
 
 نام:

 نام خانوادگی:
 نام پدر :

 همد :كالس 

 انسانی :رشته 

 باسمه تعالی

 

 

 

 سردشت دبیرستان زینب كبری ) مهر آموزشگاه (

 
 عربی نام درس :

 1400نوبت :دی ماه 
 دقیقه 70  :وقت امتحان 

  :تاریخ امتحان 
  :ساعت شروع 

 
 

حح
مص

 
 نمره به عدد:                                 : نام ونام خانوادگی 

 تاریخ وامضاء:                                 حروف:     نمره به 

ظر
دن

دی
ج

ت
 

 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
 تاریخ وامضاء:      حروف:                                  نمره به 

 

 ردیف
ُولی      بارم الصفحةُ اْلأ

 َتْرِجِم اْلکَلَِمتیِن: 1

)         .ال ُمَکيِّفِ  وَ  ال َمصابيحِ  إِطفاءَ  ُسَميَّةَ  ِمن طَلَبَت  . 2)        (       َحبَّة   ِمن   نََمت   َکيفَ  .1

)         (   ) 

75/ 

 اْلکَلَِمتیِن اْلُمتَّضاَدتیِن:اْلکَلَِمتیِن اْلُمترادفتیِن و  اْلَفراغِ  في ُتبْ أُکْ  2

عيف   -السَّماء  –َغيم   دق -َسحاب   -الضَّ  ال قَوي   – الصِّ

..............                                                  ب(  =الف( .............          

..............≠ .............. 

5/ 

ِن الکَلَِمةَ  3  اْلَمْعَنی: في یَبةَ َغرالْ  َعیِّ

رالف(ال              غازال             نَّهرال              ُمحيطال          بَح 

25/ 

 کَلَِمتیِن:الْ  جمعَ  أَو ُمفردَ  أَْکُتبْ  4

عوَن إلی التَّفرقة هُم الف( الَّ  . )         ( ُعَمالءُ ذیَن یَد   شاِطئِ  َعلَی ال ُمحافَظاتُ  (ب ال َعدوِّ

  .)           (  ال بحر

5/ 

 اْلُجَملَ: ٰهِذهِ  َترِجمْ  5

ة   َجهََّزهُ  الَّذي َذا َمن   .1  /5ُمف تَِکَرة.  بِقُوَّ

دَ  والَِدتِها بِانتِظارِ  ُسَميَّةُ  کانَت   .2   /5. ال َمدَرسيِّ  الدَّوامِ  ان تِهاءِ  بَع 

تَينِ  الظ اِهَرةُ  هِذهِ  تَحُدثُ  .3 نَةِ  في َمرَّ   /5  .أَحيانا   السَّ

ِ  ا یَجوزُ  ال .4   /5ال ُعدواِن.  علَیَ  وَ  الفِ ال خِ  نِقاطِ  َعلَی صرارُ ل 

رُ  َصوت   فَلِل ُغرابِ  .5  /75 َحتَّی تَب تَِعَد َعِن ال َخطَِر. ال َحيَواناتِ  بَقيَّةَ  بِهِ  یَُحذِّ

َ  السَّنَواتِ  فِي إیرانُ  َشِهَدت   .6 ا   خيَرةِ ال  ياَحةِ  فِي وظا  حُ َمل   نُُمو   /75  .الس 

َ  باِطنِ  ِمن   النِّفطَ  نسانُ ل   ا یَستَخِرجُ  النِّفِط؟ َعلَی نَحُصلُ  َکيفَ  .7  /75 .رضِ ال 

ُق؛ ال .8 ا   یَُحيُِّرني .َعجيب   أَمر   هذا أَُصدِّ  /75. ِجد 

5 
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حیَحَة: التَّرَجَمةَ  ِانَتِخبِ  6  الصَّ

ة   َخمسينَ  َوزنَها  یفَوقُ  ء  يشَ  َحملِ  َعلَی تَقِدرُ  النَّملَةَ  .1  ؟َمرَّ

