
 

 1صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

  نهـــمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 های دوره اول امتحان هماهنگ دبیرستان
 

 امتحانات پایان ترم اول
1394-95سال تحصیلی    

 

عربی: نام درس  

1394دی ماه  15:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 60: مدت امتحان  

 

وف:          ه عدد:               نمره به حرنمره تجدید نظر ب محل مهر و امضاء مدیر روف:          ه عدد:                نمره به حنمره ب   

دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام نام دبیر:                      تاریخ و امضاء:  

 ردیف سواالت     بارم

5/0  

  مهارت واژه شناسی

 نام هر تصویر را از میان کلمات داده شده انتخاب کنید و زیر آن بنویسید .)یک کلمه اضافه است(

الَمشاة-غزالة ٌ)  (ِجسرٌ -َممرُّ
 

 

 

 

 ............................ٌٌهذهٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ............................ٌٌٌٌهذاٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

1 

5/0  

 فقط واژه های مشخص شده را ترجمه کنید: 

        ٌفیٌَحیاتِکٌٌَاُصُدقٌ  ب(                                  ٌِمنٌبَعیدٌ ٌُدخانا ٌَرأیناٌالف( 
                         

2 

5/0  

 (≠،=) )دو کلمه اضافی است( :و کنار هم بنویسید کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید

 (َسعاَدةٌ-ِشراءٌٌ–بُستانٌٌ-قَبیحٌ–َحدیقةٌٌ-شقاَوةٌ)
 ............................=   ............................                                            ............................≠ ............................ 

3 

5/0  

 مشخص کنید.از نظر معنایی یا دستوری  در هر ردیف کلمه ناهماهنگ را 

 □مطر□ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌشهر□ٌٌٌٌٌٌٌٌٌسحاب□ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌریح الف(

 □نَظَرٌٌٌٌٌٌٌٌٌَ□ٌٌٌٌٌشاَهدٌٌٌٌٌَ□ٌٌٌٌٌَرأَیٌٌٌٌٌٌٌٌٌ□ٌٌٌٌٌٌأکلٌٌَب(

4 

2 

  مهارت ترجمه

 آیات و احادیث زیر را ترجمه کنید.

 (75/0. )َربِّ اّنی َظَلمُت َنفسی( الف

 (5/0 .)إنَّ اهلَل َمَعنا الَتحَزن  ب ( 

 

بر  ا  ج(    (75/0.)عَلم أنَّ الَنصَر َمَع الصَّ
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 2صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

  نهـــمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 های دوره اول امتحان هماهنگ دبیرستان
 

 امتحانات پایان ترم اول
1394-95سال تحصیلی    

 

عربی: نام درس  

1394دی ماه  15:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 60: مدت امتحان  

 

4 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله 

ئ الف(  (75/0)العاُم الدِّراسیُّ الَجدید َیبَتد 

نُه و َصَدَمتهُ  َسیاَرة   ت  ا قَتَربب(   (75/0) م 

ندَک عمل  ج(   (75/0)َأبحُث َعن َعمٍل؛ َهل ع 

قة  َسفیَنَتُهم فاحَترَقت   أصاَبت   د(  (75/0) صاع 

 (1الخروج  ب سهوَلٍة. )ُاخُرجی أنت  َتقدریَن َعَلی  هـ(

6 

5/0  

 ترجمه های ناقص را کامل کنید: 

 نوشت........................ دانش آموز                                  .َکَتَب الّتلمیُذ َصحیَفًة جدارّیةً الف( 

 تقسیم کرد........................ پنجاستاد دانشجویان را به       .َقسََّم اأُلستاُد  الّطالَب اَلی َخمَسة  أفر َقةٍ  ب(

7 

5/0  

 ترجمه صحیح را انتخاب کنید: 

 .الَغریُب َمن َلیَس َلُه َحبیب  الف( 
 □. غریب کسی است که دوستی ندارد -2             □. غریب آن کسی است که با دوستش رابطه خوبی ندارد  -1

َن اهلل  إ ب(  .نَّ حوائَج الّناس  إلیکم نعمة  م 
 □. به راستی نیاز های مردم به شما نعمتی از خداوند است -2         □. قطعاً رفع نیازهای مردم از نعمت های خداوند است  -1

8 

5/0  

 شناخت و کاربرد قواعد

 جدول زیر را کامل کنید.
 

 
 

 

  

 وزن کلمه حروف اصلی

 .............. معروف ع ر ف

 فاعل عابد ..............

