
 

 

 

 

 

 

 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 عبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید:

 نمره 1اْلَبسيطِة.  النُّصوصِ  َعلٰی ِقراَءةِ  َأقِدر    (الف
 نمره 1 .َثالثَِة َأِسرٍَّة  ذات   فارِغةَ  غ رَفة   ِعندَک م َهل  ب(

 نمره1 الّضيافِة! ِلٰهِذهِ  اْلِعراقي   ِللشَّعبِ  طوبیٰ  ( ج
 نمره 1 بِالرُّجوِع. َعَلْيكَ ؛ في النَّهرِ  َستَ ْغَرق   أَنتَ ( د
 نمره 1اْْل جَرة؟ بِالْحاِفَلِة َأم ِبَسيّارَةِ  َتذَهب   أَ  ( ه 
 نمره 1. .لِتَ َقدُِّم الِبالد م ِهم   َعَمل   الز راَعة   ( و
 نمره 57/0 .َتْکِذبينَ  أَنتِ  وَ  َأْصد ق   أَنَا( ز

75/6 

 2 

 ترجمة درست را انتخاب کنید:

 «:ِجّدا   اِت غالَية  ناْلبَ  وَ  اءِ سالن   قيَمة  َمالِبسِ »  الف( 

    □ .تر استقیمتش از لباس زنان و دختران گران -1

 □.است  های زنان و دختران خیلی گرانقیمت لباس -2

 «:دیِننا ل َغة   ِْلَنَّها ؛اْلَعَربيَّةِ  اللَُّغةِ  تَ َعلُّمِ  ِإلیٰ  ِبحاَجةٍ  َنحن  »  (ب 

    □ ما است. دین هایما نیاز به آموزش زبان عربی داریم؛ چون از زبان  -1  

 □ ما به آموختن زبان عربی نیاز داریم؛ چون زبان دین ما است. -2   
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 برای تصاویر زیر یک اسم بنویسید:

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

 -                                                   3از       1 ـه    حـفــص                                                      
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هشتمرشته: )دوره اول( مقطع و 

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

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

 صفحه 3تعداد صفحه سؤال: 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 پرورش شهر تهرانآموزش و  کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد سعادت آباددبیرستان غیردولتی پسرانه 

 0010 -0011سال تحصيلی  اولنوبت ترم  نیاپاآزمون 

 

  عربینام درس: 

 علی عزیزنیا نام دبیر:

 1011/ 11/ 6امتحان:   تاریخ

 صبح 9:  31  ساعت امتحان:

 دقیقه 61مدت امتحان : 

 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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 مشخص کنید:(   ≠یا    =با ) مترادف یا متضاد بودن واژگان زیر را    

 َغد....   مسأَ  ب(                        الماضي. ...  القاِدمالف(                  
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 کلمة ناهماهنگ را در هر گروه مشخص کنید:

 □َسِلَم            □ ر بَّ          □َقَذَف          □َوَقَع الف(         

       □ َسحاب        □ َحْلوانيّ        □کاِتب      □ م َمر َضةب(          
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 ترجمة واژگانی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید:

 ماِء.اْلع لَ  َبساتين   اَْلک ت ب   ا:هَعنْ  اللّٰهِ  َرسول   قالَ  و ک نوز   اْلک ت بَ  نَّ ِْلَ  اْلک ت ِب؛ بَ ْيعَ  أ ِحبُّ  أَنَا
 

1 

7 

 های ماضی و مضارع را مشخص کنید:زیر فعل در عبارت

 .بِهِ تَعمَلُ الْآنَ وَ والِدِكَ کَالمَ قَبِلْتَ أَنتَ   
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 فعل ماضی مناسب برای جاهای خالی انتخاب کنید:

 (واساَفرت م/ ساَفر /  اساَفرنَ .  )ة إلی کربالءالماضي ّسنةِ ال ............ فيه مالف(     

 ا(و / َغَسلت م/ َغَسل ما............ ق بوَر الشَُّهداِء.  )َغَسلت   أنت مب(     
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 فعل مضارع مناسب برای جاهای خالی انتخاب کنید:

؟ ............ ِمنَ َهل  ي،قیصد یاالف(        (ْخر ج  یَ  / نَ ير جخْ تَ /  ْخر ج  تَ ) الصَّف 

 (عَمل  أَ /  یَ ْعَمل   / )َتعَمل   . ِمَن الصَّباِح م ِجّدا  ............  الَخّباز  ب(      
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 مربوط به آن وصل کنید:را به جملة هر واژه       

         .َسَنة   َسْبعينَ  ِعباَدةِ  ِمنْ  َخي ْر                            َحّداد  لْ اَ               

  ِفضَّة   اْلَکالم   وَ  َذَهب                              اَْلَعْقل                

 .النَّواِفذَ  وَ  اْْلَبوابَ  َیصَنع                        ساَعةٍ  تَ َفکُّر                

                       .قاِطع   ح سام    .                      اَلسُّکوت                

 

