
 

 شماره صندلی                                         اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران

 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ری ناحیه یک   

 دبیرستان ریحانه متوسط دوم

 نام درس:  عربی                 نام معلم : خانم قربانزاده           دهمیاز پایه:                  کالس:                        نام ونام خانوادگی:     

 5 تعداد صفحه:                              صبح              ساعت شروع:   نوبت   دقیقه      70مدت امتحان:       10/96/تاریخ امتحان:   
 

 نمره با عدد:                            نام مصحح:      

 

 نمره با حروف:                                                                                 تاریخ وامضا:        

 نمره تجدید نظر با عدد:                نام مصحح:        

 

 نمره تجدید نظر با حروف:         تاریخ وامضا:           

 

 

 نمره 5/0(  ر آنها خط کشیده شده ، ترجمه کنترجم الکلمات الّتی تحتها خطّ : ) کلماتی را که زی -1

 ....... (...کره القدم . ) ...............مباراه الف( ذهبنا لمشاهده 

 کلّ ملیح کما تحبّ و ترضی ) ..................... (  وصفتب( 

 

 

 نمره 5/0(  کلمات زیر را بنویسأکتب مفرد أو جمع الکلمتین : ) مفرد یا جمع  -2

 فنّ :                                           أحبّه :              

 

 

 نمره 5/0أکتب فی الفراغ الکلمتین المترادفتین و الکلمتین المتضادّتین ) کلمه واحده زائده ( :  -3

 األسفل  _یعلم  _یبکی  _األعلی  _یدری                                

     .............................                         ........................ = .......................# ............................. 

 

 

 نمره 5/0 ( ص کن) کلمه ی نا هماهنگ از نظر معنا را مشخّ عیّن الکلمه الغریبه فی المعنی : -4

 الف( أبیض               ب( سروال                  ج( أسود                      د( أحمر 

 د( خبّاز  ج( نظّاره                       ب( سیّاره                   الف( فتّاحه            

 

 

 

  



 

 نمره 5(  الجمل: ) جمالت زیر را ترجمه کنترجم هذه  -5

 الف( تسقط أسنان سمک القرش دائما و تنمو أسنان جدیده مکانها . 

 

 ب( إشتدّ النّقل من الفارسیّه إلی العربیّه بعد انضمام إیران إلی الدّوله اإلسالمیّه .

 

 األقلّ .ج( طائر ینقر جذع الشّجره بمنقاره عشر مرّات فی الثّانیه علی 

 

 تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی _د( سل المصانع رکبا تهیم فی الفلوات 

 

 ه( فقد شبّه اهلل کالم من یرفع صوته دون دلیل منطقیّ بصوت الحمار . 

 

 نمره 5/0 ( ) ترجمه ی درست را انتخاب کن إنتخب التّرجمه الصّحیحه : -6

 الف( مهال یا قنبر . دع شاتمک مهانا . 

 قنبر آرام باش . دشنامگوی خود را خوار رها کن.  ای -

 ای قنبر صبر کن تا دشمن تو خوار شود .  -

 ب( من یتوکّل علی اهلل فهو حسبه . 

  کسی که بر خداوند توکّل کرد پس برایش بس بود. -

  هر کس بر خدا توکّل کند ، پس او برایش کافی است. -

 

 نمره 5/1 ( خالی را در ترجمه ی فارسی پر کن) جاهای  إمأل فراغات التّرجمه الفارسیّه : -7

 الف( یعدّ الحوت األزرق أکبر الکائنات الحیّه فی العالم. 

 نهنگ آبی .................... موجودات زنده در جهان ...................... . -

 ب( واقصد فی مشیک واغضض من صوتک إنّ أنکر األصوات لصوت الحمیر.

...................... میانه رو باش و ..................... را پایین بیاور چرا که ..................... صداها، صدای و در  -

 ......................... است.

 

 

 



 

 

 نمره 5/1(  رجمه کنترجم الکلمات الّتی تحتها خطّ : ) کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده ، ت  -8

 من یحافظ علی الصاّله فی وقتها . ) ............................. (یحبّ الف( إنّ اهلل 

 و أنت خیر الرّاحمین. ) ............................ (ارحمنا ب( ربّنا آمنّا فاغفر لنا و

 عن سبیله .) ........................ ( ضلّ ج( إنّ ربّک هو أعلم بمن 

 فی الخالق . ) ........................... (ال تفکّروا  خلق ود( تفکّروا فی ال

 حبّا بال مالمه . ) ............................. ( ما رأینا ه( و اهلل 

 الخبز من العجین . ) ........................... ( یصنعو( 

 

 نمره 75/0عیّن الفعل المناسب للفراغ :  -9

 یجعل        (    تجعل               ) یجعلوا           .................. لکم فرقانا . الف( إن تتّقوا اهلل .

