
مادران

زبان

نادانی

خوش

سرباز

انسان در آن است

مرگ زندگان

نصف دین

وقت مانند آن است

بهشت زیر پاهایشان
است
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   جمع مکسر    مثنی مؤنث   مفرد مؤنث    جمع مؤنث      مفرد مذکر     جمع مذکر   
  أصدقاء   طالبتاِن   شاکرة    ُمسلمات     جالِس     ناجحوَن   

. ارزش انسان به عقلش است.  -2

. عقل شمشیري برنده است. 

. عقل، حفظ کردن تجربه هاست. 

. نتیجۀ عقل، مدارا کردن با مردم است. 

.نهایت عقل، اعتراف به نادانی است. 

. َأ َأنِت .................. بَِجْمِع اْلَفواکِِه بَعَد َیوَمیِن؟       بََدْأُت          َتْبَدئیَن        -3
آیا تو شروع می کنی به جمع کردن میوه ها دو روز بعد؟ 

. َأ َأنَت .................. اْلباَب َقبَل َدقیَقَتیِن؟              َطَرْقَت         َتْطُرُق       
آیا تو کوبیدي در را دو دقیقه قبل؟ 

. َأنَا  .................. َعْن َطریِق اْلَجنَِّۀ فی َحیاتی         بََحْثنا            َأبَْحُث     
من می گردم دنبال راه بهشت در زندگیم 

احَۀ َقبَل َدقیَقٍۀ؟    َأَکلِْت            َشِربَْت   . یا ُأختی، َهْل .................. التُّفَّ  
اي خواهرم، آیا خوردي سیب یک دقیقه قبل؟ 

. َأ َأنَت  .................. فِی اْلَمصَنِع َأْمِس؟               َعِملَْت           َتْعَملیَن    
آیا تو کار کردي در کارخانه دیروز؟  
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نادرست درست 

.  َقلیٌل مِْن ُأسماِء اْألَوالِد َو اْلَبناِت فِی اْلعالَِم اْإلِسالمیِّ َعَربیٍّ .  
تعداد کمی از اسم هاي پسران و دختران در جهان اسالم عربی است.

       

ِۀ   َغِۀ اْلفاِرسیَّ َل کِتاٍب کامٍِل فی َقواِعِد اللُّ .   َکَتَب سیَبَویِه َأوَّ
نوشت سیبویه اولین کتاب کامل در قواعد زبان فارسی

      

ِۀ.  َغِۀ اْلَعَربیَّ .  َکَتَب اْلفیروزآباديُّ ُمعَجمًا فِی اللُّ
نوشت فیروزآبادي لغت نامه اي در زبان عربی    

        

َغَۀ اْلَعَربیََّۀ َقلیًال.  .  اَْإلیرانیَّون َخَدُموا اللُّ
ایرانی ها خدمت کردند به زبان عربی کم 

       

6-کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوري با بقیۀ کلمات ناهماهنگ است؟ 

. َمصَنع     َمکَتَبۀ         َمدَرَسۀ        َمَلَک       
     کارخانه     کتابخانه        مدرسه          فرمانروایی کرد 

. َشَعْرَن     الِعبوَن        فاِعلیَن        ُمَدرِّسات   
احساس کردند    بازیکنان    انجام دهندگان    معلم ها 

. َرِحَم        خاَف          َوراَء         نََصَر       
  رحم کرد        ترسید         پشت            یاري کرد 

. َرُجالن     َحداِئق         َأشجار        َفواِکه       
   دو مرد         باغ ها         درختان                 میوه ها 

. َهَرَب       هذا            ذلَِک          هِذِه         
فرار کرد           این                  آن                  این 

. َأنا           َورَدة         َأنَت           ُهْم          
    من              گل                       تو              آن ها 

. صوَرة     لِماذا           َکیَف          َمْن          
   عکس             چرا                    چگونه       چه کسی 

. َوَقَع         َقَذَف           ُربَّ           َسِلَم           
   افتاد            انداخت           چه بسا         سالم ماند 
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شتم
ی پایه ه

آزمون میانترم عرب
عطارد



ُأّم     والَِدة 
مادر        مادر 

بَیت        َمنزل  
خانه            خانه 

َحزَن              َفِرحَ 
ناراحت شد       شاد شد 

َذَهَب        َرَجعَ 
رفت           برگشت 

َأب       والد  
پدر           پدر 

َخلْف       َوراء 
پشت          پشت 

ُعْدوان       َعداَوة 
دشمنی       دشمنی 

َکبیر         َصغیر 
بزرگ            کوچک 

َقریب         بَعید 
نزدیک             دور 

َجمیل        َقبیح 
زیبا                زشت 

بُستان       َحدیَقۀ  
باغ                 باغ 

َأْمِس          َغد 
دیروز            فردا 

ب) قلیل  کثیر       غالیۀ  رخیصۀ        یمین  یسار        بدایۀ  نهایۀ 
کم                 زیاد        گران        ارزان               راست   چپ            شروع   پایان 

آِخر  اول        حار  بارد          تحت  فوق         سوء  حسن 
آخر    اول          گرم     سرد               زیر     باال               بدي      خوبی 

-8
           .  . َأنُتنَّ َکَتْبُتنَّ َدرَسُکنَّ

.  َأنُتما َذَکرُتما َصدیَقُکما.          
. ُهْم َرَفعوا َأیدَیُهم.          

         . .  ُهنَّ َوَصْلَن إلی ُغرَفتِِهنَّ
.  ُهما َقُربا مِْن َقرَیتِِهما.       

.  ُهما َوَحَدتا مِفتاَحُهما.    

شما درستان را نوشتید. 
شما دوستتان را یاد کردید. 

آن ها دست هایشان را باال بردند. 
آن ها به اتاقشان رسیدند. 

آن دو به روستایشان نزدیک شدند. 
آن دو کلیدشان را یافتند.
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