 .برابر از وزنش باالتر استمورچه  قادر به حمل چيزی است که پنجاه الف( 

 مورچه می تواند چيزی را حمل کند که از ان چيز پنجاه برابر بيشتر است. ب(

25/ 

/25 ادامه سواالت در صفحه دّوم جمع

7 
 

 
 نام:

 نام خانوادگی:
 نام پدر :

 دهم :كالس 

 انسانی:رشته 

 تعالیباسمه 

 

 

 

 ) مهر آموزشگاه (

 
 عربی نام درس :

 98دّوم  پایانینوبت : 
 دقیقه 70  :وقت امتحان 

  :تاریخ امتحان 
  :ساعت شروع 

 

حح
مص

 
 نمره به عدد:                                 : نام ونام خانوادگی 

 تاریخ وامضاء:                                 حروف:     نمره به 

ظر
دن

دی
ج

ت
 

 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
 تاریخ وامضاء:      حروف:                                  نمره به 

 

 ردیف
 بارم الصفحةُ الأثّانیّة    

ِرُموَن بِسيماهُم﴿ .2  َرُف ال ُمج   :    ﴾یُع 

  شناسند.تَبهکاران را از چهره شان می الف(  

.تَبهکاران از چهره شان شناخته می شوند ب(

25/ 

لِ  7 ِة: التَّرَجَمةِ  في الَفراغاتِ  َکمِّ  الفاِرسیَّ

 : پروردگارا، ........را با قوم ستمکار ...........//  الظ الِميَن﴾ل قَوِم ا َمعَ  تَجَعل نا ال ﴿َربَّنا .1

: کسانی که ظلم کردند ظَلَموا﴾ ینَ ذالَّ  ﴿َسيَعلَمُ . // تندیس:  ........... تِمثاال   َعَشرَ  َخمَسةَ . 2

//.......... 

داِدها: چيزها به کمک متضادهایشان ...........// .3 َشياُء بِأَض  َرُف ال   تُع 

نا َعلَی ال قَوِم ال کافِرینَ ﴿. 4  : و ما را بر قوم کافر ..............//﴾َوان ُصر 

5/1 

: َتحَتها الَّتي َتْرِجِم اْلکَلماتِ  8  َخطٌّ

َسل نلَ ﴿. 2: ..............        ﴾تَفَعلونَ  ال ما تَقولونَ  لِمَ  آَمنوا ینَ یا أَیُّها الَّذ﴿ .1 أَر   ....ا نوحا  قَد 

﴾.......... : 

َرِض:  کانوا یَب َحثُونَ  .3 :  َمجالََسةُ . 4                ...........  في ال  الحيَن فيِه َخير  الص 

.......... 

لِق  . 5 تَبُ ﴿. 6    ...........          باَب حافِلَِة ال مدرسِة: أَغ  ... َستُک   : .........﴾ َشهاَدتَهُم 

5/1 
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ِن اْلَجوابَ  9 حیَح:  َعیِّ  الصَّ

مُ یُ ».ال ماضي ِمن  1                        دَّمَ قَ                     قََدمَ            «:         قَدِّ

مَ تَ   قَدَّ

تَ إ».ال ُمضاِرع ِمن  2 َدمَ س  تَ  «:            خ  ِدمُ یَس  ِدمُ یَ                خ                       خ 

مُ یَ    تََخدَّ

5/ 

 

 

 

 : ِعباَرة   ُکلِّ  في َو صیَغَتهُ  اْلفِْعلِ  َنوعَ  أُْکُتبْ  10

 « ..........صيغه»نوع فعل: ......... // شخصتََعلَُّموا ال ِعل َم:               .1

 «..........صيغه»نوع فعل: .......... // شخص لَنا َمثاَل ...( َضَربَ َو ﴿ .2

1 

 :ُمناِسباً عدداً  اْلَفراغِ  فِي َضعْ  11

باحيِّ  صِطفافِ ل   ا في .1           ِة َعَشرَ       .ُصفوف   ............... في َوقَف نا الصَّ

 عاِشرِ ال  

ُل ال  2 یراني ِة فَص  نَِة ال  ُل .......... في السَّ يف.ال فَص   إث نانِ   نيُّ .            الث اصَّ

5/ 

ِن اْلفِْعلَ  12  : َو نائَب فاعلِهُ  اْلَمجهولَ  َعیِّ

مجهول: .............. // نائب الفاعل: :   فعل ﴾َشهُر َرَمضاَن الَّذي أُن ِزَل فيِه ال قُرآنُ .﴿1

............... 

