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بسمه تعالی

نام دبیرستان:          5تا1نام ونام خانوادگی:              سواالت اول از دروس   

15کل بارم:                                       

 

5./  ( زخَبّا - مُنَظَّمَة - رَِّضةمُمنام هر تصویر زیر را به عربی بنویسید:)  
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55./  

 

55./ 

 معنی کلمات مشخص شده را بنویسید:

 الف- انَت تَقرء ینَ درسکِ بدقةٍ.

 

 ب-العلماء مصابیحٌ االرضِ.
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5./  ( را مشخص کنید:#( و متضاد)-از بین کلمات داده شده مترادف )  

 

اَب( یک کلمه اضافه است. –بیع  –شِراء  –) والد      

.........#.......... -.........            ب -.........  -الف  
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5./   از بین کلمات داده شده کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید:

الخُبز –الدَّرس  –الطّالب  –مُدرس  -الف  

اَغرقُ  –تشکُرینَ  –نَفَعَ  –بَصَدُُق  -ب  
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4 



کنید:عبارات زیر را ترجمه   

اُختی تَعَملُ فی المُختبر -الف  

کَم یوماً نَبقی فی سَفَرةٍ. -ب  

اَنَا اَعرفُ َمعنی کلماتٍ کثیرةٍ. -ج  

هو ُموظٌف ویکتُبُ رسالةً اِداریةً. -د  

فی امان اهلل مََع السَّالمة. -ه  
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5 6 احادیث زیررا ترجمه کنید:



 اِنَّ العلمَ حَیاةُ القُلوب ونور االبصارِ.

کَتَمَ علماٌ فکَانَّهُجاهل ٌ.مَن   



5./   ترجمه ناقص را کامل کنید:

خَیرُ الناسِ اَنفعَُهم لِلناسِ.  -الف  

مردم...... آنها برای مردم است. نبهتری    

؟لِماذا تَجمعینَ االَ خشاب مِن الَحدیقة -ب  

چرا چوبهارا از باغ ................؟   
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5./   ترجمه درست را انتخاب کنید:

 الف- هل تعرفینَ هذه السائقةَ؟

 آیا این خانم راشناختی؟                آیا این راننده را می شناسی؟

 

 ب- ماذلک الشَی ء فی یَدَکَ؟

 آن چیز دردستت چیست؟               چه چیزی دردستت نیست؟
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5./   درستی یا نادرستی عبارتهای را بنویسید:

 

غلط   المُمرضُ شُغُلهُ ِقراءةُ الرَّسائلِ.       صحیح  -الف  

غلط   قَمیصُ مِن ماَلبِس النِّساء.              صحیح  -ب  
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1  هرکلمه از ستون الف را به کلمه مناسب از ستون ب وصل کنید:

ب الف

النشر خطایا اِبنُ آدَم فیهِ 

طباخ خَیرُ مِن المال

لسان زکاةُالعلم

العلم هُوَ َیطبَخُ  الطعامَ 
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1 :درعبارت زیر موارد خواسته شده را بیابید ودر جای خود بنویسید  

«ِلماذا رجعتِ قبلَساعةٍوالطالباتُ سَتَرجَعُ َغداً.»       

جمع مونث سالم )..................(   

 فعل مستقبل)...................(

 فعل ماضی )...............(
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پرسشی)................(کلمه   



1  درجای خالی ازکلمه مناسب داخل کمانک استفاده کنید::

المُجاهد( –ذلَک .......یرفَعُ عَلَمَ ایران.   )المُاهدة  -الف  

انِت( –......... جارتی اَنَا اَعرفُکِ.   ) اَنَا  -ب  

تحفَظاِن( -انتَ جُندیٌّ ........ االمن فی البالد.) تحفظُ -ج  

ُهوَ( –........ یَکتُبُ واجباتِهِ فی المنزلِ.   )ِهیَ  -د 
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5/1   با توجه به تصاویر به سواالت زیر پاسخ دهید:

؟  ن ولدانِهذا انالی اَینَ یَذهبُ  

 
 

 هل هذا الرُجلُ نجارٌ؟

 
 

 ماذا تَفعَُل یاولدُ؟
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1  متن زیر را خوانده و به سواالت پاسخ دهید:

ی التقاعُدِ کبیرةٌ و فی بیتنا سبعةُ اشخاصٍ،اَبی الحاج مجمد فنحنُ اُسرة 

 و اُمی مَُمرَضٌَة وَ لی اَخوان و اُختانِ.

داٌد اَخی الکبیر اسُمهُ اَحمد مُهندسُ الزِّراعّی واَخی الضَّغیر اسمُُه علٌی ح

نا.وَاُختانی طالبتانِ. و بیتُنا فی ساحةِفردوسی وکُلُّنا نُحِبِّ اُسرتَ  

 

اَینَ مَنزلُ الحاج محمد؟ -الف  
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کَم عَدَُد االفرادِ فی هذهِ االُسرةِ؟ -ب  

 

مِهنةُ عَلیٌ؟ ما -ج  

 

مااسمُ وَلَدُ الکبیرِ؟َ  -د  
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