
 

 

 

 

 

 
 

 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

 

     Bت   سؤاال

بارم
 

1 

 آیات و عبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید:

ْاأَلحياِء. هُلَْموتُْجَْاَلْ  الف(
ِْلسانِِه. في نسانِْال ِْ َبالءُْْب(
ْال ُمص َحِفِْعباَدٌة. فيظَُرْاَلنْ ْج(
ْلَِنجاتِِهن . الش َبکة ِفي ال َحَجري ةُْ الس َمَکةُْ َوقَ َعتد(ْ
ّااِل ُُْْْ ذْه ( ْال ََ و لِْ الص فْ  ِفي النااِجحُِْل ْ.األ 
َمرُْالَفواِکِهْألواُنْو(ْ أح  ََ َضرُْْوْال  ََ أخ  ََ َب  َيضُْ وَْ ال  ْ.األ 
َْخَشبيٍّ. بَيتْ  ُصن عَْ ِمن هُْ طََل َُْ وَْ َتقاُعَدهُْ لَْ قَبِْز(ْ

ُْفستانا . و وِقَْقميصاْ ِمَنْالسْ ْناح(ِْاشَتري

6ْْ

2 

 ترجمة درست را انتخاب کنید:

ْ:الَمصَنع صاِح ُُْ َذَه َُْ نِْيَشهْر قَبلَْْْالف(ْ

    □. ، صاحب کارخانه رفتپیش دو ماه -1

 □. ، صاحب کارخانه رفت از دو ماهبعد  -2

َِْ َعَرفتُْ ما َعفَواْ ْب(ْ ْ:َصوَت

ْ□. ! ببخشید، صدایت را نشناخت    -2      □ ببخشید، صدایت را نشناختم!ْْ-1

5/0ْ

3 

 بنویسید:برای تصاویر زیر یک اسم 

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

5/0ْ

3ْاز1ْْصفحهْْْ 
ْْ

ْ

 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 

  B عربینام درس: 

 علی عزیزنیا نام دبیر:

 0011 /3/  3 امتحان:  تاریخ

 صبح 8: .04  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

hamyar.in همیار



4 
 مترادف یا متضاد بودن واژگان زیر را مشخص کنید:

َْعُدوْا....َْْْصديقْب(ْْْْْْْْْْْْباأل....ْْالواِلدالف(ْْْْْْْْْ
5/0ْ

5 

 را در هر گروه مشخص کنید:کلمة ناهماهنگ 

ْ□شاِعَرةْْْْْ □ْةطالِبْْْْْ□ْتِلميذْْ □ْعاِلَمةالف(ْْْْْْْْْْ

ْ□الِمنَضَدةْْْْْْْ□ْالَمکَتَبةْْْْْْ□ْالُغرَفةْْْْْ□ْالُفنُدقب(ْْْْْْْْْ

5/0ْ

6 

 ترجمة واژگانی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید:

راْ  اث ناَعَشرَْ اللِْ ِعندَْ هورِْالشْ  ةَِْعدْ ََْ إنْ الف(ْْْْْْْْْ ْ.َشه 

َُْب(ْْالَجنْاْْْْْْْ ْ.ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْم هاتِْاألُْ أقدامِْ َتحتَْ ُة

ْ.حارْ َفصٌلْ ص يفُْاَلج(ْْْْْْْْ

1ْ

7 
 های ماضی را مشخص کنید:در عبارت زیر فعل

ُْکَرَةْالَقَدِمْوَْغَسل تُْ      ْ.َمالِبسي َلِعبُت
5/0ْ

8 

 برای جاهای خالی انتخاب کنید:فعل ماضی مناسب 

ْ(واَذَهبُتم/َْذَهبَنْ/َْذَهبالماضي.ْْ) األسبوعِْ ............ْفيُْهمالف(ْْْْْْ

ْ(َدَخلنَْ/َْْدَخلناْ/َْدَخلوا)ْْالمدرسَة.ْ............َْْنحنُْب(ْْْْْْ

5/0ْ

9 

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

حونَْْ..........الف(ْْْْْْ ْ(هؤلء/ْْهاتانِْ/ْْهاذانِْْ)ْ. المزرعةِْ فیْواَعِملْالَفالا

ّْ ُْتملَأکَْ..........ْْب(ْْْْْْ ْ(ُهم/ْْأنُتنْ /ْمأنتُْعاَم.ْ)ال

1ْ

11 

 هر واژه را به جملة مربوط به آن وصل کنید:

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْالع ِلمِْ قَْفَ وْ ُْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْحسُنْالُخلقِْْْْْْْْ

رِْاَلتْ ْْْْْْْ ْْالِعلمِْ ِمفتاحُْبَُةْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْج 

ْنِْيالدْا ِنصفُْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْألرِبعاءُْاَْْْْْْْْ