                                                       3                                             3  از   2 صــفـحـه                                                         

                                                        

1 
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  کلمه اضافی است(: دوجاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. )  

 (/ اَلَحَجرِ َأفَضل   / تَفَحص   / الَجنَّة  /  اْْلَخرینَ )      

 .ِبِدقَّةٍ  اْلَمرضیٰ  ............طَبيب   أَنتَ الف(     
 . ............ إَلی ِبحاَجةٍ  ِمّنا واِحدٍ  ک لُّ ( ب    
 .اْلِعباَدةِ  ِمنَ  ............ ْلِعلم  اَ  (ج    
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 مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید: مضارعفعل 

 (یَعِرف   /نَعِرف   /َأعِرف  ) .َکثيَرةٍ  َکِلماتٍ  َمعنیٰ  ............ أنَا (الف   

 (یَفَهم   /تَفَهمينَ /  )تَفَهم   .َمعَنی اْلیاِت َو اَْلحادیثِ  ............ نتِ ب( أَ    
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 متن زیر را بخوانید، سپس به سؤاالت پاسخ دهید:    

 الشُّغِل؟ انِْتخابِ  ِمنِ  َهَدف ک م هوَ  ما :اَْلم َدر س  
 .الّناسِ  ِخدَمة   :عارف  

 م ِهم ؟ ش غلٍ  َأيُّ  :اَْلم َدر س  
 .اْلِمَهنِ  ک ل   إلیٰ  ِبحاَجةٍ  اْلِبالد   وَ  م ِهمَّة   ِمهَنةٍ  ک لُّ  :حاِمد  

 .اْلِمَهنِ  ک ل   بِاْحِترامِ  َعَلينا: اَْلم َدر س  
 
 درست و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید:الف(  

 □غ     □ص  ِْلََهّميِتِه. شُّغلِ ال انِْتخاب   ( 1    

 □غ    □ص   ک لُّ ِمهَنٍة َمحتَ َرَمة . ( 2   

 زیر پاسخ کوتاه دهید: به سؤالب(   

 ؟ ِمهَنةٍ  ک ل   ما ه َو َسَبب  َأهّميةِ  

 «: ................. .بِاْحِترامِ  َعَلينا» ترجمه کنید: ج(   
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 نمره. 1 .توانم متون آسان را بخوانممیالف( 

 نمره. 1 ( آیا اتاق خالی دارای سه تخت، دارید؟ب

 نمره. 1خوشا به حال مّلت عراق برای این مهمانی!.ج(  

 نمره 1تو در رودخانه غرق خواهی شد؛ باید برگردی. د(  

 نمره. 1؟ روی یا با تاکسیبا اتوبوس مییا آهـ(  

 نمره. 75/0 گویی.گویم و تو دروغ میراست میمن  ز(           مرهن1 است. کشاورزی کار مهمی برای پیشرفت کشور و( 

 نمره        25/0   2ب(           نمره  25/0   .2الف(   2

 نمره        25/0  طّباَخةب( ال     نمره        25/0  َجّوالالف( ال  3

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

 نمره        25/0   َسحاب ب(     نمره        25/0   ُرب  الف(    5

 نمره 25/0   هاباغ/          نمره 25/0   هاگنج/       نمره   25/0   فروش/     نمره   25/0   دوست دارمالف(  6

 نمره 25/0   عَملُ تَ  مضارع:         نمره . 25/0ت َ قَِبلماضی:  7

 نمره        25/0  ُتمَغَسل ب(    نمره        25/0     واساَفر   ( الف 8

 نمره        25/0  َملُ یَع ب(           نمره        25/0     خُرجُ تَ   (الف 9

11 

ر                            َحّدادُ ل  اَ                 ( 25/0نمره؛ هر کدام  1)         .َسَنة   َسب عینَ  ِعباَدةِ  ِمن   َخیـ 

  ِفض ة   ال َکالمُ  وَ  َذَهب                              اَل َعق لُ               

َبوابَ  َیصَنعُ                       ساَعة   تـََفکُّرُ                 .الن واِفذَ  وَ  اْل 

                        .قاِطع   ُحسام    .                      اَلسُّکوتُ               

     نمره  25/0   اآلَخرینَ  ب(       نمره    25/0 تَفَحصُ  الف(     11

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0411-0410سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 تمشعربي هنام درس: 

 علي عزیزنیانام دبیر: 

 01/0411 / 10 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  01:9 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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        نمره   25/0  َأفَضلُ   ج (   

          نمره        25/0  َن َتفَهمیب(               نمره        25/0    َأعِرُف    الف(  12

13 

 الف(  

            نمره        25/0     غ  (  1  

      نمره      25/0     ص  (2   

      نمره        5/0. ال ِمَهنِ  ُکل   إلی   ِبحاَجة   ال ِبالدُ ِْلن   ( ب    

      نمره        5/0   باید احترام بگذاریم.  (ج     

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره22جمع بارم :
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