 

5/ 

جم

 ع

/75 دامه سواالت در صفحه سّوما

5 
 

 

 

 

 
 نام:

 نام خانوادگی:
 نام پدر :

 دهم :كالس 

 یانسان :رشته 

 باسمه تعالی

 

 

 

 ) مهر آموزشگاه (

 
 عربی نام درس :

 98دّوم  پایانینوبت : 
 دقیقه 70  :وقت امتحان 

  :تاریخ امتحان 
  :ساعت شروع 

 

حح
مص

 
 نمره به عدد:                                  : نام ونام خانوادگی 

 تاریخ وامضاء:                                 حروف:     نمره به 

ظر
دن

دی
ج

ت
 

 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
 تاریخ وامضاء:      حروف:                                  نمره به 

 

 بارم الصفحةُ الثّالثَة ردیف

13 : ِن اْلَمَحلَّ اْلإلعرابيَّ لِْلکلماِت الَّتي َتْحَتها خطٌّ  َعیِّ

مانِ  الدَّه رُ . 1 م  لََک َو یوم  عليکَ یَو                                                     .ال ُعلَماءِ  بَساتينُ ال ُکتُُب  . 2          .      ؛ یَو 

َعها نَف َسا   للاُ یَُکلُِّف ال ﴿. 3 ِء ب4                     ﴾ إال  ُوس  ََدبِ  ال ِعلمِ . َشَرُف ال َمر   َو ال 
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 :ُمناِسَبًة لِْلَفراغِ  َکلَِمةً  َعیِّن 14

 کلمه ها جمله

ا َرأَی ﴿ .1 زاَب قالُ . .......لَم  َح  ا ذا موا هال 

نا للاُ         .                        ﴾َوَعد 

ِمنونَ ال مُ  ِمنيال           ؤ   نَ ُمؤ 

ت  َدمَ صاساَعَدِت ......... ال َمرأَةَ ال تي تَ . 2

                   بالَسي ارِة.

َضتانِ               ال ُمَمرِّ

َضتَينِ    ال ُمَمرِّ

يَدليَِّة َمکان  لِبَيِع ......... 3 َ                             ..الص  َ              دویَّةَ ال    ةِ دویَّ ال 

راُق في ال مَ . 4 غ  ِق ال   ِح وَ د  .........ال ُحم 

. مِّ    الذَّ

بََر  بَرُ                 أَک   أَک 

.. ال  5 فِّ  حاِضَری ِن          حاِضراِن  طالباِن ............ في الصَّ

فَرَ  َسيُِّد ال قَوِم خاِدُمهُم في ...... .6 فَرِ               السَّ   السَّ
   واقِفوَن           واقِفيَن       ِب.ال  ال ُمَعلِّموَن ........... أَماَم الطُ . 7
فََر ........... للاَ .8 تَغ  ِمنونَ ال   إس  ِمنينَ  ُمؤ  ال ُمؤ 

                 

2 

 

 

 

 

 

 

 «زائَِدتانِ  َکلَِمتانِ »َعیِّن اْلکلَِمَة اْلُمناسبَة لِفراِغ:  15

تاُن   - بَط  ال   –ال ِمحرار  –ال ميناء  -قُطن   –ال ُخف اُش )  (ال فُس 

َلوانِ ِمَن ال َمال  .1 تَلِفَِة .       بِِس الن سائي ِة ذاِت ال   ...........        ال ُمخ 

ِم.                       .2  ...........   آلَة  لإِلط الِع َعلَی َدَرَجِة َحراَرِة ال ُجس 

فُُن  إلی َجنبِِه.     .3 ِر  تُشاهَُد السُّ  ...........    َمکان  علی ساِحِل ال بَح 

                         ...........                                           . طائر  ِمَن اللَّبوناتِ هَُو  .4

1 

 

 

 

 

 