9 

5/0  

 با توجه به تصویر فعل مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید:
 

 

 

 

  

 .الَجَبلَ .................  یا َأیُّها الرِّجالُ ب( .        الَغداءَ ..............  َأیَُّتها المرأةُ الف( 
 □ُاصُعدی( 2       □ُاصُعدوا( 1ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ□ٌال تأُکلی( 2           □ال تأُکلُ ( 1
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 3صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

  نهـــمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 های دوره اول امتحان هماهنگ دبیرستان
 

 امتحانات پایان ترم اول
1394-95سال تحصیلی    

 

عربی: نام درس  

1394دی ماه  15:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 60: مدت امتحان  

 

1 

 در جاهای خالی فعل مناسب قرار دهید.

 □یکتُبان             □کَتبُتما            ؟جواَب السواَلین  .................. یا صدیقتان  َهلالف( 

  □الَتلبسان             □اُنُظرنَ   .                  إلی ُنزول  الَمَطر..................  یا طالباتُ ب( 

ن الصُّ ..................  المدرِّساتُ أولئَک ج(  ٌ□َیخرجنَ           □َتخرجینَ .             وف  فم 

 □التکُتب               □ُاکُتب                .      شیئًا َعَلی الشََّجر  ..................  یا َزمیلی د(

11 

5/0  

 مهارت درک و فهم

 حقیقت بنویسید.درستی یا نادرستی جمله های زیر را بر اساس 

 □نادرست           □کرُة القدم  ریاضة  یلعُب ا ثنا َعَشَر العبًا.                   درست الف(

 □نادرست           □درستة            المخزُن مکان  َنجعُل و نحفُظ فیه أشیاء مختلف ب(

12 

1 

 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید )یک کلمه اضافی است(.

.الکثیر حیوان  معروف  بالوفاء   المستشفی  

. أخشاب  مناسبة  ل الحتراق  فی الّنار الرَّصیف   

.مکان  مجهز  ل َفحص الَمَرضی الَحَطب  

.جان ب  م ن الشارع ل ُمرور الّناس الَکلب  

  األَسد
 

31  

5/1  

 درک مطلب
 متن زیر را بخوانید، سپس به سواالت پاسخ دهید:

ه   َوَقعت کاَیةُ  هذ   عَ مَ  ة  عَ الجام   ب  اّل ن طُ طالبًا م   رَ شَ ثنا عَ ا   بَ هَ ؛ ذَ الدٍ ب   فی َسَنةً  َاربعینَ  َقبلَ  الح 
 ة.ئ  هاد   حر  البَ  ت میاهُ . کانَ ن االسماک  عَ  بحاثٍ اَ  ة  ئَ هیة لتَ لمیِّ ع   فرةٍ ی سَ الَ  همأستاذ

 درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید:

 □نادرست          □درست             .        َمّواَجةً کانت میاُه الَبحر   -1
 □نادرست          □.         درستَعشَرُة ُطاّلب کانوا فی السَّفَرة  العلمّیة   -2

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

َعة  َمَع  -1           ................................؟ ....أستاذهم ل ماذا َذَهَب الُطاّلب  الجام 

ه  الحکاَیة -2  .....................................................         ؟ َمَتی َوَقعت هذ 
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 4صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

  نهـــمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 های دوره اول امتحان هماهنگ دبیرستان
 

 امتحانات پایان ترم اول
1394-95سال تحصیلی    

 

عربی: نام درس  

1394دی ماه  15:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 60: مدت امتحان  

 

1 

 مهارت مکالمه

 با توجه به تصویر پاسخ کوتاه دهید:
 

 

 

 

 

 ؟ .............الّریاضّیونَ ماذا َیفَعُل هوالء   ب(        ...؟......الُحّجاُج إلی مکَة المکرََّمة   ب َم ُیساف رُ الف( 
 

51  

نمــــره(  5نمره ی شفاهی )  

نمــــره( 3روان خوانی .........................)نمره ی   

نمــــره( 2نمره مکالمه ساده ..............................)  
 



