
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:               به عدد:    تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                عزیزنیا     نام دبیر:

ف
ردی

 

 A سؤاالت  

بارم
 

1 

 آیات و عبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید:

ُاْلِعلِمُالنِّْسيان . آَفةُ  الف(
ُ.أْوَسط ها األمورُِ َخيرُ ُب(
َُکالح ساٍم.ُج( َُکالٍم ُر بَّ
َُأَخذوها. الصَّّيادونَُ وَُ الشََّبکة ِفي اْلَحَجريَّةُ  السََّمَکةُ  َوقَ َعتد(ُ
ُ.اأْلوَّلُِ الصَّفُِّ ِفي الّناِجَحةُ  الطّالَِبةُ  ٰهِذهُُِه (
َضرُ  اْْلْسالميَّةُِ اْلج ْمهوريَّةُِ َعَلمُِألوان ُو(ُ ََ أْخ ََ أْحَمرُ  وَُ اأْلَبْ َيضُ  وَُ اْْليرانيَِّةُاْل ََ ُ.اْل
َُخَشبيٍّ. بَيتٍُ ص ْنعَُ ِمْنهُ  طََلبَُ وَُ َتقاع َدهُ  لَُ قَبُِز(ُ

ُِمَنُالسُ  ُ.واْلُ رُْسُِ و وِقَُقميصاُ ح(ُِاشَتريت 

5/6ُُ

2 

 ترجمة درست را انتخاب کنید:

ُ:الَمصَنع صاِحبُِ ِعندَُ َذَهبَُ نُِيَشهُر بَعدَُُُالف(ُ

    □. بعد از دو ماه، صاحب کارخانه رفت -1

 □. دو ماه بعد، نزد صاحب کارخانه رفت  -2

َُصوَتک ما: َعَرفتُ  ما َعفَواُ ُب(ُ

ُ□. ببخشید، صدایت را نشناختیم!     -2      □ ببخشید، صدایتان را نشناختم!ُُ-1

5/0ُ

3 

 برای تصاویر زیر یک اسم بنویسید:

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

5/0ُ

3ُاز1ُُصفحهُُُ 
ُُ

ُ

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 تمف)دوره اول( ه مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 تهران آموزش و پرورش شهر کل اداره ی

 تهران 2منطقه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران 

 سعادت آباددبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 A   عربینام درس: 

 علی عزیزنیا نام دبیر:

 0011 /3/  3 امتحان:  تاریخ

 صبح 8:  04ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



4 
 مترادف یا متضاد بودن واژگان زیر را مشخص کنید:

ُالشِّراء....ُُُالَبيعُب(ُُُُُُُُُُُُُاألمُّ.....ُُُالواِلدالف(ُُُُُُُُُ
5/0ُ

5 

 کلمة ناهماهنگ را در هر گروه مشخص کنید:

ُ□شاِعَرةُُُُُ □ُطاِلبُُُُُ□ُکاتَِبةُُ □ُطَبيبةالف(ُُُُُُُُُُ

ُ□ُالرَّبيعُُُُُُ□ُالَمکَتَبةُُُُُُ□ُالغ رَفةُُُُُ□ُالف ند قب(ُُُُُُُُُ

5/0ُ

6 

 آنها خط کشیده شده را بنویسید: ترجمة واژگانی که زیر

ِعدَُّ إنَُّالف(ُُُُُُُُُ ُ.َشْهراُ  اثْناَعَشرَُ اللُِ ِعندَُ هورُِالشُ  ةَََُ

ُمَّهاِت.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاألُ  أقدامُِ َتحتَُ ة َُ ب(ُُالَجنُُُُُُُُّ

ُ.بارِدٌَُفصٌلُ ج(ُاَلّشتاءُُُُُُُ

1ُ

7 
 های ماضی را مشخص کنید:در عبارت زیر فعل

ُ.ةُ َکثيرَُ َکِلماتٍُت َُُفهمُِ وَُُالسََّنةُِ هِذهُُِِفي تُ َدَرسُُُُُُ
5/0ُ

8 

 فعل ماضی مناسب برای جاهای خالی انتخاب کنید:

ُنا(َذَهبت م/َُذَهبَنُ/َُذَهبالماضي.ُُ) األسبوعُِ الف(ُُنحن ُ............ُفيُُُُ

ُ/َُغَسلوا(مُ/َُغَسلت ما)َغَسلتُ َُُمالِبَسک م.............ُُأنت مب(ُُُُُُ

5/0ُ

9 

 انتخاب کنید:ضمیر مناسب(  یا اشاره اسم) جاهای خالیبرای 

ُ(هؤْلء/ُُهاتانُِ/ُُهاذانُُِ)ُ. المزرعةُِ فیَُعِمالالَفاّلَحاِنُُ..........الف(ُُُُُُ

ُ(ه نَُّ/ُُه ما/ُعاَم.ُ)ه مالطَّلواَُأکَُ..........ُُب(ُُُُُُ

5/0ُ

11 

 کنید: هر واژه را به جملة مربوط به آن وصل

ُاءُِياأَلح َموتُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاَلصَّالةُ ُُُُُُُ

ُُالِعلمُِ ِمفتاحُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهلُ جَُالُُُُُُُ

ُنُِيالدُّ َعمودُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنُِيَاِْلثنَُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ وٌمُبَعَدُاأَلَحدُِيَُالّسؤال 

3ُاز2ُُصفحهُُُ
ُ
ُ

ُ

1ُ
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11 

  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. )یک کلمه اضافی است(:

ُ(رَخيَصةُ ُُ/ اأْلَْخشاَبُ/َُصِعدَُ/َُُعنُُِ/ُالن ِّّياتُِ)ُُُُُُ

ُبِ الف(ُُُُ ُ............ُ.َاألعمال 
ُُ............ُ.اْلَمالِبِسُکاَنتُقيَمة ُب(ُُُُُ

