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ُولی     ردیف  بارم الصفحُة اْلأ

 تَرِْجِم الْکَلَِمتیِن: 1
ر  صْ یَ  .  2)          (     بالْعربّیة   َمْمزوَجةً أَنَشَد أَبیاتاً  .1 لفین  کاْْلنسان   ف   )        (  الدُّ
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 الْکَلَِمتیِن اْلُمرتادفتیِن و الْکَلَِمتیِن الُْمتَّضاَدتیِن: الَْفراغِ  يف ُتْب أُکْ 2

جرَة رْفَة/  قَریب/  ب ْعد/  ب دایَة/  بَعید/  الْح   /  الْغ 

 .............. ≠..............                                                  ب( .............. =الف( .............          

5/ 

 الَْمْعَنی: يف يَبةَ َغرالْ  َعیِِّن الکَلَِمةَ  3

لْمالْ             ثّلْجال              َمطَرالْ          صعصا الف(اْلْ             ف 

ما            نفب( اْلَ  رْشالْ                لشَّ    تَّنفُّسال           ق 

5/ 

 کَلَِمتیِن:الْ  جمعَ  أَو ُمفردَ  أَکُْتْب  4

ئات  الَْمصابیحَ  (الف   . )            (الَْهدیَّة  ب( جاَء لَه  ب                       .)           (شاَهدوا م 

5/ 

 الُْجَمَل: ٰهِذهِ  تَرِجمْ  5

م  َو  .1 َة       زانَه  ب أَنْج  نْتَِش  َ    الْم   /5  .کالدُّ
  /5  ک ل وا َجمیعاً َو ال تََفرَّق وا. .2
َق  .3 َو   َحتَّی ت َصدِّ   /5  .فَانْظ ْر إلی هذه  الصُّ
4. ﴿... ْن دون  الله  بّوا الَّذیَن یَْدصعوَن م    /5  ﴾ َو ال تَس 

َن النّباتات  الََْبیَّة.قَْدَدلَّْت هذه  الَْحیَوانات  اْْلنساَن صَعلَی  .5  /55  الَْخواصِّ الطبیبة  ل َکثیر  م 

َعتین   .6 رْتَف   /55.  َوَصَل ذوالَْقرنین  إلی قَوم  یَْسک نوَن ق رَب َمضیق  بیَن الَْجبَلَین  الْم 

. َو تَْضَحک  کاْْلنسان   .5 لْم  ّّمً يف الَْحرب  َو السِّ ه  الفین  َدو اً م   /55.  ت ؤَدِّي الدَّ
صعاء   .8 َع الدُّ بَّتي َهَجروين کَّم تَشاء  صع دايت. یا سام   /55. أَح 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َجَمةَ  اِنَتِخِب  6 حيَحَة: الرتَّ  الصَّ

1.: . یا سات َر ک لِّ َمْعیوب  یوب   یا صَعّّلَم الْغ 

 .ای بسیا  دانای غیب ها. ای پوشاننده ی هر صعیب داده شده ایالف( 

. ای پوشیده شده بر همه ی صعیب ها ای کسی که غیب  ا می داند.ب(
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 25/7 ادامه سواالت در صفحه دّوم جمع
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 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
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 بارم الصفحُة الأّثانّیة     ردیف

يَ  .2  قَّة   تَْکت ب  کانَْت  ه   :    إ نَّک ْم َسوَف تَْکت بوَن أَبْحاثَنا .ب د 

 . د. قطعاً شّم پژوهش ها  ا می نویسیاو با دقّت می نویسدالف(  

.او با دقّت می نوشت. بی گّمن شّم پژوهش هایتان  ا خواهید نوشت ب( 

52/ 

لِ  7 َجَمةِ  يف الَفراغاِت  کَمِّ  الفاِرسيَِّة: الرتَّ

نیَن:  ای کسی که ...............  ا دوست دا د.یا .1 ْحس  بُّ الْم   َمْن ی ح 
   : و کافر می گوید ای ........... من خاک .........// ﴾ َو یَقول  الْکاف ر  یا لَیْتَني ک نْت  ت راباً ﴿. 2

