
 

٩٧/  ٣/  ٢٣تاریخ امتحان :    

دقیقھ ٧٠مدت امتحان :    

 نمره بھ عدد :  ...............

 امضاء دبیر:  ................

 بسم هللا الرحمن الرحــــــــــــــــیم

 ادره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 دبیرستان شھید مصطفی خمینی الھیجان

٩٧ ردادخ ،دھــــــــــــمیازآزمـــون درس عربــــــــــــی   

................         نام        

 نام خانوادگي:  ................

ریاضی تجربیرشتھ  ٢نام درس: عربی  

  نام دبیر: علی باباپور

 قال االمام علی (ع): قیمة االنسان ما یعلمھ.  ارزش انسان بھ میزان شناخت و معرفت اوست.

نمره ) ٢( مھارت واژه شناسی  بارم  ردیف 

٥/٠  َترِجم الکلماِت اّلتي تحتھا خطٌّ . 
ِة .                                   ب) ِبْئَس اإلْسُم الفُُسوقُ  َبعَد اإلیَماِن . وَلةِ  اإلْسالمیَّ قلُ َبعَد انِضمامِ  ایراَن إلی الدَّ  ألف) إْشَتدَّ النَّ

١ 

٥/٠ تیِن.     (الکلمتاِن زائدتاِن)   أْکُتْب في الَفراِغ الکلمتیِن الُمتراِدفتیِن والُمتّضادَّ
 »، َنَدَم ، َلیِّن ، لِْین ، َدَعا ، َخِشن َنَدبَ « 

 ...... =   .................                    .........  ................. ≠  ................. 

٢ 

٥/٠  َعّیْن الکلمة الَغریبة في المعنی في کلِّ مجموَعٍة . 
َخّالق ، َجّوال ، َکّذاب ، َغّفار )ب                                            ٌد ، ُحَسیٌن ، تلمیٌذ                  رُجلٌ ، اَحَ  )ألف  

٣ 

٥/٠  أْکُتْب مفرَد أو جمَع الکَلمتیِن .     

عاء )ألف الِغزالن: ............... )ب                                          .:  ..الدُّ  

٤ 

نمره )  ٧مھارت ترجمھ (   

ِة الَمألُوَفِة . ٥ الیِة ِبالفاِرِسیَّ  َترِجْم الُجَمالِت التَّ

ُسوا. ٠١   إجَتِنُبوا کثیرا ِمَن الّظِن إّن َبعَض الّظنِّ إثٌم فال َتَجسَّ

ِة أُسبوَعٛیِن.  ٠٢ لَ َلنا اإلمتحاَن لُِمدَّ  َقد ُیوافُِق ُمَعلُِّم علِم األحیاِء أَن ُیؤجَّ

  َتٛبَدأ حیاَتھا باإللتفاِف َحولَ جذوِع األشجاِر األُخرٰی.  وَتنمو َشجرةٌ فی َجزیرِة قِشِم  ٠٣

  َتکَّلُموا ُتعَرفُـوا فإّن الَمرَء َمخُبوٌء تحَت لساِنِھ. ٠٤

  إخواِنک َمن َدعاَک الی ِصدِق الَمقاِل ِبِصدِق َمقالِِھ.یُر خَ  ٠٥

  . ُیجاِدلَ الُمَخاَطبینَ  َعلی اْلُمَتکَلِِّم أْن ال َیِجبُ  ٠٦

ُروا ما بأنفُسِ إّن َهللا ال ُیغّیُروا ما  ٠٧   ِھم.ِبقوٍم حتی ُیغیِّ

َبِة َعلی لَِساِن الَعَرِب .  ٠٨ َن ُعَلماُء اللَُّغِة َتأثیَرالُمفرداِت الُمَعرَّ   َقد َبیَّ

داَقِة َو اإلّتحاَد َبیَن اْلَحَضاراِت.  ٠٩   َکاَن َھَدُف ِشیمل األْعلی َمدَّ ُجُسوِر الصَّ

تاً ١٠ .. کاَن الطالُِب الُمشاِغُب َیسألُ الُمَعلَِّم َتَعنُّ  

٥ 

٥/٠ حیحَة .       إْنَتِخْب الّترَجَمَة الصَّ
 »ُزوا أْنفَُسکُْم.... َوال َیْغَتْب َبْعُضکُْم َبْعضاً ال َتْلمِ « ) ألف

  ☐بعضی دیگر را کند. غیبت از ھمدیگر عیب جویی نکنید و نباید بعضی از شما  -٢          ☐بھ یکدیگر لقب زشت ندھید، و ھمدیگررا غیبت نکنید.  -١

  
  َتَعلَّْمَنا َدرساً َلْن َننَساهُ أَبداً .  )ب

 ☐درسی آموختیم کھ آن را ھرگز فراموش نخواھیم کرد.  -٢     ☐درسی بھ ما آموخت کھ آن را اصالً فراموش نمی کنیم.  -١

٦ 

٥/١  أْکِمل الَفراغاِت في التَّرجمِة الفارسیَّة .  )الف 

 الُمْسَتْشِرقیَن َو َکاَنْت ُمْعَجَبٌة ِبإیراَن .ِر شیملُ ِمْن أْشھَ  ُتَعدُّ 

 ........... ایران بود. ، ................... و او شیمل از مشھورترین.............

