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  بارم  ».مباش؛زیرا که قرآن دل را زنده می کند واز فحشا و بدي ها وستم و گناه باز می دارداز خواندن قرآن غافل ! فرزندم «:می فرمایند) ص(پیامبر اکرم 

                                                        )نمره 2(  واژه شناسی مهارت                                                             
1  
  

  .یسیدرا بنو فقط معنای کل̲ت مشخص شده

  بالصداعنا اشعر أ  ) ب                              .            صنع االبواب یحداد  )الف 
  
5/.  

  منزِل-یمین-والد- بیت–جمیل –یسار  )دو کلمه اضافه است.(کل̲ت مرتادف ومتضاد راکنار هم بنویسید  2
 .............................. = ....................           .....                     .......................... # .......................  

  
5/.  

  کلمه ناه̲هنگ را ازنظرمعنا ومفهوم درمیان هرگروه ازکل̲ت مشخص کنید  3

          سماء           قَمر      عصفور     شَمس) الف
   جلسونَی      تَجعلُ     تَلعبان        کَتَبنا   )ب

  
5/.  

   .دو کلمه اضافه است) فراخ-قَمح –حافلۀ -کوکَب    (نام هر تصوير را به عربی زير آن بنويسيد  4

  
  

  
5/.  

                                                           )نمره 7(مهارت ترجمه                                                                     
        کنيد؟ انتخاب را درست ترجمه  5

        بلند باال رفت يآهو از کوه ها        بلند نگاه کرد يآهو به کوه ها     .صعدت الغَزالَۀُ الجبلَ المرتَفع   )الف

  .نزد من هستقلم سبزي                         .قلم سبزي دارم                          . قَلَم أَخضَرُ يعند )ب

  
5/.  

  کنيد؟ ترجمه فارسی به زيررا های جمله  6

)...........................................نمره1. ( .رَةِئی بِالطّاهم سافَروا فی المرَّةِ األُلَ )الف  

  ) ..................................................نمره 25/1(. أنتماصنعتما کرسیاًخشبیاً فی المـَصنَعِ  )ب

  )..................................................نمره1( فرَةِ الجمیلَۀلهذه السفَرِح الجمیع  )ج

  )..................................................نمره25/1( تَخرُج عصفورةٌ من عشِّها فی مزرعۀٍ کَبیرَةٍ   )د

5/4  

 ترجمه سخنان حکی̲نه زیر را کامل کنید؟  7

  ............................................................. شَیءحیٍ کُلَّ الماء منَ جعلنا و )ب      ................................إِضاعۀُ الفُرصۀِ غَصۀٌ )الف
2  

                                                                  )نمره2 (مهارت قواعد                                                              
   ؟دیسیوداخل پرانتز بنو دیومضارع را مشخص کن یفعل ماض ریدرجمله ز  8

 النِ بِهما تَعمه ۀِ ولِّمعالم تا کَالمعماَألُختانِ س.  
   (                           ) مضارع           )                (          یماض

5./  

  باسمه تعالی

  ٠٣/١٣٩٦: ....../تاریخ امتحان              اداره کل آموزش وپرورش خراسان ش̲لی                                             عربی: سواالت امتحانی درس 

  صبح               ۸ساعت رشوع          آموزش وپرورش شهرستان فاروج                                                                    دوم خرداد ماهنوبت 

   دقيقه  ۶۰: مدت امتحان       دبیرستان شهید توافقی                                                                               )اول متوسطه(تمشه: پایه 

  ̷ره  ١٥: بارم      آقاي ساده تربيان                              : طراح سواالت: ..................................                 نام و نام خانوادگی



 ؟ بنویسید مناسب فعل خالی جای در  9
  )سنَذهب – ذَهبنا.( إلی البستان قَبلَ ثَالثَۀِ أیامٍ........ ....نَحنُ )ب     )تاکُلینَ – أکلت .(التُّفاحۀَ قَبلَ دقیقَۀٍ... ........یا اُختی ،هل )الف