رآن  ﴿ .3                                          ..............//: ماه  مضان که قرآن د  آن ﴾شهر   َمضاَن الَّذي أ نْز َل فیه  الْق 

: دشمنی صعاقل بهرت از .......... نادان است.. 4 ل  ن َصداقَة  الْجاه   صَعداَوة  الْعاق ل  خیٌر م 

 : گفت: بدون شک من چیزی  ا می دانم که شّم..........//﴾قاَل إيّن أصَْعلَم  ما ال تَْعلَمونَ ﴿ .5

2/1 

: تَحَتها الَّتي تَرِْجِم الْکَلامِت  8  َخطٌّ

ونَ . 1 . کانوا یَتََخرَّج  نَتین  وا. 2                 ............//         بعَد السَّ  .........// الْک ت َب. الت ْخر ج 

3. ﴿ ْ ولونَ  َواْصَب                                   الله  أمٌر َجمیٌل. ...........//إست غفا   .  4    //  ............//                     ﴾ صَعلی ما یَق 

َعلِّم      َسوَف نَْعتَذ  . 6                            //           ََتا ینَک ْم.  ...........  ماکَتَبْت م.5 َن الْم   . .........//م 

2/1 

حيَح:  َعیِِّن الَْجواَب  9  الصَّ

نْ 1  کَتََّب                        کاتََب                      کَتََب «:                 کات ب  ی  ».الّْميض م 

نْ 2 ضا  ع م  ع  «:                إْجتََمعَ ».الْم    یَْجتََمع                        َمع  یَجْ                  یَْجتَم 
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 : ِعباَرة   کُلِّ  يف الِْفْعلِ  َعیِّن نَوعَ  11

 ﴾   بالَْحقِّ نَزََل  ه  وَ أَنْزَلْناَو بالَْحقِّ ﴿ .1
ل وا. 2 . إْشتَغ  ّّمل   کثیراً أَیُّها الْع 
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 52/4 ادامه سواالت در صفحه سّوم جمع
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 تاريخ وامضاء:                                 حروف:     نمره به 

ظر
دن

دي
ج

ت
 

 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
 تاريخ وامضاء:      حروف:                                  نمره به 

 

 بارم الصفحُة الّثالَثة     ردیف

11 
 
 
 

: کُلِّ  يف نَوُعها يَخَتلِفُ  الَّتي َعیِِّن الْکَلَِمةَ    َمجموَعة 

وا      2 .تََکلُّم1الف(    کات بي.    4 أَْجل ْسنَ .      3  . صَعلِّم 

       إنَْقطَعَ .   4 یَْعتَذ  ان  .    3  تَتَشابَه   .     2 . ن َفرِّح  1ب( 

2/ 

 الّثاين عددا  أَصلّیا : الَْفراغِ  يِف  وَ  تَرتيبّيا   َعَددا   وَّلِ  اْل  الَْفراغِ  يِف  َضعْ  15

نْ  ـْ ............. ال اَلْيَوم   .1 بوع   یّام  أَ  م   .َحد  ْلَ ا يَوم   اْلس 

 .ی ساوي .............  أَْ بََعة  زائد   ثّلثَة  .2

2/ 

11 :  َعیِِّن الَْمَحلَّ الْإلعرايبَّ لِلْکلامِت الَّتي تَْحَتها خطٌّ

. ََثَرَة  .1 لْم  إْخّلص  الَْعَمل                                         ﴾      َحداً َو ال  یَظْل م  َ بَُّک أَ ﴿. 2                                           الْع 