  األْسَعاُر في ھذا الَمْتَجِر َغالیٌة ِجّداً ، أْعطیني َبْعَد التَّخفیِض . ب)

 ........... بھ من ............... . .............. در این مغازه خیلی گران است ، پس از

٧ 



 

نمره) ٥/٧مھارت شناخت و کاربرد قواعد (  

٥/٠  َعّین اسَم الفاِعِل و اسَم الَمکاِن .   
 َرأیُت أَحَد الُمَھاِجمیَن في الَمْلَعِب .

٨ 

 أْکُتْب َما ُیناِسُب لِلَفراِغ .  ١

  َر )، َلْن ُنَسافِ  ، ال ُنَسافِرُ  .......... في األْسُبوِع الَماِضي إلی َطھراَن . ( َلْم ُنَسافِرْ  )لفأ

  )  ، لن َیٛرِجعنَ  أن َیرِجعوا ،ُیریُد إخَوتی .......... الی الَمناطِق السیاحّیِة الشمالّیِة َبعَد شھِرَرَمضاَن. ( حتی َترِجَع  )ب 

  ا )  ، إْسَتْغفِرُ ُروا ْسَتْغفَ إ، إْسَتْغفُِروا »: إْسَتْغَفرَ «ْم إنَّھ کاَن َغفَّاراً. ( األْمر ِمْن ..................َربَّکُ )ج 

عاُرُض ) لُمَعاَرَضةُ ا ،  أْن َیْفَھَم .( الَمَعاِرَضةُ َقبلَ ») َعاَرضَ «ِمْن أخالِق الَجاِھِل ........... (المصدر ِمْن  )د     ، التَّ
 

٩ 

٥/٠  الَفراِغ َعَدداً أصلّیاً أو َترتیبّیاً .أْکُتْب في  

ِة ....... لف)أ    أسابیَع . لِکُلِّ  َشھٍر .......... )ب        )         ٢درُس الکیمیاِء.( .....کاَن َلنا في الِحصَّ

١٠ 

 الّتالیِة.                    الُجَمل وفقألفَعالَ الّناقصَة َتْرِجم ا ١

    ِبُح َنقّیاً َبْعَد ُنُزوِل الَمَطِر. ............    َکأنَّ الَجوَّ ُیص )ب                  أمِس. ..................  َکاَن األطفالُ َعلی الشَّاطئِ  )لفأ

َفرِ  )ج  الُب  )د                  ............  ............. . ما کاَن عندنا وقٌت لِلسَّ  لُوا ِباألستاِذ َھاِتفّیاً. ............د اتَّصَ قَ کاَن الطُّ
 

١١ 

  في الُجَمالِت الّتالیِة .   صدر والمَ َترِجْم األفعالَ  ١

  اللُّغاِت الُمخَتلَِفة ِمن اإلنجلیزّیة والعربّیة و ....... ُیفیُد لنا جّداً.  َتَعلُّمُ  )١

  . ..................  َمَع اآلَخرینَ  َیَتکَلَّمُ َکاَن الّطالُِب الُمَشاِغُب  )٢

  . ............علی أن الَتکِذبَ  َعاِھْدني )٣

َبتْ  َبعَض الُبُیوتِ . .....................  ٤) َعَصَفْت ریاٌح َخرَّ

١٢ 

 َترِجْم األفعالَ اّلتي َتحَتھا َخّط . ١

ا  )لفأ عَ  في َقاَعِة اإلمتحانِ  أْن َنْجلسَ َطَلَب األستاُذ ِمنَّ   ......  ........... ، ........... .أوراَق اإلمتحاِن بیَننا .  لُِیَوزِّ

 ب) َلْن َتنالُوا الِبرَّ حّتی ُتْنفِقُوا ِمّما ُتِحبُّوَن .  ................  ،   ..................

١٣ 

٥/٠   ( الُجمَلة َبعَد الَنکََرة )ِد َترِجْم األفَعالَ َحَسَب قواعِ  

   .................. الُتْرَفعُ  ِبکَ ِمْن َصالةٍ الھي ! أُعوُذ  لف)أ

  ب) إشتریُت ُمعَجماً ُیساِعُدنی فی َتِرجمة النُّصوِص. ...................

١٤ 

١ 
 
 
 

 َتْرِجْم األفَعالَ الُمضارعَة ِبدّقٍة .                     