 
 5/4 ادامه سواالت در صفحه چهارم جمع

 

 
 نام:

 نام خانوادگی:
 نام پدر :

 دهم :كالس 

 انسانی :رشته 

 باسمه تعالی

 

 

 

 ) مهر آموزشگاه (

 
 عربی نام درس :

 98دّوم  پایانینوبت : 
 دقیقه 70  :وقت امتحان 

  :تاریخ امتحان 
  :ساعت شروع 

 

حح
مص

 
 نمره به عدد:                                 : نام ونام خانوادگی 

 تاریخ وامضاء:                                 حروف:     نمره به 

ظر
دن

دی
ج

ت
 

 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
 تاریخ وامضاء:      حروف:                                  نمره به 

 

 ردیف
 بارم الصفحةُ الّرابعةُ     
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نِ  16 حیَحَة َحَسَب الْ  اْلُجملَةَ  َعیِّ حیَحَة َو َغْیَر الصَّ  ×      اقِِع: َحقیقِة َو اْلوالصَّ

َرَرةُ قِطَعة  ِمَن الن اِر. .1  .............  الشَّ

َرُج ال ماُء أَِو ُحف َرة  َعميقَة  یُ ال بِئ ُر   .2 تَخ   .............     ن ها. مِ  النَّفطُ س 

ات   .3 َرَمر  ُدُث ظاِهَرةُ َمطَِر السََّمِک في ال هُندوراِس َعش  نَةِ ي الفتَح   .............    .سَّ

َسةُ زائُد ثالثةُ  .4  .............  .ثَمانينَ  یُساويَخم 

1 

ِن اْلَصحیحَ  17  :َعیِّ

  ؟ ِمن  أَيِّ مدینة  أَن تُم   .1

نُ ب(                          ِمن  مدینِة جویبارأنا الف(         .ِمن  مدینِة شيراز نَح 

تَري .2 َدوی ةَ  لَِمن  تَش   ؟هذِه ال 

تَریها لُِزَمالئناالف(   تَِریها لُِزَمالئيب(                                 نَش        أَش 

5/ 

 : َصحیح جواباً  وَ  سؤاالً  َو اْکُتباْلکَلِماِت  َرتِّبِ  18

 ( ما -ُرز  -ال َغداِء  –طَعاُم  –َمَع  –هَُو  –َدجاج  )

ؤال:......................................................؟   ال َجواب:   السُّ

............................................................ 

5/ 

ؤالیِن َحَسَب الّصورَتین؟أَِجبْ  19   َعِن السُّ

وَرةِ  .1  ؟   ....................    ماذا تُشاِهُد في هذِه الص 

                                                                       

 ......      ....؟ .............ال بَقََرةُ  أَی َن َوقَفَتِ  .2

                                                    

5/ 

جم

 ع
 20 باشید موفق

 
 نام:

 نام خانوادگی:
 نام پدر :

 دهم :كالس 

 انسانی :رشته 

 باسمه تعالی

 

 

 

 ) مهر آموزشگاه (

 
 عربی نام درس :

 98دّوم  پایانینوبت : 
 دقیقه 70  :وقت امتحان 

  :تاریخ امتحان 
  :ساعت شروع 
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حح
مص

 
 عدد:نمره به                                  : نام ونام خانوادگی 

 تاریخ وامضاء:                                 حروف:     نمره به 

ظر
دن

دی
ج

ت
 

 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
 تاریخ وامضاء:      حروف:                                  نمره به 

 

 ردیف
ُولی                   کلید سواالت      بارم الصفحةُ اْلأ

 َتْرِجِم اْلکَلَِمتیِن: 1

 کولر -. خاموش کردن 2دانه ای    .1

75/ 

 اْلکَلَِمتیِن اْلُمتَّضاَدتیِن: اْلکَلَِمتیِن اْلُمترادفتیِن و اْلَفراغِ  في أُْکُتبْ  2

عيف           سحاب                                       =الف(َغيم            ال قوي ≠ب( الضَّ