سن  . 3 ؤال  ح  لْم   السُّ . بَساتین  الْک ت ب   . 4                                  .      ن صف  الْع  لَّمء                                                     الْع 
موات  َو اْلَ ض  الَْغیَْب إاّل الله   َمنْ ال یَْعلَم  ﴿.5 َدد   .6          ﴾ يف السَّ طِّ َمملوٌء ب غ  طَهِّراً ت ْفر ز  سائًّل ل سان  الق   .م 
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 الْفاِرسيَِّة:  إلَی الِفْعَل  ذلِكَ  تَرِْجمْ  ثُمَّ  الَْمجهوَل، َعیِِّن الِْفْعَل  14

ل َق اْْل نسان  َضعیفاً .﴿1  ﴾خ 
2. .  ی ْفتَح  باب  صالَة  اْْل متَحان  ل لط ّّلب 

1 

 تَرِجْمها: ثُمَّ  الُْمبالََغِة، اْسمَ  وَ  الَْمفعولِ  اْسمَ  وَ  َعیِِّن اْسَم الْفاِعلِ  12

َْجَمة   الَْکل َمة   بالََغة   اْسم  الَْمفعول   ا ْسم  الْفاصعل   الرتَّ  اْسم  الْم 

:می فرستد ل  ل ی رْس  رْس      .......... م 
 .......... َخّّلق َخلََق: آفرید

َجهَّز َجهََّز: آماده کرد  .......... م   

2/1 

 «زائَِدتانِ  کَلَِمتانِ »َعیِّن الْکلَِمَة الُْمناسبَة لِفراغِ:  11

رباء -  الَْینبوع - الَْعمیل –الْبوَمة – الَْکأْس)  (الْح 
 ...........                                                                             صَعین  الّْمء  َو نَهٌر کَثیر  الّْمء.    .1

2.                                      .  ...........                                           الّذي یَْعَمل  ل َمْصلََحة  الَْعدوِّ

ْختَل َفة  دوَن أَْن ت َحرَِّک َ أَْسها                       .3  ...........   هَي تَْستَطیع  أَْن ت دیَر صَعینَیها يف اتّجاهات  م 

نْها الّْمء  أَو  الّشاي  أَو  الَْقْهَوة   .4 َو ز جاَجٌة ی ِْشَب  م                           ...........                                                    . ه 
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 1 ادامه سواالت در صفحه چهارم جمع
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 تاريخ وامضاء:                                 حروف:     نمره به 
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 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
 تاريخ وامضاء:      حروف:                                  نمره به 

 

 بارم الصفحُة الّرابعةُ      ردیف

11  ِ حیَحَة َحَسَب الَْحقیقِة َو الْواِقعِ:     الُْجملَةَ  َعّيِّ حيَحَة َو َغْیَر الصَّ  ×   الصَّ

حیطات.      .1 رْش  يف الْبحا  و الْم  وٌّ ل َسَمک  الْق  لفین  صدیق  اْْلنسان  َو صَعد   .............              الدُّ

2.  . حاَ بَة  َو الظُّلم  َوالَْفساد  ختَل َفة  ل لْم  ق  الْم  ه  نَْحَو الَْمناط  یوش   .............       ساَ  ذوالَْقرْنَین  َمَع ج 
بیع  بَدیَعٌة َجمیلٌَة.                                        غ صون  اْلَش .3  .............                 جا   يف الرَّ

4.                                 . عوب  فَْضٌل صَعلَی اْْلَخریَن ب َسبَب  اللَّون   .............             ل بَعض  الشُّ

1 

 لِلَْفراِغ:َعیِِّن الَْصحیَح  18

وَ  .1   ؟ َغداء  طعام  الْ  ماه 

بَْدٌة        بْنٌَة َو ز  بٌْز و ج  ٌز مَع                          الف( شاي َو خ   .َدجاج  ب(  
َو َسلّمن   .2  ؟َمْن ه 
ْن أَصحاب  النَّبيِّ الف(         َمْقََبَت ه  يف الَْمدائنب(              إنَّه  م 
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 : َصحيح جوابا   وَ  سؤاال  َو اکُْتبالْکَلِامِت  َرتِِّب  19

