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 اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران                                                          صندلی                                                                       شماره 

 ری 2مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ناحیه   

 دکترحسابی)دوره دوم(دبیرستان غیردولتی دخترانه 

 ( 98-99) سال تحصیلی                                                                                                                             

  عربینام درس:                                     صمدیخانم نام دبیر:                                 انسانی رشته:                              204کالس/ پایه:                                   نام و نام خانوادگی:                 

 دقیقه           زمان امتحان:                     1صفحه                                            3تعداد صفحه                      نوبت صبح/عصر : صبح                                                                                             1398/ 10 / 18    تاریخ امتحان

 بارم سؤال ردیف
 

 سؤال

 مهر آموزشگاه در تمام

 صفحات زده شود

 تَرجم الکلمات التی تَحتها خط. 1 

 . الرَّملِذَنبَها فی  ۀُالحَیِّالف( تَضَعُ هذه 

 ایران إلی الدولَۀِ االسالمیه. اِنضمامب( و اِشتَدَّ النَقلُ من الفارسیۀ إلی العربیۀ بعد 
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 کلمتینِ المتضادین )کلمتان زائرتان( فی الفراغ اکلمتینِ المُترادفین و ااُکتُب  2

 )بَدیع، عَشیَّۀ ، شاء ، غَداۀ ، اَرادَ ، قُرب( 

   ــــــــــــــــ  ≠ــــــــــــــــ  =  ــــــــــــــــ                                 ــــــــــــــــ  
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 اُکتُب المفرد أو جَمعَ اکلمتینِ .  3

عفَم  د....................                             فنون  جم فر  .................... م

5/0 

 عَیِّن الکلمه الغریبۀ فی المعنی . )کلمه ای که از نظر معنی با بقیه تفاوت دارد را مشخص کنید(  4

 مِظَلَّۀ ، زَعنَفَه ، دِماغ الف( جَناح ، 

 ب( الماء ، السائل، المَطر ، الشَمس

5/0 

 ترجِم هذه الجُمَل . 5

 انضَمامِ إیران إلی الدَّولَۀِ االسالمیِّۀِ.( و اَشتَدَّ النَّقلُ من الفارسیَّۀِ إلی العَربیَّۀِ بَعدَ 1

 ح فَیُدخلُ فَمَهُ وَ یَنقُرُ بقایا الطعامِ مِنَ فَمِ التمساح.اوالزَّقزاقُ اسمُ طائرۀ یَقتَربُ التّمس( 2

 ( نَقرَأُ فی مُلَّمَعِ سَعدیٍّ الشیرازیِّ : سَلِ المَصانِع رَکباً تَهیمُ فی الفَلَوات.3

 خَدَّکَ للنّاسِ و ال تَمشِ فی االرضِ مَرحاً اِنَّ اهللَ ال یُحبُّ کلَّ مُختالَ فَخورٍ.و ال تُصَعَّر ( 4

 ( و اِن شَکَوتُ إلی الطَّیرِ نَحنَ فی الوُکَناتِ .5

5 

 اِنتَخب التَّرجمۀَ الصحیحۀ . 6

 الف( لَیسَ األعجابُ بالنَّفسِ عَمَالً مَقبوالً .

 / شگفتی به خود عمل مقبولی نبود.خودپسندی کار پذیرفته شده ای نیست. 

 ب( مَن یُحاوِل کثیراً یَصِل إلی هَدَفِهِ.

 ( هر کس بسیار تالش کند به هدفش می رسد.2( کسی که بسیار تالش می کند به هدفش می رسد.               1
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 إمأل الفراغاتِ فی الترجمۀِ الفارسیۀ . 7

 .( مَن سَألَ فی صِغَرِه ، أجابَ فی کِبَرِهِ -

 هر کس در کودکی اش .................. در بزرگی اش ..................

