
زشگاه: سبالن علم) متوسطه ونام آم
 دوم(

 72/01/0911 تاریخ   

 امتحان:

01ساعت شروع:  

 تعداد صفحات: 

دقیقه 01مدت امتحان:   

   
 طراح: جهان بخش

 

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه   

 

 سواالت امتحان درس: عربی
 نوبت امتحانی :اول 

 االسم االول:    
االسم العائلی:    

 رقم الصؾ:
  سواالت تستی 

تجربی و ریاضی 00 پایه تحصیلی:    

 شماره صندلی: 

01تعداد سؤاالت:   

 
 مهر مدرسه:

:عّین الخطا فی  الترجمة -0  

إذا إجتهد تم نجحتم : هر زمان تالش کنید موفق میشوید-0  

بکاری شادی درو میکنیإن تزرع خیرا تحصد سرورا: اگر خوبی -7  

َمن َعلَّم علما َفلَه أجر َمن عملَ بِه: کسی که علمی را بیاموزد پاداش کسی که به آن عمل کند را دارد-9  

إذا خاطَبهم الجاهلون قالوا سالما: هر زمان نادانهاآنها را مخاطب قرار دهند سالم میگویند-4  

  

:مّیز الخطا فی ترجمة هذه الجمالت -7  

بر قاّرة فی العالم:آسیا بزرگترین قاره در جهان استآسیا اک-0  

أفضل االعمال الکسب ِمن الحالل: برترین کارها کسب حالل است-7  

تفکر ساعة خیر ِمن عبادة سبعین سنة: خوبی یک ساعت اندیشیدن از هفتاد سال عبادت بیشتر است-9  

فاطمة الکبری  فی بیتنا: فاطمه بزرگتر  در خانه ما است-4  

 

عّین الخطا فی ترجمه هذه الجمالت:  -9  

یکنمی: عقب نشینی نال َتنَسِحبُ  -7کانوا ُیجالسون= مینشستند               -0  

بوا: مخاطب قرار داده اندقد خاطَ -4ال ُیسّبُب= سبب نمیشود                  -9  



لمفهوم:الصحیح فی اعّین -4  

علم االحیاء علم مطالعة خواص العناصر-0  

لتفاؾ هو کالم مخفی بین شخصیناال-7  

حین التکلم تسبقه بالکالمیجب أن  تقطع کالم المعلم و -9  

سّمی بعض المفسرین سورة الحجرات بسورة االخالق-4  

 

مّیز ما الشرطّیة:-1  

رأهُ المهرانذی قَ ما اسم الکتاب الّ  -7َذَکَر ما ال یرضی بِه اآلخرون فی ؼیابهم     -0  

صدوا فی اآلخرةرعوا فی الدنیا   حَ ما  زَ  -4واجباتهم فی المدرسة       الطالبُ  ما کتبَ -9  

 

الموارد المطلوبة فی کل العبارة: ما هو الخطا فی-6  

قد تبلػ ِمن العمر بألفُی سنة: ألفی مضاؾ و جار و مجرور و قبل المضاؾ ) ألفین( -0  

ُیوَجُد نوٌع منها فی مدینة نیکشهر: نوع = فاعل و مرفوع-7  

ه:  شجرة= مضاؾ الیه و مجرورتنمو أثمارالعنب البرزیلی فی جذع شجرتِ -9  

الشجرة الخانقة شجرةٌ تنمو فی بعض الؽابات االستوائیة:   شجرةٌ= خبر مرفوع-4  

 

:عّین الصحیح فی عدد النکرات فی الجملة -2  

حافظَتی ایالم و لرستان) نکرة واحدة(فی مُ  توَجُد ؼاباٌت جمیلةٌ -0  

ها تسعَة امتاٍر  ) نکرتین اثنتین(طرُ قد یبلػ ق-7  

تنمو اثمارها علی جذعها  ) ثالث نکرات(-9  

نکرات( ثالثال ُیسّبُب اشتعالها خروج اّی ؼازاٍت ُملّوثٍة) -4  

 



عّین الخطا فی استخدام اسم التفضیل:-8  

الفاطمة کبری ِمن مریم-0  

آسیا اکبر ِمن اروبا-7  

أنا اُِحّب زینب الصؽری -9  

جبل دماوند اعلی جبل فی ایران -4  

 

) چند عدد نقش مرفوع در جمله است؟(فی هذه الجملة؟  ءجا کم مرفوعا-1  

 َمن َؼلََبت شهوُته عقلَُه َفهو شٌر ِمن البهائمِ 

خمس -4اثنین          -9ثالث               -7اربع                   -0  

 

)یاد گرفته اند(: مّیز الصحیح-01  

قد َیَتعلّمون  -4کانا ُیَعلّماِن        -9                         نقدُتَعلَّما  -7َعلُّموا          قد تَ  -0  

 

زشگاه: سبالن علم) متوسطه ونام آم
 دوم(

 72/01/0911 تاریخ   

 امتحان:

01ساعت شروع:  

9تعداد صفحات:   

دقیقه 41مدت امتحان:   

   
 طراح: جهان بخش

 