 ب( ..................... الحکمه فی قلب المتکبّر. ) ال تعمر          ال تعمروا             ال یعمرون       (    

 ........................... هدفا . ) ستسجّلون          سیسجّل            سیسجّلن       (ج( أحد مهاجمی فریق الصّداقه 

 

 نمره  5/0 ( سپس آنرا ترجمه کن ) اسم مکان را مشخّص کرده :ثمّ ترجمه عیّن إسم المکان فی هذه الجمله ،  -10

 تعال نذهب إلی الملعب . -

 

سپس  این دو جمله مشخّص کرده ، ثمّ ترجم اسم التّفضیل فقط . ) اسم تفضیل را در عیّن إسم التّفضیل فی هاتین الجملتین -11

 نمره 1فقط اسم تفضیل را ترجمه کن ( 

 الف( حیّ علی خیر العمل . ) ........................ (

 ب( لیس شیء أثقل فی المیزان من الخلق الحسن . ) .......................... (

 

 نمره 1( کنمحلّ اعرابی کلماتی را که زیرآنها خط کشیده شده مشخّص  ) :عرابیّ للکلمات الّتی تحتها خطّاإل عیّن المحلّ -12

 إلّا وسعها .  نفسا اهللالف( ال یکلّف 

 

 .  فضّه ذهب و الکالم السّکوتب(  

 

 



 

 

الجملتین:)فعل شرط را در جمله ی اوّل و عیّن فعل الشّرط فی الجمله األولی و جواب الشّرط فی الجمله الثّانیه ثمّ ترجم  -13

 نمره   5/1، سپس هر دو جمله را ترجمه کن( اب شرط را در جمله ی دوم مشخّص کرده جو

 الف( من جرّب المجرّب ، حلّت به النّدامه .

 

 ب( و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما . 

 

 نمره 1عیّن اسم الفاعل أو اسم المفعول أو اسم المبالغه :  -14

 الف( إنّ اهلل یحبّ المتوکّلین .                         ب( یا مالک کلّ مملوک .

 ج( إنّک أنت علّام الغیوب . 

 

 نمره 25/0أکتب فی الفراغ عددا مناسبا :  -15

 ثمانین ( –سبعین  –تفکّر ساعه خیر من عباده ......................... سنه . ) خمسین  -

 ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است .  -

 
 

 نمره 5/1ضع فی الدّائره ، العدد المناسب ) کلمتان زائدتان ( :  -16

 

 ( مختال                                                                الّذی یبیع التّمر1

 ترک الصّدیق أو المحبّ                         ( الخدّ                                          2

                                                     ( الحیّه                                                                 طائر ینقر بقایا الطّعام من فم التّمساح              3

 نهایه النّهار و بدایه ظالم اللّیل                                               ( التّّمار                  4

 ( الهجر                                                                 حیوان یمشی علی بطنه5

 ن الّذی یفتخر بنفسه کثیرا ( العشیّه                                                                اإلنسا6

 ( الوکنه7

 ( الزّقزاق8

 

 

 



 

 

 

 نمره 1عیّن الجمله الصّحیحه و غیر الصّحیحه :  -17

 الف( غصون األشجار فی الرّبیع بدیعه خضره .               ص                غ 

 غ   ص                               ب( الرّفات زینه من الذّهب فی ید المرأه . 

 غ    ج( الجّبار هو المستبدّ الّذی ال یری ألحد علیه حقّا .        ص            

 ص               غ    د( الملمّعات أشعار فارسیّه ممزوجه بالعربّیه .            

 

 

 نمره 5/0متن زیر را بخوان و به سؤاالت پاسخ بده( إقرأ النّصّ التّالی، ثمّ أجب عن األسئله التّالیه:)  -18

 الطّائر الطّنّان هو أصغر طائر علی األرض . طوله خمسه سنتیمترات . سمّی طنّانا ألنّه یحدث طنینا بسبب سرعه حرکه جناحیه . 

 الف( ما هو أصغر طائر علی األرض ؟

 ب( لماذا سمّی الطّائر الطّنّان بهذا اإلسم ؟

 

 

 نمره 25/0السّؤال التّالی : )به سؤال زیر پاسخ بده ( أجب عن  -19

 أیّ لون عندکم ) من هذه السّراویل ( ؟ -

 

 نمره 25/0رتّب الکلمات و أکتب سؤاال :  -20

 یذهب  –إلی  –من  -؟  -النّهاییّ  -

 

 

 

 من اهلل التّوفیق  و                                                                                       

 قربانزاده                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


