینب.                       .........................َمن  د(

11 

 .دیده کوتاه پاسخ ریز یها پرسش به 5/0

 .......................................................... ؟ن أَنتَ مَ الف( 

ماواتِٰ َو االَرضِٰ (ب  ................................................ ؟ َمن خالُِٰق السَّ

12 

 

5/0 

 .دیده کوتاه پاسخ ریز سواالت به ، ریتصاو به توجه با

 تهران؟ َهلْ ُهنا َمدیَنةُ  ب(                                                               ؟ما هذاالف(

 

............................                                                   ..............................   
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 در جای خالی کلمه پرسشی مناسب قرار دهید. 1

 ج( َهل         َمنلِٰ ب(          نمَ الف(                      . المدرسةِٰ  رِٰ یلِٰمد ؟ رةُ یاالسَّ  تلک ......................... (1

ه .........................( 2 ؟ َنَعم.                     هذِٰ  الف( أَ            ب(ما            ج(ماذا                    َحقیَبة 

3) .........................                            . فتاح   الف(َهل          ب(لَِٰمن          ج( ما             هذا؟ هذا مِٰ

یوُف.                        ......................... (4  الف(َمن          ب( ماذا         ج( أَ             فِٰی الُغرَفةِٰ؟الضُّ

14 

 در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید. 5/0

 ب(الَعداَوة              اْلُمداراةِٰ الف(                     ................................ َسالَمُة اْلَعْیشِٰ في -1

ضا -2 ضا هللاِٰ فِٰی رِٰ  ب(الوالَِٰدینِٰ       االَوالدِٰ          الف(       .....................................          رِٰ

15 

5/0 

 

 (است یاضاف کلمه یک. ) دیکن وصل آن مناسب حیتوض به را کلمه هر

لمِٰ   الفُنُدق                                         نِٰصُف العِٰ

 َمدیَنة                                         َمکاُن الُمسافِٰرینَ 

ؤالِٰ   ُحسُن السُّ

16 

 

5/0 

 . دیده پاسخ سواالت به و دیبخوان را شده داده متن

ن َبیتِٰنا . فی َحقیَبتی ُکُتٍب . َمدرَ ُحسین أَنا طالِٰب  ، إسمی  ی  َو َقلَمانِٰ  َسُتنا َقریَبة  مِٰ ُس الَعربّیةِٰ . . . الُمعلُم جالس  َعَلی الکُرسِٰ ُهَو ُمَدر 

ی    . رضاییٌّ  دُ إسُمُه السَّ

سِٰ  َما اسمُ الف(            ................................................................................................... ؟الُمَدر 

   .................................................................................. ؟ ُحسینٍ  َحقیَبةِٰ فِٰی  ماذا  ب( 
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 18 روخوانی  4

 19 مکالمه 1

نی لَُکم التّوفیَق و النِجاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      20جمع نمره                                  اَتمَّ

 


