
 

 "بسمو تعالی"
دقیقو 75مدت امتحان:                                              نام و نام خانوادگی:                               

 
 (2)امتحان:عربی 

      02/76/  22تاریخ امتحان:                                                         آموزش و پرورش استان گیالن76-77 نوبت اول
 فنی کلیو رشتو ىا پایو ورشتو:یازدىم ىنرستان:فضیلت

 

 بارم نوره به حروف:              ...نوره به عدد...               إهضاء:           نام دبیر: خانن قلی پور          ردیف
 خط کشیده شده را ترجمو کن.( )کلماتی کو زیرشان.حَتها خطٌّ لمات اّلتي تَتْرِجِم الکَ

 .سانِوِ جماُل الَمرِء لِ  الفرَصِة ُغصٌَّة. إضاعة
 .الصِّیامالَعظیَمة.                             ُکِتَب َعَلیُکم ِبُجیوِشِو ساَر 

0 

َتینِ أُ  کلمو   الی دو مترادف ودو متضاد بنویس.دو)در جای خ.ْکُتْب فِي اْلَفراِغ اْلکَلَِمَتْیِن اْلُمَتراِدَفَتْیِن َو اْلکَلَِمَتْیِن الُمَتضادَّ
 اضافیست(

 (رَجاء  / سحاب/ حرب/جاىز)
 ..............≠ِسلم ...........     ب:=....َغیمالف:

0 

 )کلمه ی ناهماهنگ را از نظر معنا مشخص کن(.الکَلَِمَة اْلَغریَبَة في الَمْعنی نَعی  

 َنِضرةبومَبطُغرابالف.
 حاِفَلةطائَرةَعَرَبةِوقاَیة. ب 
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 )مفرد یا جمع کلمات زیر رابنویس(.أَْو َجمَع اْلکَلَِمَتْینِ  ْکُتْب ُمفَردَ أُ 
 .......: أعشاب ِطب ِّیَّة......          ب:: زَیتالف:
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 )این جمله ها را ترجمه کن.(هذه الُجَمل.َتْرِجِم 

 .فیِو القرآنَشهُر َرِمضان الَّذی اُنِزَل .0
 ُسبحاَن رَبَِّی األعلی َو ِبَحمِدِه..2
 السَّالُم عَلینا َو علی ِعباِد الّلِو الّصاِلحین..3
 .ُخِلَق اإلنساُن َضعیَفا.4
 أشَعلواالّناَر َحّتی ذاَب النُّحاس..5

5 

حیَحةَ  رَجَمَة الصَّ  )ترجمه صحیح را انتخاب کن.(:ِاْنَتِخِب التَّ

 .الف.دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است     :َخیٌر ِمن َصداَقِة الجاِىل َعداَوُة العاِقلِ .0
 ب.دشمن عاقل بهتر از دوست نادان است.

 ب.از مکان نزدیکی گرفتو شدند.الف.از مکان نزدیکی گرفتند      : َو ُاِخذوا ِمن َمکاٍن َقریبٍ .2
 

0 



 پایان سواالت

 

رَجَمِة اْلفارسّیةِ إمأل  )جاهای خالی را با ترجمه فارسی پر کن.(:اْلَفراغاِت في التَّ

 خواب با علم،.......از ........با جهل است..نوٌم َعلی ِعلٍم َخیٌر ِمن َصالٍة َعلی َجهٍل.0

 ...........برای بندگانش است.،نزد خدا،أَحبُّ ِعباِد الّلِو إلی الّلو أنَفُعُهم ِلِعباِدِه...........بندگان خدا.2
2 

 الصَّحیح:)جواب صحیح را انتخاب کن(َعیِِّن 
 أقَبلقَِبلَ .ماضی"َیسَتقِبُل"      إسَتقَبلَ 0
 بتُ ُکتِ   ُکِتَبت  .فعل المجهول"َکَتَب"                                   ُکِتبَ 2
 إنِکسار إنجماد  .مصدر من باب"إفتعال"                                 إجِتهاد3
 الُتَکمِّلُ          الُتَکمِّل        النَّهی"ُتَکمُِّل"         ُتَکمَّل.فعل 4

2 

ن الَمَحِل اإلعرابی کلماٌت اُشیَر إلَیها ِبَخٍط.ُثمَّ  الجملة الفعلیة َو اإلسّمیة. عی ن ،سپس را مشخص کن لیو و اسمیوجملو ی فع)َعی 
 (است را بنویسنها اشاره شده بو آ نقش کلماتی را کو  با خط

 ِصدٍق فی االِخرین. نوع الجملة:)..................(ِلساَن َواجَعل لی .0
 َیستُ ُر قُبَح النََّسب. نوع الجملة:)....................( األَدبِ ُحسُن .2
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 اضافی است()در دایره عدد مناسب قرار بده دو کلمه َضع في الّدائَرة الَعَدَد المناِسَب .)کلمتان زائدتان(.

هار. .ُمسَتنَقع      1  طائٌر َیناُم فی النَّ

 َعدم وجودالّضوء..َمضیق                 2

 مکاٌن بیَن َجَبَلین..بوم                    3

 مکاٌن یجَتِمُع فیه الماء..ظالم                   4

 .َذَنب5

 .حدید6
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 (سپس فعل مجهول را ترجمه کن. .:)فعل های زیر را مجهول کنترجَمها،ثّم اکتب مجهول لألفعال الّتالیة

 0 أَکَل:مجهول)            (ترجمو )                (                      َیسَتخِرُج:مجهول)             (ترجمو)             ( 

 ضع فی الفراغ کلمة مناسبة)در جای خالی کلمه ی مناسب قراربده(

 إعتصموا( -الُنشِرُک –تعارفتم  -)إکراه 

 المصدر:............               الفعل الماضی:...............     فعل األمر:............      الفعل المضارع:................
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