
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 نام تصاویر زیر را به عربی بنویسید.) دوکلمه اضافی است.(

 سَیّارَه( –حَمامَه  –فُرشاه  –)فَرَس 

                                   

             ...........................                                                         ........................ 
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 ازبین کلمات داده شده متضادها ومترادف ها را مشخّص کنید.

 ....................  ≠ ....................             .........     ...........  =............  ......   ، قادم ، بُستان ، ماضی ، وَراء ، مِهنَه( )خَلف
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3 

 کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با بقیه ناهماهنگ است؟

  نَعَم                          هَل                                   (کَیفَ                  لِمَن الف

 ب(ألیَوم                    أمس                                  صَباح                       خَلف
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 فقط کلمات مشخّص شده را ترجمه کنید.

 ).............................(. المُستَوصَف ؟)..........................( ب( نَحنُ نَذهَبُ إلی  الضّیافَهالف( ماذا یَفعَلونَ ؟ أهذِهِ 
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5 

 

 ترجمه درست را انتخاب کنید.

 (چرا تکالیفت را نمی نویسی ؟2          ننوشتی ؟                 (چرا تکالیفت را1     الف( لِماذا التَکتُبینَ واجِباتِکِ ؟

 ب(اولئکَ الجاراتُ یَرجِعنَ مِنَ المَکتَبَه .

 (آن مهمان ها از کتایخانه برگشتند.2کتابخانه برمی گردند.                (ان همسایه ها از 1
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 1 ب( .............. نَظَرنَ إلی الصّورَه .            ونَ مِنَ المدرسه .      الف( .................تَرجِع     درجای خالی ضمیر جدابنویسید. 6

 کنیددرعبارت زیر فعل ماضی ومضارع را مشخص  7

 مضارع).......................( أألخَواتُ سَمِعنَ کَالمَ المُعَلّمَه و هُنَّ َیَعمَلنَ بِهِ .             فعل ماضی).........................(             فعل
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  2از 1صفحه ی  

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

 هشتم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 
 سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 
   نام دبیر:

   امتحان:  تاریخ
   ساعت امتحان:
 دقیقه  03مدت امتحان : 



 نمره 23جمع بارم : 
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 جمالت وعبارات حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید.

 یَجمَعونَ الحَطَب وَیَجلِبونَ الماء.الف(ألرّجالُ 

 ب(رَجَعَت أخَواتی مِن بَیتِ جَدّی .

 ج(کَم عُمرُکِ ؟ أربَعونَ سَنَه.

 د(ما أجابَ الفَرَسُ الصَّغیرُ عَن سُوالِها.

 ه(إنَّ اهللَ یَغفِرُ الذُّنوبَ جَمیعاً .

 و(إنَّ حَوائجَ النّاسِ إلَیکِم نِعمَهٌ مِنَ اهلل.

 عَمودُ الدّین.ز(ألصاّلهُ 
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 درجاهای خالی فعل مناسب بنویسید. 

 الف(ألطّالِبونَ ..................... حَولَ عِلمِ الکیمیاء.                       یَسألونَ               یَسألنَ   

 ب(أنا ......................إلی الحَدیقَه .                                            أذهَبُ                  نَذهَبُ  

 ج(یا أخی ، هَل .................... الطّعام أمس.                                أکَلتَ                  تأکُلُ

 .......... التمارین بَعدَ یَومَینِ.                             کَتَبَتا                  تَکتُبانِد(ألِبنتانِ .........

 ه(أنتِ .......................... اللُّغه العَرَبیّه.                                        تَعرفینَ              تَعرِفُ

 ....................غَداً.                              سَتَذهَبنَ              ذَهَبتُنَّو(یا زَمیالتی إلی إینَ ......
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 درستی یا نادرستی جمله های زیر را بر اساس واقعیت مشخّص کنید.

 ب(ألفَصلُ الرّابع فِی السَّنَه صَیفٌ.  ).......................(      الف(ألیَومُ الخامس فِی االُسبوع یَومُ الخَمیس. ).........................( 
1 

11 

 با توجّه به تصاویر به سواالت به عربی پاسخ دهید.

 ب( ما لَونُ الرُّمان ؟                               الف( کَم السّاعَه ؟        

1 

12 

 باتوجه به متن زیر به سواالت پاسخ دهید.

 المَدرسه سَیَذهَبنَ إلی سَفرَهٍ عِلمیّهٍ مِن شیراز إلی یاسوج. ألمُعَلّمَهُ : نَحنُ سَنَذهَبُ فِی االُسبوع الثّانی مِن شَهرِ طالِباتُ

 إلی رجِعُاُردیبهشت . نَحنُ نَذهَبُ هُناکَ بِالطّائِرَه. فِی الیَومِ األربعاء نَذهَبُ إلی السّوق لِشِراءِ الهَدیّه و یَومَ الجُمعَه سَنَ

 شیراز.

 ب( مَتی تَرجِعُ الطّالِباتُ مِنَ السَّفَر؟                                                   الف( بِمَ یَذهَبنَ إلی السَّفرَه ؟

1 

  2از  2صفحه ی 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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