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 14مدیریت آموزش و پرورش منطقه                                 نام و نام خانوادگی :                
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       22/10/1400 تاریخ امتحان :                    علوم انسانیرشته تحصیلی: 

 صبح 10 اعت شروع امتحان :س                             2عربی نام درس :                                                                                  
 صفحه2: عداد برگ سئوال ت         دقیقه              65مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 ترجم المفردات التی تحته ها خط .     1
 ال تصعر خدك للناس و ال تمش فی االرض مرحاً. 

 

1 

اکتب ما طلب منک.   2  
...........................؟ »افاضل  «.....       مفرد ...................؟ ....»موعظۀ  « جمع   
.........................؟ .....»یسار  « ......    مترادف................؟ ...........»اسفل «متضاد  

 

1 

.عین المطلوب منکاکمل الترجمه ثم   3  
 ( الفعل المضارع ).إیاك و مصادقۀ االحمق ، فانّه یرید أن ینفعک فیضُرُّك. الف)

   .....برساند ولی به تو ضرر می رساند.....................که به تو ...........زیرا. از دوستی نادان.................

 )( فعل النّهی   والواحد کثیرٌ. "عدوا واحدا ذْختَّقلیل، وال تَف واآلیا بنی إتّخذ ألف  صدیق ب)

  . برنگزین که یکی هم زیاد است............... کم است و یک .................  دوست برگزین و .............اي پسرکم  

2 

ترجم العبارات الی الفارسیۀ   4  
حتی یذوق منه کأساً من الکرامۀ.الف)   

 ب) مضی الزمان و قلبی یقول انّک آتی.

 ج) الصدیق من کان ناهیا عن الظلم والعدوان معینا علی البرّ و االحسان.

 د)تفکّروا فی الخلق و ال تفکّروا فی الخالق.

.بالعربیۀاستفاد الشعراء االیرانیون من اللغۀ العربیۀ و انشد بعضهم ابیاتا ممزوجۀ هـ)   

السروال الرجالی بتسعین الف تومان و السروال النسائی بخمسۀ و الف تومان. و)   
 

6 

. کلمات التی اشیر الیها بخطاکتب المحل االعرابی لل- 5  
 هو اصغر طائر علی االرض.

 

1 

اکتب التحلیل الصرفی للکلمات التی تحتها خط           6  
 هذا المصنَع مجهزَة باآلالت الثقیلۀِ

 

1 



 
 22/10/1400   تاریخ امتحان :                 علوم انسانی رشته :                      2عربی دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

.درعبارات زیر اسم فاعل ؛ اسم مفعول؛ اسم مکان؛ اسم مبالغه را مشخص کنید  7  
هذا المکتب قرب منزلنا.    -  

المسلم من یقول الحق.    –  

هو صبار عند البالیا.   –  

 هی محترَمۀٌ عندنا. -

 

2 

.عین المبتدأ  والخبر 8  
 اهللاُ علیم بذات الصدور. 

 

1 

.موارد زیر را بسازید» رحم «از فعل  - 9  
اسم مکان؟....................       اسم تفضیل؟...............       اسم مفعول؟.....................     اسم فاعل؟.................  

 

1 

که خوانده اید ترجمه کنید. افعال زیرا را مطابق قواعدي- 10  
  ...............=اُکتبنَ             یذهبن=.................           =:..................... الیسمعونَ        یحکم................=  

 

1 

.ارکان شرط را در عبارت زیر بیابید و جمله را ترجمه کنید- 11  
 ان تنصروا اهللا ینصرکم .

 
 

1 

؟ کدام ترجمه درست است  12  
=ب) علم نوري است                        الف) علم نور است.                   العلم نور  

ب) صداي عجیب را شنیدم.              الف) صدایی عجیب  شنیدم.    سمعت صوتا عجیباً=  
 

1 

اجب الی السؤالین.   13  
 کم عمرك؟.......................................................................................................

کربالء؟.....................................................................................هل سافرت الی   

1 

   

 


