
 

: مدت زمان  
 طراحی و استاندارد کیفی این آزمون توسط   

 »آکادمی عربی« صورت گرفته است.  

ترم اولآزمون میان   
  

   تمشهپایه: 

 تاریخ: 
   

 نژاد نام طراح: میثم تقی 

 ردیف سواالت  نمره

نمره (   2مهارت واژه شناسی )    

 معنی کلمات مشخص شده را بنویسید. 1
 :..................حاِفَلةالف(  
 :...................عاَلمیَّةب(  
  :....................ِطبُّ الُعیون ج( 

 :................. د( خال  
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 کلمات مرتادف و متضاد را مشخص کنید  0.5
 واِقف............    جاِلس الف(  
 َوراء..............   َخلفب(  
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 مهاهنگ را مشخص کنید. کلمات ان   0.5
 هِذهِ                    ذِلکَ                     هذا              َهَربَ الف(  
 َفواِکه                 َأشجار               َحداِئق            ُجالنِ ب( رَ 
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 نمره (  7مهارت ترجمه به فارسی )  

 مجالت زیر را ترمجه کنید.  5
ُتَِّحَدة.) الف(  

 ( 0.5الَعَربیَُّة ِمَن اللُّغاِت الرَّمسیَّة فی ُمَنظََّمِة األَُمِم امل
 ( 0.5ب( اإلیرانی ون َخَدموا اللَُّغة الَعَربیَّة َکثریاً.)

 ( 0.5.)اَلِعلُم فی الصِ َغر َکالنَّقِش ِفی احَلَجرج(  
 ( 0.5.)َأِسرَّةَهل ِعندَُکم ُغرَفٌة فارَِغٌة ذاُت َثالثَِة  د(  
 ( 0.5.)غایَُة الَعقِل اإلعرتاف ِِبجلَهل  ذ(

 ( 0.5.) اَلَعقُل ُحساٌم قاِطعٌ ر(  
 (1ژ( َاحلَمُد لِِلِ أِلنَُّکم قاِدروَن َعلی َفهِم النُّصوِص َو الِعباراِت الَبسیطَِة.)

 ( 1. )ِتحاانِت ِِنایَِة السََّنةِ مَسوَف تَنَجحنَی فی اخ( أنِت  
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 درست را انتخاب کنید. ترمجه   1
1.  ( َوَجَعلنا ِمن املاء ُکلَّ َشیٍء َحیٍ 

 الف( و از آب هر چیزی را زنده قرار می دهیم.
 ب( و از آب هر چیزی را زنده قرار دادمی. 

 

 . َجدیداً ُُمرَتِعاً َو َسوَف َأصَنُع َجو ااًل   َسَأصریُ (  2
 . ساختتلفن مهراه جدیدی خواهم  و    ُمرتع خواهم شد الف(  

 . می سازمُمرتع می شوم و تلفن مهراه جدیدی    ب(

5 

 

 ترمجه انقص را کامل کنید.  1
   .کردن ِب مردم است میوه عقل ................   : ََثَرَُة الَعقِل ُمداراُة الن اسِ الف(  
 ............... ای ِب    آای ِب اتوبوس می روی:  أَ َتذَهُب ِِبحلاِفَلِة أَم ِبَسی ارَِة اأُلجرَةِ ب(  
 . کار می کنم  ..............  برای هتیه انن از ساعت  :  َأعَمُل لَِتهیَئِة اخلُبِز ِمَن الس اَعِة اخلاِمَسةِ ج(  
 .دارمی  ................در طبقه  :  ِعَندان ِفی الط اِبِق الر اِبعِ د(  
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 نمره (  3مهارت شناخت و کاربرد قواعد )  

 انتخاب کنید.گزینه مناسب را   1
         َأََبثُ           ََبَثنا       .                   أان ........... َعن َطریِق اجلَنَِّة فی َحیاتیالف(  
صَنِع أَمِس.                     َعِملَت        تَعَملنیَ ََن ارُ ای ب(  

َ
 ، أَ أنَت ............. ِفی امل

          ای أُختی، َهل.............. الطَّعاَم قَبَل َدقیَقٍة.                       َأَکلِت        َشرِبَت  ج(  
حرَتَُم، َهل.............. بَعَد َدقاِئق؟                     تَعَمُل         َتعَملنیَ   احلََلوانی  أَیُّها  د(  

ُ
                                       امل
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 فعل مضارع و مستقبل را در منت زیر پیدا کنید.  1
حاً َو َسوَف    الز ِراَعةأان ُأِحبُّ    . خِلِدَمِة الن اسِ   َأصرُی َفال 
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 جدول زیر را تکمیل کنید.  1
 َشَجرات «   –  جاِلسنیَ  –  َبساتنی  –  صاِدقانِ »                              

 مجع مون ث سال  مذک ر سال مجع  مثنی مذک ر مجع مکس ر
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 نمره (  1مهارت درک و فهم )  

 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید.  1
 الف( الَوقت ِمثُلُه                                اللِ سان
 ب( َموُت األحیاء                               اجلَهل

 الذََّهب                           أَقداِمِهنَّ ج( َاجلَنَُّة ََتَت  
 األُمَّهات د( َبالُء اإلنسان فیِه                             
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 1
 الف( ِمن َمالِبِس النِ ساِء َو الَبناِت:                     اللَّوَحة             الُفستان

ح            احَلدیَقة ب( َمکاُن    األشجار:                                   اَلَفال 
 ج( أُمُّ األب:                                           َاجَلد                اجَلدَّة 
ِم األسبوع:                                   َسبَعة             ِتسَعة   د( َعَدُد أای 
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 نمره (   1مهارت مکالمه )  

 اپسخ کواته بدهید.  1
 ؟َمن أنتَ الف(  

 ؟ َکم ُکرسی اً فی الصَّف  ب(  
 ؟ شریازَهل أنت ِمن  ج(  
 ؟ َما امُسکد(  

12 

 

 