وِء . ............          ال ُتَجالِسیَن َمعَ  )ب      .................  طفاِل . َلْم َیکُْتب األِطّباُء أمبیسیلیَن لِأل لف)أ  َزمیِل السُّ

» . ..................ا َربَّ الَبیتِ َفْلَیْعُبُدو« ) د         ال َتْھَرُبوا ِمَن الَواقِِع أَبداً . .....................          )ج   

١٥ 
 
 

١ 
 

 َما ھو الَمَحلُّ اإلعرابيُّ في الکَلماِت الُمَعّینِة ؟ 

  .العاَلمِمن ُدَوِل  ُسّیاحاً کوروش َیجِذُب  َقبرُ  )ب           َرُک.                       الُتد غایةٌ إرضاُء الّناِس  )لفأ

  

  

 

١٦ 



 

نمره ) ٣مھارت درک و فھم (   

  زائدتان):الکلمتان َضْع فيِ الَفراغ  اإلسم الُمناِسَب ( ١

ر ُمقاَبلةً  ( نِّ ، الَشْرَشفُ  ُ، الُمَعمَّ  ) ، اإلْسِتھزاءُ  ، ُمحاضَرةً  ، ُسوُء الظَّ

ریِر. قِْطَعُة قُماٍش تُ  ............ )ب             هللاُ ُعمراً َطویالً َلھ.   ............ الّذي ُیعطي  )لفأ  وَضُع َعلی السَّ

  َشْخٍص آَخَر ِبُدوِن َدلیٍل َمْنطقيٍّ .إّتھاُم َشْخٍص لِ  ............ )د                 ألقی األستاُذ ........... َحولَ سعدّي .        )ج 
 

١٧ 

٥/٠  
 
 
 

 
 
٥/١  

 إنَتِخْب َما ُیناِسُب لَِمْفُھوِم العباَرِة .
بُر ِمفتاُح الَفَرِج . )لفأ   ☐گرصبر کنی زغوره حلوا سازی  )٢             ☐  ھر چھ پیش آید خوش آید.  -١  الصَّ

   ☐کم کوی و گزیده گوی چون ُدّر.  )٢       ☐اندازه نگھ دار کھ اندازه نکوست.  -١  َخیُر األُموِر أوَسُطھا . )ب 
 

 

 قرا الّنصَّ ِبدّقة و أِجْب َعّما ُیرید . إ
 

ِة ِبَسَبِب الّتجاَرِة في الَعصِر الجَ ُنَشاِھُد َنْقلَ  ٍة َکثیَرٍة إلی اللُّغِة الَعربیَّ ا َکاَنْت ِعنَد مَ  ِبَبْعِض الِبَضائِع اّلتي ْرَتِبطُ تَ ليِّ . َکاَنْت تلکَ األلفاُظ اھِ ألفاٍظ َفاِرِسیَّ
ِة في الَعصِر الَعّباسيِّ ِبَسَببِ إو .الَعَربِ  ةِ   ُمشاَرَکِة اإلیرانّیینَ زداَد ُنفُوُذ اللُّغِة الَفاِرِسیَّ اِسّیِة . ولکن َتأثیُر اللُّغِة الَعربیَّ وَلِة الَعبَّ  أکثُر ِمْن في قیاِم الدُّ

ینيُّ .   َتأثیِرلَُغِتَنا َعلیھا في الَعصِر اإلسالميِّ َوعاِملُُھ ھو الَعاِملُ الدِّ
باُدلَ َبیَن اللُّغاِت أمٌر َطبیعيٌّ في ال ًة فيَوْلَنْعَلْم أنَّ التَّ ًة و َغنیَّ   األسلُوِب و الَبیاِن . َعالَِم َیْجَعلُھا َحیَّ

  
  األسئلة :

ًة ؟ )١   أیُّ َشيٍء َیْجَعلُ اللَُّغَة َحیَّ

ِة في الَعصِر ا )٢   )نمره ٥/٠(إلسالِميِّ ؟ لِماذا ؟ َھلْ ازداَدت الکلماُت الَعربّیُة في الَفاِرِسیَّ

ِة في الَعَربّیِة في الَعصِر الَعّباِسيِّ ؟َما ھو َسَبُب ُدُخوِل الُمفرداِت  )٣   الفاِرِسیَّ

ِة .      )٤ ِة إلی الَعَربیَّ  ☐خطأ  )ب          ☐صحیح  لف)أ                                َلیَست التَّجاَرةُ َعاِملَ َنقِل اللَُّغِة الَفاِرسیَّ

ِة  )٥ .  أکاَن تأثیُر لَُغِتنا َعلی اللُّغِة الَعَربیَّ  ☐خطأ  )ب           ☐صحیح  )لففي الَعصِر الَعِباسيِّ أََقلَّ منھ في الَعصِر اإلسالميِّ
 
 

١٨ 
 
 
 
 
 
١٩ 

نمره ٥/٠مھارت مکالمھ   

٢٥/٠ الي .     أِجْب عِن الُسؤاِل التَّ

واَء؟    عندي ُصداٌع ، ِمْن أیَن أْسَتلُِم الدَّ

٢٠ 

٢٥/٠  الکلماِت و اکُتْب ُجملًة َصحیحًة .     َرتِّبِ  

..........................» : ........األدوَیَة ، َتْشَتري ، لَِمْن، َوْصَفٍة ، ھذه، ِبُدونِ «   

٢١ 

نمره 
٢٠ 

 أتمنی لکم النجاح والتوفیق فی االمتحان
تعداد 
٢١ 

 