 

 1صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

  نهـــمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

  دوره اول ایه دبیرستانامتحان هماهنگ کلید 
 

ترم اولامتحانات پایان   
4139-59سال تحصیلی    

 

عربی: نام درس  

1394دی ماه  15:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 60: مدت امتحان  

 

 ردیف سواالت     بارم

5/0  

  مهارت واژه شناسی

 نام هر تصویر را از میان کلمات داده شده انتخاب کنید و زیر آن بنویسید .)یک کلمه اضافه است(

الَمشاة-غزالة ٌ)  (ِجسرٌ -َممرُّ
 

 

 

 

 غزالة ٌٌٌهذهٌٌٌٌ                           ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌِجسرٌ  هذاٌٌٌٌٌٌٌ            ٌٌ

1 

5/0  

 فقط واژه های مشخص شده را ترجمه کنید: 

        ٌفیٌَحیاتِکٌٌَاُصُدقٌ  ب(                                  ٌِمنٌبَعیدٌ ٌُدخانا ٌَرأیناٌالف( 

 راست بگو                                                      دود                  

2 

5/0  

 (≠،=) )دو کلمه اضافی است( :و کنار هم بنویسید کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید

 (َسعاَدةٌ-ِشراءٌٌ–بُستانٌٌ-قَبیحٌ–َحدیقةٌٌ-شقاَوةٌ)
 َسعاَدة ≠ شقاَوة                                                                 َحدیقة  = بُستان

3 

5/0  

 مشخص کنید.از نظر معنایی یا دستوری  در هر ردیف کلمه ناهماهنگ را 

 □مطر□ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌشهر□ٌٌٌٌٌٌٌٌٌسحاب□ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌریح الف(

 □نَظَرٌٌٌٌٌٌٌٌٌَ□ٌٌٌٌٌشاَهدٌٌٌٌٌَ□ٌٌٌٌٌَرأَیٌٌٌٌٌٌٌٌٌ□ٌٌٌٌٌٌأکلٌٌَب(

4 

2 

  مهارت ترجمه

 آیات و احادیث زیر را ترجمه کنید.

 پروردگارا قطعًا من به خودم ستم کردم )ظلم کردم(  (75/0. )َربِّ اّنی َظَلمُت َنفسی( الف

 اندوهگین مباش )ناراحت نشو(قطعًا خدا با ماست.  (5/0 .)إنَّ اهلَل َمَعنا الَتحَزن  ب ( 

 

بر  ا  ج(     بدان که پیروزی همراه)با( شکیبایی)صبر( است.   (75/0.)عَلم أنَّ الَنصَر َمَع الصَّ

 

5 

4 

 جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.

ئ الف(  سال تحصیلی جدید شروع می شود. (75/0)العاُم الدِّراسیُّ الَجدید َیبَتد 

نُه و َصَدَمتهُ  َسیاَرة   ت  ا قَتَربب(   برخورد کرد.به او و  نزدیک شد به او یک خودرو (75/0) م 
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 2صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

  نهـــمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

  دوره اول ایه دبیرستانامتحان هماهنگ کلید 
 

ترم اولامتحانات پایان   
4139-59سال تحصیلی    

 

عربی: نام درس  

1394دی ماه  15:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 60: مدت امتحان  

 

ندَک عمل  ج(   دنبال کاری می گردم؛آیا کاری داری؟ (75/0)َأبحُث َعن َعمٍل؛ َهل ع 

قة  َسفیَنَتُهم فاحَترَقت   أصاَبت   د(  وبرقی با کشتی آنها برخورد کرد پس آتش گرفت.رعد (75/0) صاع 

 .توانی به آسانی خارج شویخارج شو.تو می  (1ُاخُرجی أنت  َتقدریَن َعَلی الخروج  ب سهوَلٍة. ) هـ(

5/0  

 ترجمه های ناقص را کامل کنید: 

 نوشت.  روزنامه دیواری دانش آموز                                  .َکَتَب الّتلمیُذ َصحیَفًة جدارّیةً الف( 

 سیم کرد.تقگروهی   استاد دانشجویان را به پنج      .َقسََّم اأُلستاُد  الّطالَب اَلی َخمَسة  أفر َقةٍ  ب(

7 

5/0  

 ترجمه صحیح را انتخاب کنید: 

 .الَغریُب َمن َلیَس َلُه َحبیب  الف( 
 □. غریب کسی است که دوستی ندارد -2             □. غریب آن کسی است که با دوستش رابطه خوبی ندارد  -1

َن اهلل  إ ب(   .نَّ حوائَج الّناس  إلیکم نعمة  م 
 □. به راستی نیاز های مردم به شما نعمتی از خداوند است -2         □. نیازهای مردم از نعمت های خداوند استقطعاً رفع   -1

8 

5/0  

 شناخت و کاربرد قواعد

 جدول زیر را کامل کنید.
 