پرورش خراسان رضویاداره کل آموزش و   
مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه   

 

 سواالت امتحان درس: عربی
 نوبت امتحانی :اول 

 االسم االول:    
االسم العائلی:    

 رقم الصؾ:
   

تجربی و ریاضی 00 پایه تحصیلی:    

 شماره صندلی: 

08تعداد سؤاالت:   

 
 مهر مدرسه:

 متن سواالت

 وازه شناسی



52/

. 
 ترجم الکلمات التی تحتها خط:

 هما یَتعلّمانِ  فی المدرسة

 

 0 

2/0 مّرة -َبُعَد  -فرّ    -اکتب فی الفراغ الکلمتین المترادفتین و الکلمتین المتضادتین: دنا   تارة    
)............. #..........(                  ).............=........( 

7 

2/ الؽریبة فی المعنی:عّین الکلمة    
الؾ(  البذر           ب(   اللّب              ج(  النوی              د(المحیط-0  

الؾ( المتفّرج              ب( الَحکَم           ج( الُمباراة               د( المشکاة -7  

 

9 

52/

. 
اکتب مفرد هذه الکلمات                    لُحوم=   4 

ترجمه به فارسیمهارت     
2./  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ترجم الجملة التالیة الی الفارسیة:
 

علم األحیاءالؾ( فی الحّصة الثانیة کان الطاّلب یستمعون إلی کالم ُمدّرس   
 
 

1 

2/0  انتخب الترجمة الصحیحة: 
أحّب عباد هللا الی هللا أنفُعهم لِعبادهِ -0  

در  نزد خدا به بندگانش سود میرساننددوست دارم بندگان خدای راکه –الؾ   
محبوبترین بندگان خدا در نزد خدا سودمند ترین آنها برای بندگانش است -ب  
َمن فکّر قبل الکالم َقلّ خطأه -7  

 الؾ( کسی که قبل سخن گفتن اندیشه کرد خطایش کم است
 ب( هر کس قبل از سخن گفتن بیندیشد خطایش کم میشود

6 

2/0 فی الترجمة الفارسیة:کّمل الفراؼات    2 



 الؾ( تبدأ حیاتها بااللتفاؾ حول شجرٍة       

 
  مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

2./  
 
 
 
 
 
 
 
 
2./  

ترجم األفعال و المصادر التالیة:-0  
االنسحاب    -قدتبادلتم               ب -الؾ  

 
انتخب الصحیح فی الترجمة:-7  

خیر إخوانکم َمن ُیهدی إلیکم عیوَبکم         -0 - ب  

بهترین برادرانتان عیب هایتان را به شما هدیه داده است-الؾ  
بهترین برادران شما کسی است که عیب های شما را به شما هدیه میدهد-ب  

إسَتؽفِروا رّبکم -7  

از خدایتان آمرزش خواستید .  -الؾ  
از پروردگارتان آمرزش بخواهید .  -ب  

 
. 

8 

 
2./  

 
 

 اکنب  اسم ا لمعرفه  و مّیز نوع المعرفة :
 رائحُة  الشجرِة  کریهة

1 

.                               
52/

. 
 أکتب العملیة الحسابّیة :

 تسعة ناقص إثنین ُیساوی سبعةَ 
 

01 

52/

. 
مورد است(   4عّین المحل االعرابی لِما اشیر الیها بخط :)  
 إن تنصروا هللاَ ینصرکم و ُیثّبت أقدامَ کم   -

 

00 

2./  مّیز  اسم المفعول و اسم التفضیل و اسم المکان و اسم المبالؽه   ) إن کان موجودا( 
   -المالعب فی هذه االّیام ُمَعّطلَة –

 

 

07 

52/

. 
 أنتخب الفعل للفراغ : 

یسلمونَ  -9یسلموا    -7یسلُم       -0إن  ُیفکّروا قبل الکالم  ........ ِمن الخطأ       -الؾ  

   

19 

52/

. 
إنتخب الترجمة: فیها مصباٌح المصباح فی زجاجة-الؾ  
در آن چراؼی است  چراغ در یک شیشه است-0  

در آن یک چراغ است این چراغ در شیشه ای است-7  

14 

  مهارت درک و فهم 
2./ ترجم ما تحته خط  -0   

 ما ِمن مسلم یزرع زرعا فیاکل منه طیٌرإاّل کانت لَه به صدقة
01 



اکتب کلمة مناسبة لهذه التوضیحات:  -7   

تسمیة اآلخرین باالسماء القبیحة-0  

 
 

 
 
2./  

 عّین الصحیح و الخطا:
 

َمن الیستمع إلی الدرس جّیدا ینجح فی المتحان-الؾ  
 

خیر الناس ذو الوجهین-ب  

  

06 

52/

. 
التالیة:أجب عن األسئلة   

اّی لون ُتحّبین؟ -الؾ  
 

02 

52/

. 
 رّتب الکلمات : 

قویان   -اقوی -الفریقین  -کالهما  -ایّ    
 سوال:......................................؟ جواب:...................................

08 

   
نمره( 8) جمع   

ارجو لکّن التوقیق                                                                                         