بُّ  –اْْلَن  -إیران ) نّي –َهْل  –سافَرَْت  -أَْن أ ساف َر  –ال  –أ ح   (إلی -َمَع اْلََسف   –َحتّی  –لک 

ؤال:......................................................؟   الَْجواب:    ............................................................السُّ

2/ 

ؤالیِن َحَسَب الّصورتَین؟ أَِجْب  51  َعِن السُّ

د  يف هذه  الّصو َة   .1  ؟   ....................    ماذا ت شاه 

                                                                       

 ......      ....؟ .............الْبََقرَة  ماذا ت عطینا  .2
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 51 موفق باشید جمع
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 دهم :كالس 
 عمومی :رشته 

 باسمه تعالی
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 عربی نام درس :
 89دوّم  پایانینوبت : 

 دقیقه 70  :وقت امتحان 
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 نمره به عدد:                                  : نام ونام خانوادگی 

 تاريخ وامضاء:                                 حروف:     نمره به 
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دن
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 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
 تاريخ وامضاء:      حروف:                                  نمره به 

 

 بارم پاسخنامه     ردیف

 تَرِْجِم الْکَلَِمتیِن: 1
 سوت می زند .  2آمیخته                                    .1

5/ 

 الْکَلَِمتیِن الُْمرتادفتیِن و الْکَلَِمتیِن اْلُمتَّضاَدتیِن: الَْفراغِ  يف أُکُْتْب  2
رْفَة /  جرَة / بَعید / ب دایَة / ب ْعد / قَریب / الْغ   الْح 

ْجرَة           رفَة                                                ب( بَعید =الف( الْح   قَریب ≠الْغ 

5/ 

 الَْمْعَنی: يف الَْغريَبةَ  َعیِِّن الکَلَِمةَ  3
لْم          الف( رْش                    الْف   ب( الْق 

5/ 

 الْکَلَِمتیِن: جمعَ  أَو ُمفردَ  أَکُْتْب  4
صباح                الف(   الَْهدایا ب(        الْم 

5/ 

 الُْجَمَل: ٰهِذهِ  تَرِجمْ  5
 /5و آن  ا با ستا گانی مانند مروا ید های پخش شده زینت داد.  .1

 / 5.  باهم بخو ید و پراکنده نشوید .2

 / 5  .پس به این صعکس ها نگاه کن تا باو  بکنی .3

 / 5کسانی  ا که به جای خدا فرا می خوانند، دشنام ندهید.  .4

 /55.انسان  ا بر خاصیت های دا ویی بسیا ی از گیاهان صحرایی  اهنّمیی کرده است این حیوانات .5

 /55.  ذوالقرنین به قومی  سید که نزدیک تنگه ای بین دو کوه بلند زندگی می کردند .6

 /55 دلفین ها نقش مهمی د  جنگ و صلح ایفا می کنند. و مانند انسان می خندند. .5

 /55. که دشمنانم می خواهند. ای شنونده ی دصعاها. دوستانم از من جدا شدند هّمنطو  .8
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َجَمةَ  اِنَتِخِب  6 حيَحَة: الرتَّ  الصَّ
ب . 2الف                              .1

5/ 

لِ  7 َجَمةِ  يف الَفراغاِت  کَمِّ  الفاِرسيَِّة: الرتَّ
 . منی دانید5 . دوستی    4نازل شد    . 3   بودم    –. کاش 2نیکوکا ان      .1

5/1 

: تَحَتها الَّتي تَرِْجِم الْکَلامِت  8  َخطٌّ

. پوزش خواهیم 6. ننوشتید   5. آمرزش خواسنت    4. صَب کن   3. بیرون نیاو ید   2.دانش آموخته می شدند   1

