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ف
ردی

 

ره «سؤاات  »  
نم

 

 الف.ترجم ما تحته خط :   سوف یتنبه زمیلک المشاغب.  علی الطالب ان ایهرب من اداء الواجبات المدرسیه. 1
 ب.اکتب فی الفراغ الکلمتین المترادفین و الکلمتین المتضادتین:    اطاع/وفی/تاره/عصی/مره

                                ...............≠............ .........................=.... 
 ج.عین الکلمه الغریبه فی المعنی:

 □مکتوم-□مخبوء-□مطعم-□.خفی2                                   □اسود-□انفع-□صغری-□.احب1
 او جمع الکلمتین:          افاضل:............           الذنب:............... د.اکتب مفرد

2 

 ترجم الجمل التالیه: 2
 75/0(یا ایهاالذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظنالف

 75/0ب(للمتعلم فی محضر العلم آداب من یلتزم بها ینجح
 .75/0ج(لیس شیء اثقل فی المیزان من الخلق الحسن

 75/0د(اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه.
 1ه(اعلمت اشرف او اجل من الذی یبنی و ینشی انفسا و عقوا.

 1الطاب طالب قلیل اادب یضر زماءه بسلوکه. و(قد یکون بین

5 

 عین الترجمه الصحیحه 3
 □.دانش آموزی که در کاس است نمیخوابد.1    الف.علی الطالب ان اینام فی الصف.  

 □نباید دانش آموز در کاس بخوابد..2                                                             
 □.دانش آموز جز به ضرورت به عقب برنمیگردد.1یلتفت الی الوراء اا لضروه.   ب.التلمیذ ا 

 □.ضرورت دارد که شاگرد به پشت سر برنگردد.2                                                               

5/0 

 اما فراغات الترجمه الفارسیه 4
 عن سبیله .جادلهم بالتی  هی احسن ان ربک اعلم بمن ضل1

.................. و با آنان به شیوه ای که ....................... است .......................... بی گمان پروردگارت به حال کسی که از راهش ......
 گمراه شد دانا تر است

 .ا اهمس الی الذی یجلس جنبی حین یکتب المعلم علی السبوره2
 با کسی که ........................ مینشیند ......................... هنگامی که آموزگار ............................ مینویسد.

5/1 

 ترجم اافعال التی تحتها خط 5
 الذین نصروکم فی الصعوباتانصروا.2ک                                                  ااعرف.انا 1

 الی القریه ساسافرانی .4بصوت مرتفع                          ماضحکوا .التامیذ3

1 

 الف.عین نوع اافعال فی الجمل التالیه: 6
 فاغضض من صوتک فا نرفع اصواتنا قدشبه اه من یرفع صوت دون دلیل منطقیبصوت الحمار.

 1.5ب.عینالمطلوب منک:
 □اجلس   □اجلس   □اجلس   □اجلس←.الفعل الماضی2         □تعلم    □نعلم   □تعلم    □علموا←.فعل اامر:1

5/1 

 .فی هذا الشارع مطاعم کثیره.2.ذلک متجر صدیقی له سراویل افضل.      1عین اسم المکان و ترجمه:      7
 یم.کانت جندی سابور اکبر مکتبه فی العالم القد 2                                             

5/1 

 5/1 عین اسم التفضیل و ترجمه 8
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 .هذا الطعام اقل من ذاک.3.افضل ااعمال الکسب من الحال.               2.حی علی خیر العمل.            1
 1 الجاهل من صداقه خیر العاقل داوهعین المحل ااعرابی للکلمات التی تحتها خط:   ع 9

 5/0 یا من یحب المحسنینیا ستار العیوب   عین اسم الفاعل و اسم المبالغه: 10

 (:10+4=14اکتب المعلمیه الحسابیه التالیه کالمثال) 11
 عشره زائد خمسین یساوی ستین.      ...........................................

5/0 

 «کلمتان زائدتان»ضع فی الدائره العدد المناسب  12
 الذنوب الکبیره    .اابیض                         1
 .المیت                              مکان للریاضه2
 .الغالی                              الذی لیس حیا3
 .الملعب                            لون مابس الممرضالت4
 .ناقص                              شیء لیس حیا5
 من العملیات الحسابیه     .التخفیض                       6
 .الکبائر7
 .المطعم8

5/1 

 ×     عین الجمله الصحیحه و غیرالصحیحه.     13
 .الغیبه تسبب قطع التواصل بین الناس.1
 علینا ان ا نذکر اخواننا واخواتنا بشر..2
 .السعی لمعرفه اسرارااخرین امر جمیل.3
 .من ساء خلقه عذب ااخرین فقط4
 رخص من الذهب..سعر الفضه ا5
 .شر الناس ذو الوجهین.6

5/1 

 الف.اجب ان السوال التالی.                فی ای محافظه مدینه اهواز؟ 14
 ب(رتب الکلمات و اکتب سواا و جوابا صحیحا.

 االوان/عندکم/هذا القمیص/ای/اسود و ارزق/من/؟/.

5/0 
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 پاسخ نامه سواات
 

 جمهوری اسامی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه
 دبیرستان غیردولتی دخترانه

 عربینام درس: 
 ندا ترابی نام دبیر:

 13امتحان:........../.........../....... تاریخ
 صبح/ عصر ............ساعت امتحان:....

 مدت امتحان: ................. دقیقه

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
ردی

 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 2گزینه2  4گزینه1عصی       تارة=مرة            ج( ≠ب(أطاع         الف (  المشاغب:اخالگر          أن ایهرب:که فرار نکند 1
 د(أفاضل:اأفضل             الذنب:الذنوب              

 

2 

 الف(ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها دوری کنید. 2
 ب(برای یادگیرنده در محضر معلم آدابی است،هرکس به آن ملزم باشد موفق می شود.

 ج(چیزی سنگین تر از اخاق خوب در ترازو نیست.
 داناترین مردم کسی است که علم مردم را با علم خودجمع کند.د(

 ه(آیا شریف تر یا گرامی تر از کسی که نفسها یا عملها را بسازد می شناسی؟
 رساند. و(قطعا بین دانش آموزان،دانش آموزی بی ادب می باشد که به همشاگردیهایش با رفتارش ضرر می

5 

 0.5 1ب                                      2الف    3
 1.5 برتخته سیاه                -نجوا نمیکنم-کنارم   2گمراه شد                           -ستیزکن -بهتر    1 4
 1 مسافرت خواهم کرد  4نخندیدند                       3یاری کنید                2نمی شناسم              1 5
 ضارع             قدشبه:ماضی                     یرفع:مضارعفاغضض:امر       نرفع:مالف ( 6

 2گزینه    2                3گزینه    1ب(
1.5 

 1.5 مطاعم:اسم مکان           مکتبه:اسم مکان             متجر:اسم مکان   7
 1.5 أقل  3أفضل                   2خیر                1 8
 1 عداوة:مبتدا و مرفوع                    العاقل:مضاف الیه و مجرور        خیر:خبر و مرفوع             من صداقة:جار و مجرور 9

 0.5 فاعل            ستار:اسم مبالغه المحسنین:اسم 10
11 10+50=60 0.5 
شیء لیس رخیصا          3لون مابس الممرضات          1الذی لیس حیا        2مکان للریاضة            4الذنوب الکبیرة            7 12

 من العملیات الحسابیه  5
1.5 

 1.5 درست      6درست           5غلط              4غلط              3درست               2درست             1 13
 0.5 الف( أهواز فی محافظة خوزستان                   ب(أی األوان عندکم من هذا القمیص؟أسود و أرزق 14
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