ْالث ألثاءوٌمْبَعَدْيَْْْْْالساؤاُلْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

3ْاز2ْْصفحهْْْ
ْ
ْ

ْ

1ْ
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 نمره 04جمع بارم : 
 

11 

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

َخ شاَبْ/َْصِعدَْ/َْبَحَثْْ/َاألعماُلْ)ْْْْْْ ْ(ةْ غاليْ/ األ 

ْ.الن  يااتِِْبْْ............ْ.الف(ْْْ
ْْ............ْ.ال َمالِبِسْکاَنتْقيَمُةْب(ْْْْْ

ْال َجَبَل.ْ...........(َْسعيدٌْجْْْ
ْ.ْال ُکُت ُِْ َعنِْ ْ........ْوَْهُْ(ْدْْْ

1ْ

12 

 برای جای خالی انتخاب کنید: کلمة مناسب را

ْ(ُحدودَْْ/َْحقاِئ َُْ)الس َفِر.ْْ ............ ناَجَمعْ  َنحنُْالف(ْْْْ

سَْ ،الس ياداتُْ تُ َهاي ْ أَْب(ْْْْ ْ(نْ کُْ/ََْْ ُتنْا) نا؟َْأطفاِلکُْ َصو تَْْ.... ِمعْ أَْ

5/0ْ

13 

 متن زیر را بخوانید، سپس به سؤاالت پاسخ دهید:

رْ  في کاَنتْ  ُمهاْالس َمَکةُْ قَبيَحةٌْ َسَمکةٌْ َکبيرْ  َبح   اَلس َمَکَتانِْ ِن؛يَسَمَکتَْ إلیْ  َذَهَبتْ .ْهَيِْمن ها خائِفاتٌْ ماكُْسْ األ ْ،ْوْةُْال َحَجريَْ اس 
ََْ ِمنَْ يَومْ  فيْ.دائِماْ  َوحيدةْ  کاَنتْ  هيَْ.َْهَربَتا وَْ خافَتا َسةٌْ يااِم،أال  وَِْْْ.ال َبح ر ِفي َکبيَرةْ  َشَبَکةْ  فَ َقَذفوا جاؤوا الص ياادينَِْْمنَْ َخم 

ماكُْ س  ْ...ْالش َبَکةِْ ِفي َوقَ ع نَْ األ 
ْ

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

ْ□غْْْْْ□.ْْْْصْةْ قَبيحَْ کاَنتْْةُْال َحَجريَْ الس َمَکةُْ(1ْْْْْ

َسةْ َبَکِةْشَْ ِفي تاَوقَ عَْکتاِنْمالسْ (2ْْْْْ ْ□غْْْْ□صْ.ْْ ِمَنْالص ياادينَْ َخم 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:ب( 

ْ؟الَقبيَحةِْ الس َمکةِْ اسمُْْا(ْم1َْْْْْ

ْْالَبحِر؟ْماذاَْقَذَفْالَصياادوَنْفيْ(2ْْْْْ

ْ

5/1ْ

 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 B پاسخٌاهِ
 

1 

 ًوشُ. 5/0 .است ًاداًی، هشگ صًذگاى  الف( 

 ًوشُ. 5/0.است آصهایص اًساى دس صتاى اٍ  ب( 

 ًوشُ 1 .ًگاُ کشدى تِ قشآى عثادت است ج(  

 ًوشُ 1.دس تَس )دام( افتادتشای ًجات آًْا  هاّی سٌگی )سٌگ هاّی(   ذ( ّ

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

 وشًُ 1 .سثض ٍ سفیذ ّستٌذّا،  قشهض ٍ هیَُّای سًگ ٍ( 

 ًوشُ. 1 ای چَتی تساصد.اش سا پزیشفت ٍ اص اٍ خَاست خاًِتاصًطستگی ص(

 ًوشُ.  1ن.یخشیذ یک پیشاّي صًاًِاص تاصاس، یک پیشاّي هشداًِ ٍ  ح(

 

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

         ًوشُ 25/0  ( ب            ًوشُ 25/0  عٌَِةالف( ال  3

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

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

         ًوشُ 25/0 گشم    ج(  ًوشُ       25/0  هادساى ب(   ًوشُ     25/0 هاُ/   ًوشُ 25/0  تعذاد، ضُواسالف(  6

  ًوشُ        25/0   تُغَسَل   /ًوشُ      25/0   تُ: هاضی لَعِث 7

  ًوشُ        25/0   دَخَلٌا ب(    ًوشُ        25/0     َارََّث ( الف 8

9 
 ًوشُ        25/0   نأًتُ ب(           ًوشُ        25/0     ؤالءّ  (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 

 

 B  عربینام درس: 

 علی عسیسنیا نام دبیر:

 1400 /3/  3 امتحان:  تاریخ

 صبح.... : ....   ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

hamyar.in همیار
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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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