 رَکۀٍ مِن ذیلِهِ القوی و یطیرُ فوقَ سطح الماءِ خمساً و أربعینَ ثانیۀً .حَمن الماءِ بِ زُ( نوعٌ منَ األسماکِ یَقفِ-

 ..... ثانیه پرواز می کند...... و باالی سطح آب .........له ی حرکتی از .............. قوی خود از آب .................. بوسینوعی از ....
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 سؤال

 مهر آموزشگاه در تمام

 شودصفحات زده 

 ترجم الکلماتِ التّی تحتها خط. 8

 لرَّکبُ الیومَ .اهذا  ال یُسافِرُالف( 

 الخَشَب. دِماغُ نَقّارٍ ال تُضَرُّب( 

 النجاحِ فی حیاتِک.،  حَصَلتَ علی صَبَرتَ اِن ج( 

 عَدوّاً واحداً و الواحدُ کثیرٌ . ال تَتَخِذیَّ نََد( یا بُ

 .یَنصُرکُمو( اِن تَنصُرُوا اهللَ 

 المَصانَعَ رَکباً تهیمُ فی الفلوات. سَلِز( 

5/1 

 رَتَّب الکلمات. 9

 الهما / فَویانِ / ؟ / . أیُّ / أقویِ / الفَریقینِ / کِ

1 

 ک.مِنعَیِّن ما طلِبَ  10

 الف( شَرُّ الناسِ ذوالوجهین .)اسم تفصیل(

 ب( کتابِی فی مَکتَبینا مِن أنفَع الکتب. )اسم تفصیل، اسم مکان( 

 هُ کان مَنصوراً . )اسم مفعول( إنَّقالَ  ج( 

 ز( اِنّک أنت عَلّامُ الغُیوب . )مبالغه( 

  )اسم فاعل(ه( اِنَّ اهللُ یُحَبُّ المُتَوَکِلّینَ . 
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 عین فعل الشرط و جوابُه ثم ترجم العباره. )فعل شرط و جواب شرط و ترجمه(  11

 و ما تُقَدَّموا لِأنفُسِکُم مُن خَیرٍ تَجِدهُ عنداهلل.

1 

 م ترجم العباره حسب قواعد المعرفه و النکرۀ . عین المعرفه و نکره ث 12

 جنب صاحبِها. األفراسُ، کانتِ  أفراساًرایتُ 

1 

 أعرِب ما اشیر ألیه بخظ )نقش کلمات(   13

 دائما ً. القِرشِسَمَکِ  أسنانُالف(تَسقُطُ 

 و الکَالمُ فِضَۀٌ . ذَهَبٌ السکوتُب( 

 إال وُسعَها. نَفساً اهللُفُ لِّج( الیُک
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 سؤال

 مهر آموزشگاه در تمام

 شودصفحات زده 

 ضَع فی الدائرۀ العدد المناسب )کلمتانِ زائدتانِ(  14

 عُضوٌ فی الوجه   الف(                                                     ( الوکنَۀ 1

 حیوانٌ یمشی علی بَطَنِه ب(                                                    ( الکَرامَۀ 2

 بیتُ الطیورج(                                                       ( الهَجر3

 ۀٌ و عِزَۀٌ النفسشَرَفٌ و عَظَمَد(                                            المحیط الهادی( 4

 تَرکُ الصدیق أو المُحِبّ.و(                                                      ( الحیۀ 5

 مِنَ المالبِسهـ(                                                          ( خَد6ّ

 ( الملیح7

 ( السِّروال8
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 اکتب فی الفراغ عدد مناسباً بالعربیۀ و )اُکتب العملیات الحسابیۀ ( به ریاضی عملیات را بنویسید. 15

 به عربی                                                 

 ستون ناقص خمسین یساوی: ...................................... 

 عملیات به ریاضی : ...................................................
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 سب الحقیقۀ .الجملۀ الصحییحۀ و غیرالصحیحۀ ح عینِ 16

 الف( غُضون اإلشجار فی الشتاء خَضِرَۀ 

 شاً فیها نقُر جذوع األشجار و الیَصنَعُ عُب( نقّار الخَشَب طائرٌ یَ

 ج( یُصنَعُ الخُبزَ مِنَ العجین .

 د( الغَداۀُ نهایۀ النَّهار و بِدایَۀِ الظالمِ اللَیل.

1 

 .منکعَیِّن ما طُلِبَ  17

 اسم فاعل.............................. / ترجمه ..............................                        

 فَتَحَ 

 اسم مفعول.............................. / ترجمه ..............................                        
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