
 

 

 

 

 

 
 

 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 سؤاالت
 

1 

 کلمه اضافه است . ( دونام هر تصویر را از بین کلمات داخل کمانک انتخاب کنید . )

 

ل  –)التَّمر           البقرة( –الفََرس  –الشّلا

 

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

5/0 

2 
 کلمات مترادف و متضاد را دوبه دو کنار هم بنویسید . ) دو کلمه اضافه است . (

 یَکِذُب ( –مهنة  –یَصُدُق   –شاهد  –قدم  –) راَي         

..................... =......................           ....................... # ................................. 

5/0 

3 
 معنای کلمات مشخص شده در هر عبارت را بنویسید .

 بالعدل و اإلحسان  .............   یَأُمرُ الف ( إنَّ هللاَ 

 األرض  .............. مصابیحب ( الُعلماُء   

5/0 

4 
 را مشخص کنید  . ناهماهنگدر هر عبارت کلمه ی 

         أنَت        ُهو       َمتی     الف ( أنتُنَّ 

اد      سائق     ب ( نافذة         حلواني       حدا

5/0 

5 

 عبارت های زیر را ترجمه کنید . 

ة االولی بالطاائرة.)  (1الف ( ُهم سافروا فی المرا

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

ُض یحفُص الَمرضی فی المستوصف.)  (1ب ( الُمَمرا

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

 (1ج ( هما جارتان نظیفتان تغسّلن ساحة البیت .)

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

 ( 5/0د( کم اُسبوعاً اَنِت بقیِت وحیدة؟)

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

 (1أخواتی من بیت جدی. ) ه(رجَعت  

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

5/4 

 3 از 1صفحه ی 

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

 متوسطه اول/هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 (1)نمونه 2عربینام درس: 

 عزیزی قاسمنام دبیر:

 33/1033 /33امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 0:33 ساعت امتحان:

 دقیقه 03مدت امتحان : 

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



ف
ردی

 
بارم سؤاالتادامه ی 

 

6 

 . کنید معنیآیات و سخنان حکیمانه ی زیر را 

 (.............................................5/0الف(إناا َجعلنا قرآناً عربیاً . )

 

ة ٌ .) الفرصةب(إضاعة   ( .........................................5/0غصا

 

 (1ج( إنَّ هللا َ الیظلم ُ النااُس َشیئاً ولکنَّ النااس َ أنفَسهم یظلمون .)

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

2 

7 

 . ترجمه ی صحیح هر جمله را انتخاب کنید

 العلم ُ یَحرُسک .  (1

 ب(علم تورا نگه داری می کند           الف( تو باید ازعلم نگهداری کنی 

 سأبدا بَِجمع القَمح بِنفسی .  (2

 الف(خودم به جمع کردن گندم شروع خواهم کرد 

 ب(گندم های خودم را جمع خواهیم کرد 

5/0 

8 
 بنویسید .فعل ماضی و مضارع را مشخص کنید و درجای مناسب 

 " جدای ماطَلََب مناا المساعدة و جدتی تطلُب مناا المساعدة "   

 فعل ماضی : .................         فعل مضارع : ....................

5/0 

9 
 گزینه ی مناسب را انتخاب کنید .

 تطُرُق                   الف( أ أنت َ ..................الباَب قبل دقیقتین ؟     َطرقَت 

 أبَحُث                    ب(ماذا تفعل ؟ ...............عن مفتاح الغرفة .      نَبَحُث  

5/0 

10 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید .

ُس یا أخی ؟            )تَعرُف   تعرفین (  –الف( هل ............ذلک المدرا

 یجلِسن( –ب(هاتان الطافلتان ............. بین األشجار .           )تلعبان 

 َرَجعتا ( –ج(الطاّلب  َســ .............. إلی الصفوف غداً .        )یرجعون 

 تغسّلن (  –د(أیاتها البنتان ، هل ............مّلبسکما أمس ِ؟          ) غَسلتَما 

1 

11 

 بر اساس متن به سؤاالت زیر پاسخ دهید . 

ب   بمراعاة بعِض االمور مثّلم لسفرٍة علمیٍة  ِمن شیراز اِلی یاسوج . المدیر: علیک ونالمدرسة سوَف یذهب ِستاة من طّلا

 تهیئة المّلبس المناسبة ، الَنَّ الجوا فی یاسوج بارٌد . 

 

 درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید . 

 رستادن   درست   25/0 لسفرٍة علمیٍة من طهران اِلی یاسوج .  ونالف( طالباُت المدرسة سوف یذ هب

     نادرست           درست         25/0بمراعاة بعض االمور . معلیک :ب( المدیر

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید .  

ب (  ج  5/0ِمن اَيِّ ُمحافظٍة  ؟الطّلا

 5/0؟یاسوج (کیَف الجوُّ فی  د

ب ؟ ه  5/0( کم عدد الطُّلا

2 

 3 از 2صفحه ی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 23جمع بارم : 

ف
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بارم سؤاالتادامه ی 
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 هر کلمه را به توضیح مربوط به آن وصل کنید . ) یک کلمه اضافه است .(

 الفُرشاة  کتاٌب یشرُح معانی الکلمات                          

 داراةالمُ   مجموعة ِمن الُمُدن                                    

 المنشفة      سّلمة العیِش فیها                                   

 الُمحافَظَة   شیٌء لمحافظة االسنان                              

                                                             الُمعجم 

1 

13 

 به سواالت زیر پاسخ دهید . 

 

 الف ( کم الساعة االن ؟     

 

 ب (أین َمدرستُک ؟ 

 

 ج( متی تنامین ؟  

 

 د(کم عدد أسرتُک ؟  

1 

 3 روخوانی 

 2 مکالمه 

 20 جمع نمرات  

 3 از 3صفحه ی 

0088 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الفرس –الشالل  1

 شاهد=رأی –یکذب  ≠یصدق 2

 ب( چراغ های  –الف ( فرمان می دهد  3

 ب( نافذة –الف( متی  4

5 

 الف( آنها بار اول با هواپیما مسافرت کردند

 ب(پرستار مریض را در درمانگاه معاینه کرد

 ج( آن دو همسایه تمیز حیاط خانه را می شویند

 د( چند هفته تو تنها ماندی؟

 ه( خواهرانم از خانه پدربزرگم برگشتند

6 
 ا قرآنی به زبان عربی قرار دادیمالف( آن ر

 ب( از دست دادن فرصت غم و غصه است

 ج( همانا خداوند چیزی را به مردم ظلم نمی کند بلکه خود مردم هستند که به خودشان ظلم می کنند

 ( الف2    ب(1 7

 تطلب –طلب  8

 أبحث -طرقت  9

 د( غسلتما –ج( یرجعون  –ب( تلعبان  –الف( تعرف  11

11 
 ب( درست  –الف( نادرست 

 ( ستةه   -( بارد  د  –( شیراز  ج

12 

 الفُرشاة  کتابٌ یشرحُ معانی الکلمات                          

 داراةالمُ  مجموعة مِن المُدُن                                    

 المنشفة      سالمة العیشِ فیها                                   

 المُحافَظَة   شیءٌ لمحافظة االسنان                              

                                                             المُعجم 

 

 د( خمسة –الساعة العاشرة و النصف  ج( –ب( مدرستی فی شارع انقالب  –الف( الثامنة  13

 امضاء:   قاسم عزیزی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن51 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  دومپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 (0)نمونه  2نام درس: عربي

 نام دبیر: قاسم عزیزی

 19/0011/ 19تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  0:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 01مدت امتحان: 
 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