5./  

  . بنویسید خالی جای ودر انتخاب را مناسبماضی ومضارع  فعل  10
  أَکَلت      واأَکَل التُفاحۀَ قَبلّ دقیقۀٍ ؟ ......... یا أُختی هلّ )ب       ذهبنَ     أَذهب      .إلی منَظَّمۀِ العملّ ...............ونَ ؟ أین تذهب ) لفا

    طَرَق     طَرَقت  ؟الباب قَبلّ دقیقَتینِ ............. أ أنت ) د         نَیسأال    یسألنَ             ؟الکیمیاء علمِ حولَ - ..............  الطّالبات)ج

1  

                                                                 )نمره3(مهارت درك وفهم                                                       
  . كنيد انتخاب را مناسب ي كلمه جمله مفهوم و معنا به توجه با  11

   المَکتَبَۀ        السؤال.      ....... مفتاحها و خَزائنُ العلم )ب              المُحافِظَّۀ      المِنشفۀ        . المدنِ منَ مجموعۀٌ ) الف
5./  

  .جمالت صحيح و غلط بر اساس معنا و مفهوم آن مشخص كنيد   12
         غ      ص .  الشَهرُ الثانی عشَرَ فی السنَۀِ شَهرُ بهمن )ب              غ        ص     .  الغابۀ مکانٌ مملوء باالشجار الکثیرة )الف

5./  

  .)یکی اضافه است الفازستون ( در ارتباط است؟ » ب « با توضیحی از ستون »الف « کدام کلمه ازستون   13
  ب                                         الف

  الدموع                                                 الطائر       تیب
  عشال                          نینیمن الع هیقطرات جار

  لُغَۀٌ عالمیۀٌ فی منَظَّمۀِ األُمم المتَحدة                   فصمستو  
  .مکانٌ لفَحصِ المرضَی                          العرَبیۀ
                                  المعجم

  

1  

  .مʰ زیر رابادقت خوانده سپس به سواالت درباره آن جواب دهید  14
هو . القرآنَ عنْد االُستاذ قْرَأُی لاَنَّ.قرآنَ بِصوت حسنٍال قْرَأُی يمهد. الْمسجد عنْدالمغربِ یإل ذْهبیهو . الصف الثّامنِ و ولَد مؤمنٌ یطالب ف يمهد

  .مؤمنٌ ،مؤدب ومجتهد قٌیهو صد قولونَیو  حبونَهی يأصدقاء مهد. مسابقات الْقرانِ  یناجح ف
        غ      ص . االمیالقرآنَ عنْد قْرَأُی يمهد )ب               ................................الْمسجِد؟ یإل يمهد ذْهبی یمت: الف

  .........................................................حولَه؟ يأصدقاء مهد قولَیماذا  )د                  نعم           ال      حبونَه؟ی يهلْ أصدقاء مهد: ج

1  

                                                                        )نمره1(مکالمهمهارت                                                        
                                                             )باشد عربی به پاسخ.(بدهید كوتاه پاسخ هرسئوال به تصاویر به باتوجه  15

  

  .....................................تَسألُ الطالبه؟ فیک )ب   ..................................أم سروالٌ؟ صیأهذا قَم)الف

1  

  3  خوانی روان  16

  2  مکالمه  17

  نمره 15بارم  کتبی  جمع»                                                                            أرجو لَکُم التّوفیقَ والنّجاح ولاُسرتکُم أیها الطّالبونَ العزیزونَ«
  )ضریب بدون(اعتَراض از پس نمرات  )ضریب بدون(نمرات
  نمره به حروف  جمع  شفاهی  کتبی  نمره به حروف  جمع  شفاهی  کتبی

                
  :تاریخ و امضاء ، دبیر خانوادگی نام و نام  :تاریخ و امضاء ، دبیر خانوادگی نام و نام

  



 