 
 

 

  

 وزن کلمه حروف اصلی

 مَفعول معروف ع ر ف

 فاعل عابد ع ب د

9 

5/0  

 برای جای خالی انتخاب کنید:با توجه به تصویر فعل مناسب را 
 

 

 

 

  

 .الَجَبلَ .................  یا َأیُّها الرِّجالُ ب( .        الَغداءَ ..............  َأیَُّتها المرأةُ الف( 
 □ُاصُعدی( 2       □ُاصُعدوا( 1ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ□ٌال تأُکلی( 2           □ال تأُکلُ ( 1

10 

1 

 قرار دهید.در جاهای خالی فعل مناسب 

 □یکتُبان             □کَتبُتما            ؟جواَب السواَلین  .................. یا صدیقتان  َهلالف( 

  □الَتلبسان             □اُنُظرنَ   .                  إلی ُنزول  الَمَطر..................  یا طالباتُ ب( 
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 3صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

  نهـــمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

  دوره اول ایه دبیرستانامتحان هماهنگ کلید 
 

ترم اولامتحانات پایان   
4139-59سال تحصیلی    

 

عربی: نام درس  

1394دی ماه  15:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 60: مدت امتحان  

 

ن الصُّ ..................  أولئَک المدرِّساتُ ج(  ٌ□َیخرجنَ           □َتخرجینَ .             وف  فم 

 □التکُتب               □ُاکُتب                .      شیئًا َعَلی الشََّجر  ..................  یا َزمیلی د(

5/0  

 مهارت درک و فهم

 بنویسید.درستی یا نادرستی جمله های زیر را بر اساس حقیقت 

 □نادرست           □کرُة القدم  ریاضة  یلعُب ا ثنا َعَشَر العبًا.                   درست الف(

 □نادرست           □درستة            المخزُن مکان  َنجعُل و نحفُظ فیه أشیاء مختلف ب(

12 

1 

 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید )یک کلمه اضافی است(.

.الکثیر حیوان  معروف  بالوفاء   المستشفی  

. أخشاب  مناسبة  ل الحتراق  فی الّنار الرَّصیف   

  .مکان  مجهز  ل َفحص الَمَرضی الَحَطب

.جان ب  م ن الشارع ل ُمرور الّناس الَکلب  

  األَسد
 

31  

5/1  

 درک مطلب
 متن زیر را بخوانید، سپس به سواالت پاسخ دهید:

ه   َوَقعت کاَیةُ  هذ   عَ مَ  ة  عَ الجام   ب  اّل ن طُ طالبًا م   رَ شَ ثنا عَ ا   بَ هَ ؛ ذَ الدٍ ب   فی َسَنةً  َاربعینَ  َقبلَ  الح 
 ة.ئ  هاد   حر  البَ  ت میاهُ . کانَ ن االسماک  عَ  بحاثٍ اَ  ة  ئَ هیة لتَ لمیِّ ع   فرةٍ ی سَ الَ  همأستاذ

 درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید:

 □نادرست          □درست             .        الَبحر  َمّواَجةً کانت میاُه  -1
 □نادرست          □.         درستَعشَرُة ُطاّلب کانوا فی السَّفَرة  العلمّیة   -2

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

َعة  َمَع  -1          االسماک  لَتهیَئة  َابحاٍث َعن     ؟أستاذهم ل ماذا َذَهَب الُطاّلب  الجام 

ه  الحکاَیة -2          َسَنةً  َاربعینَ  َقبلَ    ؟َمَتی َوَقعت هذ 
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 4صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

  نهـــمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

  دوره اول ایه دبیرستانامتحان هماهنگ کلید 
 

ترم اولامتحانات پایان   
4139-59سال تحصیلی    

 

عربی: نام درس  

1394دی ماه  15:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 60: مدت امتحان  

 

1 

 مهارت مکالمه

 با توجه به تصویر پاسخ کوتاه دهید:
 

 

 

 

 

 ُکرة القدملعبوَن یَ ؟ ماذا َیفَعُل هوالء  الّریاضّیونَ  ب(      ةبالطائ ر ؟ الُحّجاُج إلی مکَة المکرََّمة   ب َم ُیساف رُ الف( 
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نمــــره(  5نمره ی شفاهی )  

نمــــره( 3روان خوانی .........................)نمره ی   

نمــــره( 2نمره مکالمه ساده ..............................)  
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