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1

ترمج اللکامت الیت حتتها خط:

:یف غری ماکهنا النفاایتال نرمی  املنترشة:  ب( ررو زانُه بأ جُنٍم، اکلُ  الف(

یل التَّفرِقَِة، فهو  :معیُل ج( َمن رأَی ِمنمک أ حدًا یدعو ا  ِ العدو 

57/0

2

اکتب یف الفراغ اللکمتنی املرتادفتنی و اللکمتنی املتضادتنی

 َرقَدَ  / انم / مفتوح  رفع/  / نزول   مغلَق/

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

7/0

3
اکتب مفرَد او مجَع اللکمتنی:

عصار:  ب( ُاکتب مجَع لکمةِ  الف( بقاع: ُاکتب مفرد لکمةِ  ا 
7/0

4

املعین:عنی اللکمَة الغریبَة یف 

مدرسة                حنفی ة      مستشفی              مس توصف
27/0

7

 :ترمْج هِذِه اجلَُملَ 

َّیت َجذَوُُتا مس تَِعَرة: ( 1 یل الشمِس ال
ِ
.................................................................... و انْظْر ا

ًا: (2 ِة تقویٍة، أَو یاُمرْسَن نشاطًا ُحر  فَظنَّْت أ نَّ طالباِت صف ٍ أ خَر یف حصَّ

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

ن مک مسؤولوَن حیت  عِن الِْبقاعِ َو الَْبهاِِئِ:3 ..................... .................................( ا 

ة؟:4  ( هل تَعََلُ أ نَّ المنةَل تقِدُر عََل محِل یشٍء یفوُق وزهَنا مخسنَی مرَّ

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

7

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

 دهم انسانی مقطع و رشته:

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

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

صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

عربینام درس: 

شاهمرادیخانم  نام دبیر:

 01/0231 / 32 امتحان:  تاریخ

/ عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:
دقیقه 57مدت امتحان : 

4از  0صفحه 
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َْت 5 بیعی ةُ ( حری  اهرُة الط  نَواٍت طویةًل مفا وجدوا لها جوااًب: هِذِه الظ  مِک(  الن اَس س َ  )مطُر السَّ

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

 ........................................................... . ( ذهبْت طالبٌة ال طفاِء الْمکِی فاِت:6

 ( و عَل ک ِ الن اِس أ ن یَتعایَشوا مَع بعضهم تعایشًا سلمی ًا، مع احتفاِظ ٍک  منهم بعقائِِدِة: 7

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

6 

مَجَةَ  ِانتَِخِب  حیَحةَ  الرتَّ  . الصَّ

  الف( کُّ حزٍب مبا لهیم فرحوَن:

 هر گروهی به أ چنه نزدشان است خوحشال اند. -1

  داش ته های خود خوحشال نیستند.مهه ی گروه ها به  -2

ِساِت ینتِظْرَن أ ْن  الباِت: مدیر و بعیض از معلامن.......ب( اکنْت املدیرُة و بعُض املُدر   تَفُرَغ الْمدرسُة مَن الط 

 منتظر می شدند که مدرسه از دانش أ موزان خایل شود. -1     

 در انتظار خایل شدن مدرسه از بریخ شاگردان بودند. -2     

7/0 

5 

مَجَةِ  يف الفَراغاِت  َک ِلِ   الفاِرس یَّةِ  الرتَّ

ة. . 1 صیف أ مثةل للمرافق العام  ُة و ال جشار عَل الر   املتاحُف و املکتباُت و احلدائُق العام 

 ....... منونه هایی از ........ معومی هستند.در و درختان  ی معومی......... و ........ و پارک ها   

ذا ماتوا انْتَََبوا.2  . الن اس  نیاٌم، فا 

  مردم....... پس هرگاه مبریند ...... . 

7/1 
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 ترمج اللکامت الیت حتتها خط:

 َدریس: سأ کُتبُ ( 3برسعٍة:               ال یکتنَُب ( هنَّ 2عَل الْجداِر:           ال تکتُْب ( 1

نفتَحَ ( 6بدقٍة:                    اکنوا یکتُبونَ ( 5:                متارینمَُک  ما کتبمت( 4  الباب: ا 

ُج ( 7 عتذار (8طالب هذه املدرسة:     یتخرَّ  ابللغة العربیةِ تلَکَّْم ( 9من املعلمة:                   ا 

 الزائَر: ال أ عرُِف ( 11
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 4از  3صفحه 
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 ْ حیحَ  اجلَواَب عنی   :الصَّ

 یرجعون            یراجعون             یسرتجعون                ":َجعوااسرتَْ املضارع من "

 الامُر ِمن "حتتَفُل":           احتِفْل              احفَْل                احتفَل        

 مقاتةََل               قتل                  تقاتُلْ           " یقاتلُ "املصدر من 

 املایض من  "یاُکتنَب"          کتنَب               اکتبنتَّ                اکتنبَ 

 

 

 

1 

 

10 
 يف ُک ِ ِعباَرٍة . صیغَتَهُ َو  نَْوَع الِفْعلِ ُاْکُتْب 

 :. اَْل َطفاُل ال یرُْتَکوَن َوْحَدهُ 2                       :. ََشِبنا َحلیبًا طاَزجًا يِف الْقَریَةِ 1
1 

11 

 اکتب جواب العملیات احلسابیة.

