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 هنم عربی

 دوم ترممیان
 

 ابرم التؤاس ردیف

 .دیترمجه کن یرا به فارس ریز  یمجله ها 1
لُبکاء َفْجأة    الف ( بَدأَ َسّجاُد ابا

دَرَسٍة   یإل ْذَهبونَ یَ َحقائبَ ُهم َو  ذُ یالّتالم مالونَ یَْ ب( 
َ
 امل

 شاَهَد ََنّارا   تا یابَب البَ  د  ی( عاْنَدما فَ َتَح حَ ج
 َسَنة   یَ قَبَل أَْرَبع ةُ یَ د( َوقَ َعْت هذاها احلاکا

 َو امْجَعوا احَلَطبَ  دٍ یه(إاْْبَثوا َعْن صَ 

4.5 

 .دیترمجه درست را انتخاب کن ۲
،َمْن مَجََع عاْلَم   عالماها  یالّناسا إلالف( أْعَلُم الّناسا

 دیفزایاست که دانش مردم را به دانش خود ب یمردم کس نیداانتر  -1
 است که علم خودش را از علم مردم کمرت بداند یمردم کس نیعامل تر  -۲
 .ب  یَلهُ َحب سَ یَمْن لَ  بُ ی( أْلَغر ب
 ندارد یاست که دوست یکس  بیغر  -۱
 ندارد یاست که اب دوستش رابطه خوب یآن کس بیغر  -۲

0.5 

 .دیرا ترمجه کن ریز  ثیو احاد تایآ ۳
 .الّناسا َمْن نَ َفَع الّناسَ  ریَ الف(خَ 

ألْصلا َوالنََّسبا  ْلعاْلما َو األَدبا ،ال ابا  .ب(َشَرَف اْلَمرءا ابا
 .نیالُقوما الکافر  ی( أُْنُصران َعلَ ج

ا  إانّ  ا تَ ْعَملوَن َعل  ید( إاْعَملوا صاحلا  میِبا

2 

 0.5 دیسیکنار آن بنو   یرا به عرب ریانم هر تصو  ۴



 
........................ 

 
........................ 

 د.یسیکلمات متضاد و مرتادف را کنار هم بنو  ۵
 دیبَع - لیمج– نیحز  –طالب  –سعادة  –َفراَح  -  ذیتلم

0.5 

 .دیتر مجه کن یکلمات مشخص شده را به فارس ۶
حاَوَلة کمیالف( َعلَ 

ُ
مل سَتشف یب( ُهَو َرَقَد ف  .                          ابا

َ
 یامل

0.5 

 .دیکلمات انمهاهنگ را در هر گروه مشخص کن 7
  َجّدة      َلون    ُأْخْت       ب( باْنت                َنظَرَ       شاَهدَ      یرَأَ       الف( َأَکلَ 

0.5 

 0.5         أْکَرم   فیَرص      0دیسیوزن کلمه را بنو  8

 0.5 دیسیآن  را بنو  یکلمه    ) حممود (   و معن  یحروف اصل 9

 .دیسیفعل مناسب بنو  یخال یدر جا ۱۰
سرا  لاُعبور الس ........................الف( املهندسوَن    َصَنعوا         َصَنعُتم  .          اراتیجا

  َتشُکرُ           شُکرُ یَ                               رَبَُّه.      ........................ َذةُ یب( التلم

0.5 

 .دیفعل امر مناسب قرار ده یخال یدر جا ۱۱
   إحْالْ      إحْاال  .          هذاها املنَضَدةا  ........................ یقیصد ایالف( 

  یُأْخُرج        ُأْخُرْجنَ           .ماَن الصَّفا  ........................ یقاتیَصد ایب(

1 

۱۲ 

 دیسیهر کلمه را مقابل مجله مربوط به آن بنو 
 ماَن الّنار  ْصَعدُ یَ  یالغاراب                      ألشَّئ الذ -1
 الَغداءَ  هیالناُس ف ُکلُ یَ َمکان               ُکرَُة الَقَدم-2
ْطَعم               -3

َ
 طائر  أْسَود الّلون         أمل

شکالت         الدخان            -4
ُ
عاب َو امل  َحلُّ الصّا

 َأَحَدَعَشرَ  هایف ْلَعبُ ی َ  ضة  ایر            الفرج            -5

1 

 1 .دیاپسخ کواته بده ریز  یبه پرسشها ریاب توجه به تصو  ۱۳

 
  ........................؟ الشََّجرَةا  یالف( ماذا عل

 ........................ ذلَک الرَُّجل؟ نَ یب( أ



دَّراُس ماْن تاالم یالتال وما یَ ال یف ۱۴
ُ
رورا ف یا کاتابََة َقوان  ذاها یطََلَب امل

ُ
رورا وا َرْسما إشاراتا امل

ُ
د ةٍ یجدار  فةٍ یَصح یامل

ُ
َمْنطََقةا  یإل رُ یُثَّ أَخَذ امل

رورا َوَ بْعَد  ما یَتعل
ُ
رورا  یإل ی  جاَء ُشرط یا ومَ یَ امل

ُ
دَرَسةا لاَشرحا إشاراتا امل

َ
 0امل

َدرّاُس ماْن تالمالف
ُ
 ذها؟ی(ماذا طََلَب امل

دَرَسةا؟ یإل یُ جاءا ُشرط  یب( َمت
َ
 امل

 املدرسة مان إداَرةا املرور؟                        یج(  َمْن جاَء إل

1.5 

 

 موفق ابشید


