
 

 باسمه تعالی دقیقه 06: وقت آزمون 

 اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه

دوم  امتحانات نیمسال  

  1061خرداد

 عربی، زبان قرآن سئواالت درس:

 نام خانوادگی: نام و  :ساعت برگزاری

 نام مدرسه :سرای دانش)دوره اول( :تاریخ امتحان

1:تعداد صفحه  هشتمپایه تحصیلی:  7:تعدادسئوال 

 نمره باحروف:                                                   نام ونام خانوادگی دبیر و امضا:                                                        نمره با عدد:                           

  سوال بارم

5 

 جمالت زیر را ترجمه کنید.

 الناس یدخلون فی دین اهللو رایت 

 سابدا بجمع القمح بنفسی غدا

 ارید تصریف نقودی الی الدینار

 کما تعرفون انا اطلب صالحکم دایما

 ان اهلل یامر بالعدل و االحسان 

1 

5/6 

 گزینه درست را انتخاب کنید.

 عندکم صدیق الصالح 

 دوستی خوب داریدشما ب( الف( دوستی نیکو کار نزد شماست                  

2 

1 
 معنای کلمات مشخص شده را بنویسید.

 : فقطالصداع أشعر ب                                                     : قریبه من المستشفی صیدلیههل هناک 
3 

5/1 

 کلمه خواسته شده را بنویسید ) دو کلمه اضافی است(

 اختین -فالحان -نسیان -بیت -صیادون -حزینات -اوقات -یمین

 جمع مونث سالم:                                                مثنی مونث:                               جمع مذکر سالم:

      جمع مکسر:                                                      مفرد مذکر:                                مثنی مذکر:         

0 

  در جای خالی عالمت مترادف و متضاد قرار دهید.  أتی ........  جاء                شاهد........ رأی              1

1 

 کلمه ناهماهنگ را پیدا کنید.

 حداد                          حلوانی                   ممرضه                ریاضه             

 الفضه                          الثالثاء                   الخمیس              السبت        

5 

2 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 تغسلون                    غسلتم                    ..............  مالبسکم أمس         أنتم

 سهل            تفهمن                    یفهمن فهمن الدرس؟ نعم؛ ......... الدرسأ ی

 االحد                     الخمیس               الیوم السادس فی االسبوع یوم...........    

                                                          أنا سوف ...... الی البالدی فی االسبوع القادم         أرجع                     رجعت 

0 

3 

 عبارات زیر را ترجمه کنید و سپس زمان فعل ها را بنویسید. 

 أنت رجعت قبل ساعة و نحن سنرجع بعد ساعة

 أعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه

 یا زمیالتی الی این تذهبن بعد أسبوعین

7 

  موفق باشید 15

 



 

 باسمه تعالی دقیقه 06: وقت آزمون 

 اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه

دوم  امتحانات نیمسال  

  1061خرداد

 عربی، زبان قرآن سئواالت درس:

 نام خانوادگی: نام و  :ساعت برگزاری

 سرای دانش)دوره اول( نام مدرسه : :تاریخ امتحان

1:تعداد صفحه  هشتمپایه تحصیلی:  7:تعدادسئوال 

 نمره باحروف:                                                   نام ونام خانوادگی دبیر و امضا:                                                        نمره با عدد:                           

  سوال بارم

5 

 جمالت زیر را ترجمه کنید.

 : و دیدی که مردم در دین خدا وارد میشدند الناس یدخلون فی دین اهللو رایت 

 : فردا به تنهایی جمع آوری گندم را شروع خواهم کردسابدا بجمع القمح بنفسی غدا

 : می خواهم پول هایم را با دینار عوض کنمارید تصریف نقودی الی الدینار

 : همانظور که میدانید من دایما خیر شما را میخواهم کما تعرفون انا اطلب صالحکم دایما

  : همانا خداوند دستور به عدالت و نیکو کاری مینمایدان اهلل یامر بالعدل و االحسان

1 

5/6 

 گزینه درست را انتخاب کنید.

 عندکم صدیق الصالح 

 *شما دوستی خوب داریدب( الف( دوستی نیکو کار نزد شماست                  

2 

1 
 معنای کلمات مشخص شده را بنویسید.

 سردرد : فقطالصداع أشعر ب                                                   داروخانه : قریبه من المستشفی صیدلیههل هناک 
3 

5/1 

 کلمه خواسته شده را بنویسید ) دو کلمه اضافی است(

 اختین -فالحان -نسیان -بیت -صیادون -حزینات -اوقات -یمین

 صیادون جمع مذکر سالم:                              اختینمثنی مونث:                 حزینات                    جمع مونث سالم: 

               الحانف مثنی مذکر:                            بیتمفرد مذکر:                                                 اوقات جمع مکسر:

0 

  ..... رأی             مترادف ......  جاء                شاهد...مترادفدر جای خالی عالمت مترادف و متضاد قرار دهید.  أتی .. 1

1 

 کلمه ناهماهنگ را پیدا کنید.

 ریاضه  *  حداد                          حلوانی                   ممرضه                     

 الثالثاء                   الخمیس              السبت                          *الفضه        

5 

2 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 تغسلون                    غسلتم        *            ..............  مالبسکم أمس         أنتم

 یفهمن       *              تفهمن        أ تفهمن الدرس؟ نعم؛ ......... الدرس سهل    

 الخمیس        *االحد                            الیوم السادس فی االسبوع یوم...........    

                                                          أرجع                     رجعت       *أنا سوف ...... الی البالدی فی االسبوع القادم   

0 

3 

 عبارات زیر را ترجمه کنید و سپس زمان فعل ها را بنویسید. 

 من ساعتی قبل برگشتم و ما پس از ساعتی خواهیم رفت أنت رجعت قبل ساعة و نحن سنرجع بعد ساعة

 داناترین مردم کسی است که دانش مردم را به علم خود اضافه کند أعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه

 دو هفته بعد به کجا میرویدای همکالسی های من  یا زمیالتی الی این تذهبن بعد أسبوعین

7 

  موفق باشید 15
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