 خواست

5/1 

حيَح:  َعیِِّن الَْجواَب  9  الصَّ

 .  یَْجتََمع  2               .کاتََب         1
5/ 

 : ِعباَرة   کُلِّ  يف الِْفْعلِ  َعیِّن نَوعَ  11

 امر.2ماضی                       .1
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 5/11 ادامه پاسخنامه در صفحه بعد جمع
 



 

 

 
 نام:

 نام خانوادگی:
 نام پدر :

 دهم :كالس 
 عمومی :رشته 

 باسمه تعالی

 

 

 

 ) مهر آموزشگاه (

 

 عربی نام درس :
 89دوّم  پایانینوبت : 

 دقیقه 70  :وقت امتحان 
  :تاريخ امتحان 
  :ساعت شروع 

 

حح
مص

 
 نمره به عدد:                                 : نام ونام خانوادگی 

 تاريخ وامضاء:                                 حروف:     نمره به 

ظر
دن

دي
ج

ت
 

 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
 تاريخ وامضاء:      حروف:                                  نمره به 

 

 بارم     پاسخنامه     ردیف

: کُلِّ  يف نَوُعها يَخَتلِفُ  الَّتي َعیِِّن الْکَلَِمةَ   11  َمجموَعة 

 . إنَْقطََع   4   .تََکلُّم                         ب( 1الف( 
2/ 

 الّثاين عددا  أَصلّیا : الَْفراغِ  يِف  وَ  تَرتيبّيا   َعَددا   وَّلِ  اْل  الَْفراغِ  يِف  َضعْ  15

 َسْبَعة.2ـثّاين              ال اَلْيَوم   .1
2/ 

:َعیِِّن  11  الَْمَحلَّ الْإلعرايبَّ لِلْکلامِت الَّتي تَْحَتها خطٌّ

 . صفت 6. فاصعل         5. خَب        4. مضاف الیه           3. مفعول          2.مبتدا          1

2/1 

 الْفاِرسيَِّة:  إلَی الِفْعَل  ذلِكَ  تَرِْجمْ  ثُمَّ  الَْمجهوَل، َعیِِّن الِْفْعَل  14

ل َق: آفریده شد  .1  : باز می شودی ْفتَح   .2       خ 
1 

 تَرِجْمها ثُمَّ  الُْمبالََغِة، اْسمَ  وَ  الَْمفعولِ  اْسمَ  وَ  َعیِِّن اْسَم الْفاِعلِ  12

ِسل  مفعول: آماده شده // اسم ُمُجهَّز: بسیا  آفریننده // اسم مبالغه          َخّّلق:  فرستنده // اسم فاصعل.        ُمرأ
2/1 

 «زائَِدتانِ  کَلَِمتانِ »َعیِّن الْکلَِمَة الُْمناسبَة لِفراغِ:  11

ْرباء            3.  الَْعمیل            2.الْیَنبوع             1  . الَْکأْس 4.  الْح 

1 

17  ِ حیَحَة َحَسَب الَْحقیقِة َو الْواِقعِ:     الُْجملَةَ  َعّيِّ حيَحَة َو َغْیَر الصَّ  ×   الصَّ

1.      2        × .3.        4× . 

1 

 َعیِِّن الَْصحیَح لِلَْفراغِ: 18

 . الف2ب                            .1

2/ 

 : َصحيح جوابا   وَ  سؤاال   الْکَلاِمِت َو اکُْتب َرتِِّب     19

بُّ  أَْن أ ساف َر.  ّني أ ح  ، لک   الّسؤال: َهْل سافَرَْت إلی إیراَن َحتّی اْْلَن؟                الَْجواب: ال؛ َمَع اْلََسف 
2/ 

ؤالیِن َحَسَب الّصورتَین؟ 51  أَِجْب َعِن السُّ

د  بَطًَّة(          .1  )ت عطینا حلیباً(.حلیباً 2بَطًَّة)أ شاه 
2/ 

 51 پیروز باشیدموفق و  جمع

 


