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 درس:نمونه سؤاالت حل شده جزوه کمک آموزشی 

 عربی

 ) درس اول( 

 

 مقطع تحصیلی:

 دوره اول متوسطه

 

 پایه: 

 تمهف

 

 تهیه و تنظیم:

 

 مرکز تحقیقات مهندسی ثمین 

 

 

 

 

 تمامی حقوق این اثر برای مرکز تحقیقات ثمین محفوظ می باشد. 

Iranischool.com 
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 های زیر را ترجمه کن. جمله  

 سپاس برای خداوند جهانیان است. ؛  رَبِِّ العالَمین« »الحَمدُ هللِ (1

 دانشمند بدون عمل مانند درخت بدون میوه است.. العالِمُ بِال عَمَلٍ، کَالشَّجَرِ بِال ثَمَرٍ (2

 سؤال خوب نصف دانش است. . حُسنُ السُّؤالِ، نِصفُ العِلمِ (3

 ر کالس اول است. آموزی موفق دآن دانش. ذلِکَ، طالِبٌ ناجِحٌ فی الصَّفِ األوِّلِ (4

 آن تابلو در کالس است.. تِلکَ اللَّوحَةُ، فـِی الصَّفِّ (5

 این زن عالم است. . هذِهِ المَرَأةُ عالِمَةٌ (6

 آن کوه زیبایی است.. ذلکَ الجَبَلُ جَمیلٌ (7

 آموزی موفق است.این دانش. هذا،طالِبٌ ناجِحٌ (8

 ت.آن مرد مانند کوه قوی اس. ذلکَ الرَّجُلُ کَالجَبَلِ قَویٌّ (9

 آن دختر موفقی در درس است. ؛  تِلکَ البِنتُ ناجِحَةٌ فی الدَّرسِ (10

 آفت دانش فراموشی است. آفَةُ العِلمِ النِّسیانُ. (11

 درس اول: ارزش دانش.. اَلدَّرسُ األوِّلُ: قیمَةُ العِلمِ (12

 های مشخص شده را ترجمه کن. فقط واژه 

 ........ واجب. ....... فَریضَةٌطَلَبُ العِلمِ  (1

 ......... فراموشی. ......النِّسیانُلعِلمِ، آفَةُ ا (2

 ....... خوب، بهتر . ........السُّؤالِ، نِصفُ العِلمِ حُسنُ (3

 ......... دختـر . ......، فی الصَّفِّالبِنتُتِلکَ  (4
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 مشخص کن.  نام هر تصویر را با عالمت   

 قیمَة              مرأة             رجل                                    (1

  

  

 مَرأة              شَجَرَة             بِنت                                       (2

  

  

  جَبَل                فَریضَة            لوحَة                                    (3

 

  

 وَلَد                صَفِّ              ثَمَر                                    (4

 

 

 ی مناسب آن وصل کنید.هر واژه را به ترجمه 

 آموزدانش *                                مُـجالِـسَة (1

 * بدون                                       جَمیل (2

 * زیبا                                      طالِب (3

 *همنشیـنی                                          بِال (4

 زن  *                                       جَبَل (5

 *کوه                                      إمرأة (6

 * ارزش                                     وَلَد (7

 * پسر                                    قیمَة (8
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 بگذارید. ≠ معنی عالمت ی غیرهمهامعنی عالمت = و میان کلمههای همبین کلمه 

 )مرد ، زن( .... مَرأَة≠رَجُل .... (1

 )این ، این( .... هذه=هذا ..... (2

 )آن ، آن( ..... ت لکَ=ذلکَ ..... (3

 )پسر ، دختر( ..... بِنت≠وَلَد ..... (4

 ی مناسب قرار بده. در جای خالی گزینه 

القیمَةُ (1                .  ..............  ، العِلمِ                 النِّسیان              آفَةُ 

 العِبادَةُ

 آفت دانش، فراموشی است. 

عَجیبَةٌ (2           .  ............... الشَّجَرَةُ،                  فَریضَةٌ              تِلکَ 

 ناجِحَةٌ 

 آن درخت عجیبی است.

  کَـ                    بِال                 هذِهِ الثَّمَرَةُ، لَذیذَةٌ ......... العَسَل.    فی (3

 ای مانند عسل است.ی خوشمزهاین میوه

 بِنتُ                عُلَماءُ            ذلِکَ الرَّجُلُ ............... مُحتُرُمٌ.     طَبیبٌ (4

 آن مرد پزشک محترمی است. 

 مشخص کن.  ی ناهماهنگ را با عالمت  کلمه 

 رَجُل                     صَفِّ                ةفَریضَ             طالِب (1

 رَجُل                 طالِبَة                  لوحَة            حَقیبَة  (2

 هی                    هذه                   هذا               تلکَ (3

 ثَمَر                      مَرأة                  لَوحَة               بِنت (4
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 نث بنویس. های مذکر را به صورت مؤکلمه 

 ...... شاعِرَةشاع ر ...... (1

 ....... مُعَلِّمَةمُعلّم ...... (2

 ....... طالِبَةطالب ........ (3

 ...... عال مَةعال م .......  (4

 های مؤنث را به صورت مذکر بنویس.کلمه   

 ........ طبیب طَبیبَة .........  (1

 ....... .مُدَرِّسمدرِّسَة ....... (2

 ......... تِلمیذتِلمیذَة ....... (3

 ........ کاتِبکاتِبَة ....... (4

 مشخص کن.  با توجه به تصویر جمله درست را با عالمت  

 إمرأةٌذلکَ               تِلکَ إمرأةٌ             هذه شَجَرَةٌ                                  (1

  

  

  

  

 هذه عِنَبٌ                  هذه ثَمَرٌ               أثمارٌهذا                                  (2

  

  

  

  

 هذه حَقیبَةٌ               تِلکَ جَبَلٌ              هذا رَجُلٌ                                 (3

  

  

  

 تلکَ ماءٌ                    هذا بَحرٌ               ذلکَ ماءٌ                                (4
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 ی مناسب بنویسید.ی آیات در جاهای خالی اسم اشارهبا توجه به ترجمه 

 . آن متاع زندگی دنیایی است...... مَتاعُ الحَیاةِ الدُّنیا«  ذلکَ»....... (1

 .قطعاً این ]آیات[ اندرزی است......... تَذکِرَةٌ«  هذه » اِنَّ ...... (2

 آن نعمتی است.  «....... نِعمَةٌتلکَ»........ (3

 « و این قرآن به من وحی شده است. ....... القُرآنُهذاوَ اُوحیَ اِلَـیَّ ......» (4


