
 

 

 

 

 

 
 

 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 

 معنای لغات زیر را بنویسید.

 َفِهمُت:               الَقریَُة:             ِبُسهوَلِة:            رُجوع:
1 

2 

 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید.

 نحن نَعیُش َمَع االنساِن:

 َدرُس الَیوِم َحوَل ِمهَنة المسَتقَبل:

 االیرانیون َخَدموا الُلغة الَعَربیة:

 والَدتی َسَتطُبُخ طَعاماً َلذیذاً:

4 

3 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 ب( الَجهلِ            الف( الَعقلِ                ............... ُمداراِة الّناسِ َثَمَرُة 

المِ   ب( َتذَهبینَ           الف( َتذَهب    أنَصَحَک أن ............ إلی وادی السَّ

1 

4 

 ( ≠،  =کلمات مترادف و متضاد را مشخص کنید. ) 

 َحدیَقة ُبستان .........                  .... قَبیحَجمیل .....

 َصغیر َکبیر ...........                 .. َعداَوة ُعدوان ......

 

1 

 2از  1صفحه ی 

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

 متوسطه اول/هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانواحد  دانشسرای  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 2عربینام درس: 

 محمدرضا کوهی نام دبیر:

 16/1066 /60 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  66  ساعت امتحان:

 دقیقه 06مدت امتحان : 

همیار



 

 نمره 26جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

5 

 جمله های زیر را ترجمه کنید و زیر فعل مضارع خط بکشید.

 أنا ُمَمرَِّضٌة، أخِدُم الناس.                               ُجندٌی، أرَفُع َعَلَم َوطَنی إیران. اأن
...........................................                     ....................................... 

2 

6 

 کدام کلمه از لحاظ معنایی یا دستوری متفاوت است؟

 ⃝هذه             ⃝ذلک              ⃝هذا             ⃝هرب  -1
 ⃝َمن            ⃝یذهب             ⃝کیف              ⃝لماذا  -2
 ⃝نذهب            ⃝ذهبَت           ⃝تذهبن           ⃝تذهبین  -3
 ⃝سلم               ⃝ُرّب            ⃝قذف              ⃝وقع  -4

2 

7 

 کنید. جمالت زیر را با توجه به تصاویر ترجمه

 

 

 

 

 

  الُرََّّ أنِت َفالَحُة ُمِجَدة. أنِت َتحُصدینَ    الَمرضی ِبِدَقِة   أنَت طَبیٌب ُمِجٌد. أنَت َتحَفصُ    

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

1 

8 

 متن زیر را بخوانید و سپس موارد خواسته شده را پیدا کنید.

َدَخَل الُمَدِرُس فی الصَّف و قال: َدرُس الَیوِم َحوَل ِمهَنُة الُمسَتقَبل، َفَسَاَل: أیَّ ِمهنٍة ُتِحُب؟ 
ِم الِبالِد. َسوَف أصیُر ُمَهنِدساً َِّراِعیاً. أنا ُاحِ صادق: أنا ُاِحُب الزِراَعِة ِِلََنها  ُب بَیَع َعَمٌل ُمِهٌم لِتَ َقدُّ

 الُکُتِب، ِِلََن الُکُتَب ُکنوٌَّ و قال رسول اهلل )ص( َعنها: الُکُتُب َبساتیَن الُعَلماء.
 دو فعل مضارع و یک فعل مستقبل:سه فعل ماضی:                                     

 هار جمع مکسر:چ

 با توجه به متن چه کاری برای پیشرفت کشورها مهم است؟
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 2از  2صفحه ی 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 معنای لغات زیر را بنویسید.

 فهمیدم َفِهمُت:    روستا الَقریَُة:   به آسانیِبُسهوَلِة:    بازگشتنرُجوع: 

2 

 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید.

 زندگی میکنیمما با انسان  نحن نَعیُش َمَع االنساِن:

 درس امروز درباره شغل آینده است َدرُس الَیوِم َحوَل ِمهَنة المسَتقَبل:

 ایرانی ها به زبان عربی خدمت کردند االیرانیون َخَدموا الُلغة الَعَربیة:

 مادرم غذای خوشمزه ای خواهد پخت والَدتی َسَتطُبُخ َطعاماً َلذیذاً:

3 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 ب( الَجهلِ        الف( الَعقِل                ُة ............... ُمداراِة النّاِس   ثََمرَ 

الِم   ب( َتذَهبینَ         الف( َتذَهب     أنَصَحَک أن ............ إلی وادی السَّ

4 

 ( ≠،  =کلمات مترادف و متضاد را مشخص کنید. ) 

 َحدیَقة =ُبستان             قَبیح       ≠َجمیل 

 َصغیر ≠بیر کَ              َعداَوة      = ُعدوان 

5 

 جمله های زیر را ترجمه کنید و زیر فعل مضارع خط بکشید.

 الناس.أخِدُم أنا ُمَمرَِّضٌة،                                َعَلَم َوطَنی إیران.أرَفُع ُجندٌی،  اأن
 من پرستار هستم، به مردم خدمت میکنم               میبرممن سرباز هستم، پرچم وطنم ایران را باال 

 

6 

 کدام کلمه از لحاظ معنایی یا دستوری متفاوت است؟

 ⃝هذه             ⃝ذلک              ⃝هذا             ⃝هرب  -1
 ⃝َمن            ⃝یذهب             ⃝کیف              ⃝لماذا  -2
 ⃝نذهب            ⃝ذهبَت           ⃝تذهبن           ⃝تذهبین  -3
 ⃝سلم               ⃝ُرّب            ⃝قذف              ⃝وقع  -4

 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
 4111-4114سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 2عربينام درس: 

 محمدرضا کوهينام دبیر: 

 10/41/4111 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  44:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

همیار



7 

 جمالت زیر را با توجه به تصاویر ترجمه کنید.

 

 

 

 

 

 أنِت َفالَحُة ُمِجَدة. أنِت َتحُصدیَن الُرزَّ        الَمرضی ِبِدَقِة   أنَت طَبیٌب ُمِجٌد. أنَت َتحَفصُ    

ت تو کشاورز پرتالشی هستی، تو برنج برداش*** تو پزشک پرتالشی هستی، تو بیماران را با دقت معاینه میکنی   

 میکنی

8 

 متن زیر را بخوانید و سپس موارد خواسته شده را پیدا کنید.

زِراَعِة ِِلَنَها َعَمٌل ِمهنٍة ُتِحُب؟ صادق: أنا ُاِحُب الَدَخَل الُمَدِرُس فی الصَّف و قال: َدرُس الَیوِم َحوَل ِمهَنُة الُمسَتقَبل، َفَسَاَل: أیَّ 
ِم الِبالِد. َسوَف أصیُر ُمَهنِدساً زِراِعیاً. أنا ُاِحُب بَیَع الُکُتِب، ِِلََن الُکُتَب ُکنوٌز و قال رسول ا  ( ( َعنها: الُکُتُب هللُمِهٌم لِتَ َقدُّ

 َبساتیَن الُعَلماء.
 أحب، نحب، سوف أصیر دو فعل مضارع و یک فعل مستقبل:   قال ، دخل، سأل سه فعل ماضی: 

 بالد، کتب، کنوز، علماء چهار جمع مکسر:

 الزراعة با توجه به متن چه کاری برای پیشرفت کشورها مهم است؟

 امضاء:   محمدرضا کوهی  نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 22 جمع بارم :

همیار
https://hamyar.in/