5/ 

ِن الکَلَِمةَ  3  اْلَمْعَنی: في اْلَغریَبةَ  َعیِّ

 ال غاز       

25/ 

 اْلکَلَِمتیِن: جمعَ  أَو ُمفردَ  أَْکُتبْ  4

 .)           (   شواطيء )         ( ب( َعميلالف( 

5/ 

 اْلُجَملَ: ٰهِذهِ  َترِجمْ  5

 /5 اندیشمند مجه ز کرد.این کيست که اورا با نيروی  .1

  /5 سميه بعد از تمام شدن ساعت کار مدرسه منتظر مادرش بود. .2

  /5 این پدیده درسال گاهی دوبار رخ می دهد. .3

  /5. پافشاری بر نقاط اختالف و بر دشمنی جایز نيست. .4

پس کالغ صدایی دارد که با آن به بقيه حيوانات هشدار می دهد تا از منطقه خطر دور  .5

 /75شوند.

 /75.  را مشاهده کردزمينه گردشگری رشد چشمگيری  درایران درسال های اخير  .6

 /75چگونه نفت را به دست می آوریم؟ انسان نفط را از دل زمين خارج می کند. .7

 /75 باور نمی کنم؛ این امر عجيبی است. خيلی مرا متحي ر می سازد. .8

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رَجَمةَ  ِانَتِخبِ  6 حیَحَة: التَّ  الصَّ

. ب2الف       .1

5/ 

لِ  7 رَجَمةِ  في الَفراغاتِ  َکمِّ ِة: التَّ  الفاِرسیَّ

. یاری 4.  شناخته می شوند.  3خواهند دانست    –. پانزده 2    قرار نده –مارا  .1

 کن)پيروز گردان(

5/1 

: َتحَتها الَّتي َتْرِجِم اْلکَلماتِ  8  َخطٌّ

. همنشينی 4. جستجو می کردند  3ایم)فرستادیم(      . فرستاده 2انجام نمی دهيد.   .1

 . خواهی نوشت.6. ببند. 5

5/1 

جم

 ع
 5/
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www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 
 نام:

 نام خانوادگی:
 نام پدر :

 دهم :كالس 

 انسانی:رشته 

 باسمه تعالی

 

 

 

 ) مهر آموزشگاه (

 
 عربی نام درس :

 98دّوم  پایانینوبت : 
 دقیقه 70  :وقت امتحان 

  :تاریخ امتحان 
  :ساعت شروع 

 

حح
مص

 
 نمره به عدد:                                 : نام ونام خانوادگی 
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5/ 
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 عدداً ُمناِسباً: اْلَفراغِ  فِي َضعْ  11

 الث انيُّ  . 2                             َعَشَرِة  .1
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ِن اْلفِْعلَ  12  اْلَمجهولَ َو نائَب فاعلُِه:  َعیِّ

 ال قُرآننائب الفاعل:  //: أُن ِزلَ .﴿َشهُر َرَمضاَن الَّذي أُن ِزَل فيِه ال قُرآُن﴾:   فعل مجهول1
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13 : ِن اْلَمَحلَّ اْلإلعرابيَّ لِْلکلماِت الَّتي َتْحَتها خطٌّ  َعیِّ

 . جار و مجرور. 4. فاعل // مفعول   3. مضاف اليه 2. مبتدا // خبر     1
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 ُمناِسَبًة لِْلَفراِغ: َکلَِمةً  َعیِّن 14
ِمنوَن. 1 َضتاِن   2. ال ُمؤ  َدویَِّة   3. ال ُمَمرِّ بَُر    . 4. ال  فَِر    6. حاِضراِن     5أَک  . واقِفوَن    7. السَّ
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 «زائَِدتانِ  َکلَِمتانِ »َعیِّن اْلکلَِمَة اْلُمناسبَة لِفراِغ:  15
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ِن اْلَصحیَح: 17  َعیِّ

ُن ِمن  مدینِة شيراز .1 تَِریها لُِزَمالئي    .               2نَح   أَش 
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 : َصحیح جواباً  وَ  سؤاالً  اْلکَلِماِت َو اْکُتب َرتِّبِ  18

جواب: ُرز َمَع َدجاج .
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ؤالیِن َحَسَب الّصورَتین؟ 19  أَِجْب َعِن السُّ
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