ُاْلَجَبَل.ُ...........(َُسعيدٌُجُُُ
ُ.ُاْلک ت بُِ ........َبَحثَُ هوَُ(ُدُُُ

1ُ

12 

 کلمة مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید:

ُ(ح دودَُُ/َُحقاِئبَُُ)السََّفِر.ُُ ............ َجَمْعتُ  ما أَناالف(ُُُُ

سَُ ،السَّّيداتُ  ت  َهاي َّأَُب(ُُُُ ُک نَُّ) .......َأطفالِ  َصْوتَُ نَُِّمْعتُ أَُ ُ(ک مُ/

5/0ُ

13 

 سپس به سؤاالت پاسخ دهید:متن زیر را بخوانید، 

 اَلسََّمَکَتانُِ ِن؛يَسَمَکتَُ إلیُٰ َذَهَبتُْ.ُهَيُِمْنها خائِفاتٌُ ماكُ سُْاأْلُ،ُوُةُ اْلَحَجريَُ اْسم هاُالسََّمَکةُ  قَبيَحةٌُ َسَمکةٌُ َکبيرٍُ َبْحرٍُ في کاَنتُْ
ََُ ِمنَُ يَومٍُ فيُ.دائِماُ  َوحيدةُ  کاَنتُْ هيَُ.َُهَربَتا وَُ خافَتا وَُُُِ.اْلَبْحر ِفي َکبيَرةُ  َشَبَکةُ  فَ َقَذفوا جاؤوا الصَّّيادينَُُِمنَُ َخْمَسةٌُ يّاِم،أاْل

ُ...ُالشََّبَکةُِ ِفي َوقَ ْعنَُ اأْلْسماكُ 
ُ

 درست و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید:الف( 

ُ□غُُُُُ□.ُُُُصَُجميَلةُ  کاَنتُُةُ اْلَحَجريَُ السََّمَکةُ (1ُُُُُ

ُ□غُُُُ□صُ.ُُ ِمَنُالصَّّيادينَُ َخْمَسةٍَُبَکِةُشَُ ِفي َوقَ ْعنَُ کُ اأْلْسمُا(2ُُُُُ

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:ب( 

ُ؟دائِماُ  َوحيدةُ  کاَنتُْ هيَُ(َُمن1ُُُُُ

جاَءُإلیُالَبحِر؟ُ(2ُُُُُ َُُکمَُصّياداُ 

ُ

5/1ُ

 3 از 3  صفحه 
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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم A پاسخٌاهِ
 

1 

 ًوشُ. 5/0 .است آفت داًص فشاهَضی  الف( 

 ًوشُ. 5/0.بْتشیي کاسّا، حذّ هیاًة آًْا است  ب( 

 ًوشُ 1 .چِ بسیاس سخٌی کِ هاًٌذ ضوطیش است ج(  

 ًوشُ 1.هاّی سٌگی )سٌگ هاّی( دس تَس )دام( افتاد ٍ صیاداى )هاّیگیشاى(  آى سا گشفتٌذ  ذ( ّ

 ًوشُ. 5/0 .ایي داًص آهَص هَفّق دس کالس اٍل است  ّـ(  

 وشًُ 1 .ّای پشچن جوَْسی اسالهی ایشاى سبض ٍ سفیذ ٍ قشهض ّستٌذسًگ ٍ( 

 ًوشُ. 1 چَبی بساصد.ای اش سا پزیشفت ٍ اص اٍ خَاست خاًِباصًطستگی ص(

 ًوشُ.  1اص باصاس، یک پیشاّي هشداًِ ٍ ضلَاس خشیذم. ح(

 

         ًوشُ 25/0   1 ( ب          ًوشُ 25/0   ۲ ( الف 2 

         ًوشُ 25/0  جَّالال( ب            ًوشُ 25/0  شّهاىالف( ال  3

        ًوشُ 25/0  ≠ ب(         ًوشُ 25/0≠ (   الف  4

         ًوشُ 25/0  الشبیع( ب           ًوشُ 25/0      ( الف  5

         ًوشُ 25/0 سشد    ج(  ًوشُ       25/0  پاّا ب( ًوشُ         25/0  دٍاصدُ/   ًوشُ 25/0  الف( هاُ ّا 6

  ًوشُ        25/0   فَِْوتُ   /ًوشُ      25/0   ستُ: هاضی سَدَ 7

  ًوشُ        25/0   غَسَلتُن ب(    ًوشُ        25/0     رََّبٌا ( الف 8

9 
 ًوشُ        25/0   ُّن ب(           ًوشُ        25/0      ّاراىِ  (الف

  

 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 تنف)دوره اول( ه هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شواره داوطلب: 

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 تهران آموزش و پرورش ضهر کل اداره ی

 تهران 2منطقه اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران 

 سعادت آباددبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانص واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 

 A   عربینام درس: 

 علی عسیسنیا نام دبیر:

 1400 /3/  3 امتحان:  تاریخ

 صبح.... : ....   ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 
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ًوشُ        25/0  

ًوشُ        25/0 

ًوشُ        25/0  

 ًوشُ        25/0 

 

  ًوشُ  25/0د( ًوشُ   25/0ج (     ًوشُ  25/0   ب(   ًوشُ    25/0   الف(   11

           ًوشُ        25/0   ب(         ًوشُ        25/0    الف(  12

13 

             ًوشُ 25/0      (2           ًوشُ 25/0     (  1الف(    

              ًوشُ 5/0  ( 2           ًوشُ 5/0 (1 (     ب
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