 الف( أ ربعة و عرشون زائُد واحٍد و ثالثنَی یساوی.... .  مخسًة و مخسنَی        س بعةً 

 أ ربعة و عرشین        مخسة و عرشین                      مئة تقس می عَل ...... یساوی اربعة. ب( 

7/0 

12 

 اکتب الساعة:

ال ربعاً الف.   العاَشة ا 

 احلادیَة عرشَة و النصف ب.

 6:15پ. 

 8:11ت. 

1 

13 

 ْ مرَی املناسَب للفْعلِ عنی   :الض 

 الف( .......... اکنْت ََتُرُب.     هی         هو         أ نَت           أ نتِ 

 أ نِت          أ ننت           س تَْقبَلنَی.          أ نَت        هنَّ ب( .......... 

7/0 

14 

 :عنی الامس الاشارة املناسب

 (للقریبشاره الا) امس  احلاسوابن عَل املنضدة.الف( ...... 

 

ضات. ) امس   (للبعیدشاره الاب( ........ املمر 

 

7/0 

 4از  2صفحه 
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 نمره 31جمع بارم 
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 اکتب یف الفراغ عددًا مناس بًا:

 .ثالاثءالف. الیوم ال........... ِمن اایم االس بوع یوُم ال 

 )رسابز( املدرسة. ابب . مخسة.... واقفون أ مامب

7/0 

16 

ائِرِة العَدَد الْمناِسبَ   «زائداتن لکمتان»  :ضْع یف ال 

 لیس یف داخهِل یشٌء. الف((  احملیطُ                                         1

 أ کرُب من البحِر کثریًا.                                               ب(                    ( ذاک                        2

شارٍة لغرَِی الْقریب. ج(                                ( الشعب          3  ا مس ا 

 جامعُة مَن الناِس یعیشوَن یف بالٍد واحدٍة. د(                                            الفارغ( 4

 ( ذو6                                             ( مواطن5

1 

15 

حیحة حسَب احلقیقِة و الواقعِ: حیحَة و غرَی الص   عنْی امجلةل الص 

رافِة قصرٌی جدًا. (1  طول قامة الزَّ

عطاُء حٍل  و بیاُن طریقٍة للْقیاِم  (2  بعمٍل.اال قرتاُح ا 

3) .  "قائد" اذلی یعمل ملصلحة ِالعدو 

 املشمُش فاکهة یأ لکها الن اُس جمففًة فقط. (4

1 

18 

 أَجْب عِن ااْلَس ئةِل الت الیِة.

 ؟مْک معُرِک  (2                َن العراِق؟           مِ  هل حرضتُِک  (1
7/0 

19 

 کتب سؤااًل و جوااًب حصیحًا:رت ِب اللْکامِت و اُ م

 طبیعة/ أ مجل/مازندران/و/ها/!غاابت/ ما/  (1

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

خوِل/ (2 یوِف / هل/ بطاقاُت/ مک أ هاًل/./ عند / ؟/ ال   / اِبلض 

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

1 

 4از  4صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 الف( مروارید ها

 ب( زباله ها 

 ج( مزدور

 مفتوح/ ب( رقد= نامَ ≠الف( مغلق 2

 الف( اعاصیر / ب( بقعة 3

 حنفیة 4

5 

 و به خورشیدی که پاره آتش آن فروزان است، نگاه کن. (1

 پس گمان کرد دانش آموزان کالسی دیگر در زنگ تقویتی هستند یا فعالیتی آزاد انجام می دهند. (2

 چارپایان مسئول هستید.شما حتی در برابر زمین ها و  (3

 آیا می دانی که مورچه می تواند چیزی با وزن پنجاه برابر خود حمل کند؟ (4

 ( سالیان طوالنی مردم را متحیر کرد پس برای آن جوابی نیافتند.این پدیده طبیعی ) باران ماهی (5

 دانش آموزی برای خاموش کردن کولرها رفتند. (6

 ود با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند.بر همه مردم واجب است که با حفظ عقاید خ (7

6 
 1الف( 

  1ب(

7 
 تاسیسات -پیاده رو -کتابخانه ها -موزه ها (1

 بیدار می شوند -خفتگان اند (2

8 
( فارغ التحصیل می شود/ 7(باز شد/ 6( می نوشتند/ 5( ننوشتم/ 4( خواهم نوشت / 3( نمی نویسند/ 2ننویس/  (1

 ( نمی شناسم 11( سخن بگو / 9( عذر خواستن /8

 ( کاتبن4َ(مقاتلة / 3ساکن است( /  "ل"( احتفل ) روی 2یسترجعون/  (1 9

01 
 متکلم مع الغیر -ماضی (1

 للغائبینَ -مضارع منفی (2

00 
 الف( خمسة و خمسین

 ب( خمسة و عشرین

01 

 9445الف( 

 11431ب( 

 پ( السادسة و الربع

 ت( الثامنة تماما

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطینواحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 عربینام درس: 

 خانم شاهمرادینام دبير: 

 91/9398 / 33 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح18:11 امتحان:ساعت 

 دقیقه 57مدت امتحان: 
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 الف( هی / ب( أنتِ 01

 الف( هذان / ب(اولئک  04

 الف( رابع / ب( جنودٍ 05

 ( الف4( د/ 3( ج / 2ب /  (1 06

 ( غ4(غ / 3( غ / 2غ /  (1 07

08 
 ال، أنا من االیران. (1

 عاماً. عمری ستة عشرَ (2

09 
 ما أحمل غابات مازندران و طبیعتها (1

 أهالً بالضیوف. هل عندکم بطاقات الدخول؟ (2

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره31جمع بارم :
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