
به نام خدا

خانوادگی:نام و نام
کالس:

نام دبیر:
1/3/92تاریخ:اولپایه: 

پایانی ترم دومآزمون 
91-92سـال تـحـصیـلی 

عربیدرس: 
4از 1صفحه دقیقه 75مدت آزمون: 

بارمسؤاالتردیف
للتَّرجمۀ :1

) .الزینۀ ُ و الموکب تبوذَه االرض تـْـهبتَلَعهکذا ا نمره)5/0الف) و
)25/0ب) ربنا اَفرِغ علینا صبراً.   (

)5/0ج) لَما سمع الحرُّ کالم االمامِ اَقبلَ علَی القَومِ .(
)5/0لُوا البطْنَ اللَّعینا (دخَ-عنْ ذَوِي التّیجان ممن د) 

)75/0هـ) الحدید ضَروري لتَکوینِ الکُریات الحمراء و البصلُ مفید لتطهیرِ الفَمِ منَ الجراثیمِ.(
)5/0و)کُلُّکُم یعرِف أنّی طالب اصالحِ اُمۀ . (
)5/0ز)اَلَّذینَ دخَلُوا بلَدي فَفی اَمنٍ و راحۀٍ (

5/3

ب :أج2ِ
الضفدعۀ (بالفارسیۀ) :                                       التَأنی (متضاد) :
ماهی (بالعربیۀ) :                                             الفوم (مترادف) :

1

للتَّعریب:3
میوه براي سالمتی بدن مفید است.

5/0

عین التَّرجمۀَ الصحیحۀ:4
) الَّذینَ یعلَمونَ الصالحات فَلَهم اَجراً عظیماٌ.الف

□. کسانی که کارهاي شایسته انجام می دهند پاداش بزرگی دارند. 1

□. کسانی که کارهاي شایسته انجام دادند پاداش بزرگی داشتند. 2

ب) نَبعثُ رسوالَ مع هدایا الی حاکمِ الحبشَۀِ.
□ا با هدایا به سوي پیامبر فرستاد. . حاکم حبشه فرستاده اي ر1

□. فرستاده اي با هدایا به سوي حاکم حبشه می فرستیم. 2
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ج) اهللا یعلم وانتم ال تعلمونَ.
□. خداوند می داند و شما نمی دانید. 1

□. خداوند میداند و آنها نمی دانند. 2

صححِ األخطاء فی التَّرجمۀ :5
مورد)2اللُّغَۀَ العرَبِیۀَ الَنَّها لُغَۀُ القُرآنِ.(الف) أنتُم تَتَعلَّمونَ

آنان زبان عربی را فرا می گیرند چون آن زبان قرآن است.
مورد)2ب) یا عباد اهللاِ توبوا فَهو کَهف التّائبینا.(

اي بندگان خدا توبه می کنید پس او پناهگاه مظلومان است.
مورد)2فاطمۀ (س) بدأ بِالبکاء.(ج) لما شاهد سلمانُ ألبِسۀَ 

سلمان مشاهده نکرد لباسهاي فاطمه (س) واندوهگین شد.

5/1

أکمل تَرجمۀَ العبارات:6
.د التّالی لهشهالم دالوال روصالةِ المغربِ ص عدالف) ب
بعد از نماز مغرب پدر .........  را براي او ترسیم کرد.

 أ فَتی ذَکیدب) ب.ن قَومهۀً عیاببِالکَالمِ ن
جوانی ..................... به نیابت از قوم خود شروع به صحبت کرد.

5/0

أکمل الفراغ بالکلمۀ المناسبۀِ:7
جلَسوا)-جلَس- الف) ........................ الطُّالب فی صفوفهِم. (جلَسنَ

ینفقُ)-تُنفقونَ-. بأموالهم و أنفسهم فی سبیل اهللاِ. (ینفقونَب) المسلمونَ .......................
 نونَ بِدینِ موسی؟ (أنتنَّ –أنتُنَّ –ج) .......... مؤمأنتُم)–ه
الذي)–الالتی –الَّذینَ –د) رأیت الشَّجرَةَ ........... قُطَعت. (الَّتی 

اللَّتینِ)–اللَّتانِ –الّذینَ –هـ) جاء التِّلمیذانِ ............ کَتَبا دروسهما . (اللَّذانِ 
الالتی)–الَّذینَ –من –و) أنفق بـِ........... عندك . (ما 
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االسم الظاهر)–الضمیر المستتر –(الضمیر البارز عین الفاعلَ و نَوعه:8

الشَّخص الی بالد کثیرة وشاهد انواعاً مختلفۀ من الحیاةِ.الف) سافَرَ 

ب) واذکُروا نعمۀَ اهللاِ علیکم.

75/0

عین المعرب و المبنی من الکَلمات الَّتی اُشیرَ إلَیها بِخَطٍّ:9
.صیاداًمنَ االیامِ شاهدت نحلَۀ یومٍالف) فی 

لمشکلۀ.ِه اهذوجدوا طَریقۀً لحل همب)

1

عین الخَبرَ و نَوعه:10
الف) النَّجاةُ فی الصدقِ.

ب) التَّواضُع یرفع قیمۀَ االنسانِ.

ج) األوضاع خطرةٌ .

75/0

11 .ر ما یلزمغَی ال وبتَدا فاعبتدا و المل مل الفاعجعانجام دهید.)(فاعل را مبتدا و مبتدا را فاعل کنید و تغییرات الزم را ا

الف) التَّالمیذُ ساعدوا المظلومینَ .

.عروفبِالم ناتؤمرُ المب) تَأم

1

(حرکت گذاري)شَکِّل الجملۀَ التّالیۀ .12

خَلق اهللا اإلنسان من تراب.

1

(نقش یابی)عین اعراب الکَلمات الَّتی اُشیرَ الَیها بِخطٍّ . 13

لُ الموجود.الجود بذکمالُالف)

 ۀَب) قَتَلَ الکُفّاریمالتَّعذیبِ.س عدب

النّاسِ.اهللاِ انَّ اهللاَ ما بعثَ رسوله للظُّلمِ علَی رسولُج) قالَ 

1
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عین نَوع المشتَق:14
وب :أفضَل :                     مغرب:                     مقَدم :                    مکت

2

15:بِ النَّصسلی حع حیحن الصیع إقرأ النَّصِ التّالی و
 تَطلُب کَالمی؟ قالَ: ال...أنت امِ قالَ فرعونُ : أقَبِلتنَ األیومٍ مفی ی (ساُقلید) سۀالهِند مرعونُ عالجِنَ فس

ندسۀ فی ثَالثَۀِ أیامٍ فَقَط! أفَهِمت ؟! إبتَسم اُقلیدس و قال شَیئاً مستَحیالً! صرَخَ فرعونُ: ال...ال... علَّمنی الهِ
لَیس اُسلوب ملَکی لتَعلیمِ الهِندسۀِ!

الف) من سجِنَ فرعون؟
ب) ما یطلُب فرعون من اقلیدس؟

ج) ما قالَ اقلیدس فی جواب فرعون؟

5/1

16:رفیی التَّحلیلِ الصح األخطاء فحغلط ها)(تصحیحص

اإلنسانُ مخلوقٌ من التُّرابِ و یرجِع الی التُّرابِ.
مورد)2مبنی.(- مشتق (اسم مفعول) -مؤنث-مفرد-الف) مخلوقٌ: اسم

مورد)2معرب. (-مزید ثالثی - للغائب –ماضی -ب) یرجِع: فعل

1

محمد مهدي النورهانی–رجو لَکُم النَّجاح اَ 


