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 :ًام 

 ًام خاًَادگي:

 تالش َّرسیي : آهَزضگاُ

 ًادر بْورام ًام دبیر :

 1صفحِ : 

 آهَزش ٍ پرٍرش استاى آذربايجاًغربيادارُ كل 

 پرٍرش هٌطقِ صَهاي برادٍست  ادارُ آهَزش ٍ

 اهتحاًات ّواٌّگ ٍ داخلي                      

 ًَبت اهتحاًي : دي هاُ                       

 99-1011 سال تحصیلي :                       

 عربي زباى قرآى:  ًام درس

 دقیق91ِ: هدت اهتحاى

 1999 / 11 /    : تاريخ اهتحاى

 دٍازدّن : پايِ

  هحل درج هْر حَزُ اهتحاًي

 ًورُ كل عولي –ًورُ هستور  ًورُ كتبي

   
 

تاريخ:                                    اهضا                               ًادر بْورام:   هصحح ًام خاًَادگي ًام ٍ  

 بارم (( هقام هعظن رّبريتَلیدجْص ))سال  رديف

 ترجمه کلماتی که زیرش خط کشیده را بنویس. 1

 ْلعُْجبِ نَبتَِعَد َعِن ا فَعَلَینا أَنْ  ب(            تَعَنُّتاً ُمعَلَِّم ِعلِم اإلحیاِء  سأَلُ یَ  الف(کاَن طاِلب  

ُم َعلَ  ج( ةِ فِي  د(                      ؛لسَّبّوَرةِ ا یحیَن یَْکتُُب اْلُمعَلِّ  کاَن الطُّلّبُ  یولَ اال اْلِحصَّ

1 

 با توجه به کلمات داده شده دو تا کلمه مترادف و متضاد را پیدا کرده و در جای مناسب بنویسد. 2
 أَْموات،  تَْبجیل،  ُحبّ ،یاءأحَ ،  ُودّ ، اثم 

 ≠.................الف(............=..............         ب(..............
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 در هر گزینه یک کلمه با کلمات دیگر متفاوت است، آن را مشخص کنید. 3
 لمز                ساعد                  عاب              سخر الف(
 
 
 میت                  لیل             مساء                صباح ب(

5/ 

 مفرد یا جمع کلمات داده شده را بنویسید؟ 4
 )مفرد(=................ لحوم.............                  )جمع(=.کبیرة

5/ 

 جمالت زیر را ترجمه کنید. 5
 فََکِرهتُموهُ و اتَّقوا للاَ الف(أَیُِحبُّ أََحُدُکم أَن یأُکَل لَحَم أَخیِه َمیتاً 

 ب(اِن تَقَرؤوا اِنشاَءُکم  اَماَم الطُّاّلِب فََسوَف یَتََنبَّهُ َزمیلُُکم الُمشاِغبُ 

 ج( فَعَلَینا اَن نَبتَِعَد َعن العُجِب و اَن ال نَذُکَر ُعیوَب االَخریَن بِکالٍم َخفیٍّ 

ةِ  فِي د( ِس  َکالمِ  إلَی عونَ تمَ یسَ  بُ الطُّاّل  کانَ  ولَیااْل  اْلِحصَّ  اْلکیمیاءِ  ُمَدّرِ

ی ه( ینَ  بَْعضُ  َسمَّ  .اْلخالقِ  بِسوَرةِ  یَتانِ ااْل  هاتانِ  فیها جاَءتْ  الَّتي اْلُحُجراتِ  سوَرةَ  اْلُمفَّسِ

  :تَقولُ  وَ  ولَیااْل  یَةُ  ااْل  تَنَصُحنا و(

6 

 ترجمه درست را انتخاب کنید. 6
 بدترین مردم، انسان دو چهره است-2بد دارای دو چهره اند      مردم-1ب(شرُّ الناِس ذو الَوجَهیِن   

5/ 

 جاهای خالی در ترجمه فارسی را پر کنید. 7
ْن  ُخلُقی   الف(اَلّلُهمَّ َکما َحسَّنَت َخلقی فََحّسِ

 خدایا همانطور که آفرینشم را..............پس اخالقم را...............

 کالمالْ إذا تَمَّ اْلعَْقُل نَقََص  ب(

 .................حرف زدن.............عقلاگر 

1 



 

 

 ترجمه کلماتی که زیرش خط است را بنویسید. 8
 اقداَمُکمْ  یُثَبِّتْ فی الدُّنیا تَحُصدی فی االخرةِ   ب(اِن تَنُصروا للاِ یَْنُصْرُکْم و  تَْزَرعیالف(ما 

 اَحَسنتُْم ألَنفُِسُکمْ  اَحَسْنتُمْ ُهم  بالتّی ِهَی اَحَسُن         د(اِْن جاِدْلـــــج(

 ه(اَلسُّکوُت ذََهب   َو اْلَکالُم فِضَّ ة      و( أجابَ  في ِکبَِرهِ  

5/1 

 فاعل و مبتدا و خبر را در دو جمله زیر پیدا کنید. 9

ً اَْلعاِلُم َحيٌّ َو  الکالم  و نَقَصَ  اْلعَْقلُ  تَمَّ  إذا     إْن کاَن َمیَّتا

5/1 

 اسم مکان را در این جمله مشخص کن. 11

 رأیُت َصدیقی فی الَمکتَبَةِ 

5/ 

 اسم تفضیل را در این دو جمله مشخص کن. 11

 الف(َخیُر اِخوانُِکم َمن أَهدی اِلَیُکم ُعیوبَُکم     ب(اُریُد َسراویَل اَفَضَل ِمن هذه

1 

 کن، سپس ترجمه کن.فعل شرط  و جواب شرط را مشخص  12

 ........................................................:    اقدامکم یُثَبَّتْ  وَ  یَْنُصْرُکم للاَ  تَْنُصُروا ﴿إنْ 

1 

 محل اعرابی کلماتی که زیرش خط کشیده شده را بنویس و سپس جمله را ترجمه کن. 13

 :..............................................................  هِ ُهم ِلعبِاداَنفَعُــ الی للاِ للاِ  ِعبادِ  اََحبُّ الف(

2 

 عملیات حسابی زیر را به عدد بنویسد. 14
 تِسعَة و ِعشرون َخمَسة و اَربَعون ناقص ِستَة َعَشَر یُساوی

 :َخْمسینَ  یُساوي اثْنَْینِ  َعلَی تَقسیم   ِمئَة  

 :ِعْشرینَ  وَ  أَربَعَةً  یُساوي ثاَلثَةٍ  في ثَمانیَة  

 :ِستّینَ  وَ  َخْمَسةً  یُساوي أََحَدَعَشرَ  ناقِصُ  َسبعونَ  وَ  ِستَّة  

1 

 . یک کلمه اضافه است.در دایره عدد مناسب قرار بده  15

 اَلّذی لَیَس َمیتاً             الغیبة              -1

 ِعباِدهِ  َعن التَّوبَةَ  یَْقبَلُ  اَلَّذي              َحیّاً               -2

 هَو الَّذي یَُسبُِّب َمشاِکَل َو یَُضرُّ النَّْظَم.                      ُمشاِغب-3

 ذََکَر ما ال یَرضی بِِه اآلخروَن فی ِغیابِِهم                      الحصة -4

 ابوّ تَ -5

1 

 به این دو سوال به عربی جواب بده. 16

جالّيِ؟ٰهذَا رَکم ِسع الف(  ب(َهل ذََهبَت الی العَراِق؟                                         اْلقَمیِص الّرِ
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