جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم انسانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

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

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

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

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0411 -0410

تعداد صفحه سؤال 4 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :عربی دهم انسانی

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر :خانم شاهمرادی

تاریخ امتحان0022/ 02 / 02 :
ساعت امتحان 02:22 :صبح /عصر
مدت امتحان  02 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

ردیف

نام دبیر:

با دقت ،اعتماد به نفس و آرامش پاسخ بدهید.

سؤاالت

بارم

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

ترجم الی الفارسیة 5(:نمره)
الف) هَل تظَنُّ أنَ یکَونَ ذلِکَ الْمَطَرُ حَقیقَهً وَ لَیسَ فِلْماً خَیالیّاً؟!
. ..........................................................................................................................
ب) وَ انْظُرْ إِلَی الشَّمسِ الَّتی /جَذوَتُها مُسْتَعِرَه
. ...........................................................................................................................
1

پ) ظنّت آیالرٌ أنَّ الطالبات صفّ آخَر یُمارسنَ نَشاطاً حُراً.

5

. ............................................................................................................................
ت) إرحَم مَن فی األرض یَرحمکَ مَن فی السَماء.
. ..............................................................................................................................
ث) یزرعُ الجاهلُ العدوانَ فیحصُدُ الخسرانَ.
. ................................................................................................................................
ترجم الکلمات التی تحتها خطٌ 5.5(:نمره)
2

5.5

الف) تذهبُ لِإغالق حنفیّة الماء.
ب) حاوَلَ الْعُلَماءُ مَعرِفَهَ سِرِّ تِلْکَ الظّاهِرَهِ الْعَجیبَهِ.

3

4

اکتب فی الفراغ الکلمتینِ المترادفتینِ و الکلمتینِ المتضادتینِ ( :صار  ،مسمُوح  ،ناجح  ،اصبح ،راسِب  ،ضیاء)
............... =................

( 5.5نمره)

............... ≠.................

اکتب مُفرد أو جمع الکلمتینِ 5.5(:نمره)
الف)اعاصیر.............:

5.5

5.5

ب)عمود............:
صفحه  1از 4

جمع بارم  02 :نمره
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عَیّن الکلمة الغَریبة فی المَعنی  5.5(:نمره)
5

ب) النهر

الف ) البحر
ب) المستشفی

ج)الریح

ب) المستوصف

5.5

د) المحیط
ج) المتحف

د) الهاتف

إنتخب الترجمة الصحیحة 5.5(:نمره)
)5ربّنا! ال تَـجعَلْـنا مَع َ الْقَوم ِ الظّالِـمیـنَ
الف) پروردگارا! ما را از قوم ظالمان قرار نده.
ب) ای خدای ما! ما را همراه قوم ظالم قرارنمی دهی.
6

)2یشاهد الناسُ سقوط األسماکِ من السماء:
الف) مردم سقوط ماهی ها از آسمان را مشاهده می کنند.

1.5

ب) مردم افتادن ماهی از آسمان ها را مشاهده کردند.
)3هؤالءِ العالمون کانوا یستَغفِرونَ اهللَ:
الف) اینها عالمانی هستند که از خدا طلب آمرزش می کنند
ب) این عالمان از خدا طلب آمرزش می کردند.
ج) این عالمان از خداوند آمرزش خواسته اند.
کَمّل الفراغات فی الترجمة 5( :نمره)
الف) النَّاسُ نیامٌ فَإذا ماتوا إنتبهوا.
7

مردم .......پس آنگاه که بمیرند. ......... ،
ب) فابحَـث ْ و َ قُـل ْ مَن ْ ذَا الَّـذی /یُـــخْـرِج ُ مِنـهَـا الـثَّـمَــــرَه

1

پس ........و بگو چه کسی است آن که از آن میوه را . .........

ضَع فی الدائره العدد المُناسبَ«:کلمتانِ زائدتانِ» ( 5نمره)

8

)5الدرر

 Oمن االحجارِ الجمیلهِ الغالیهِ ذات اللونِ االبیضِ

 )2النشاط
 )3الفستان

 Oساعاتُ العملِ للموظفینَ و العمالِ.
 Oنوعٌ مِن انواعِ نزولِ الماءِ الیَنزِلُ علی الجبالِ فقط.

 )4الثَّلج
)5المشمش
 )6الدَّوام

 Oمِن المالبس النسائیه

صفحه  2از 4
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1

انتخب جوابً صحیحاً ( 5نمره)
تالمیذ O

تلمیذ O

ب) مئة تقسیم علی خمسة یساوی.......

عشرین O

خمسینO

پ) ............اثنتان فی الصف.

منضدتانO

طالبان O

الف) یلعبُ خمسه ......فی المدرسه.
9

ت) الفصل ..........فی السنة االیرانیة فصل الربیع .االولO
نکته :این سوال دو قسمت الف و ب دارد.
الف) تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتی تَحتَها خطٌّ ( 5نمره)
.5کانَ تذهبُ مهشیدُ الی المدرسه.
15

 .3ما کاتَبَتْ سارا مع صدیقها.

1

الواحدهO

 .2اُطلُبوا لعلمَ.
2.5

 .4وَلَا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ.

ب) کمِّل الفراغات 5.5(:نمره)
 .5جالَسَ ............... :یُجالِسُ  ................ :جالِسْ  :هم نشینی کن مُجالَسَة ................... :
 .2عَلَّمَ  ............... :یُعَلِّمُ  ............... :عَلِّمْ  .............. :تعلیم  :یاد دادن
نکته :این سوال دو قسمت الف و ب دارد.
الف) اکتب ما طُلب مِنک= ( :آنچه خواسته شده را بنویسید 5.5().نمره)
)5اکتب صیغة فعل ( تَضرَبونَ )
)2عیّن نوع الفعل من هذه العبارة  :قُلْ یا أیّها الکافرونَ ال أعبدُ ما تَعبدونَ و ال أنتم عابدونَ ما أعبدُ وال أنا عاب ٌد
ما عَبَدتُم (.دو فعل )
 ) 3اکتب الساعة بالفارسیه :الساعه الثانیه إلّا ربعاً ................
11

ب) ضَع هذه الجُمَل و التَراکیب فی مکانِها المُناسب( .اثنان زائدان) ( 5نمره)
هوالءِ العلماء  /هاتانِ الطالبتان  /هذا الکاتب  /هما معلّمان  /هُنَّ العِباتٌ  /تلک التلمیذة
مجع مونث سامل

مفرد مونث

مثنی مونث

2.5

مجع مکسر

این سوال دو قسمت الف و ب دارد.
12

الف)اجب عن االسئلة التالیه 5.5( :نمره)

1.5

 )5کم عمرکِ؟

صفحه  3از 4
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 )2مِن أی بلدٍ أنتِ؟

12

ب) رَتِّبی الکلماتِ و اُکتبی سواالً و جواباً صحیحاً( .کلمات را مرتب کنید و سوال و جواب درست
بنویسید5().نمره)
بطاقاتُ/هل/الدُّخولِ/عندکُم/؟ /کُلُّ/نعم/مِنّا/بیَدِهِ/بِطاقتُهُ/واحِدٍ./
سوال..................................................................:؟
جواب. ................................................................:
عین المحل االعرابی 5.5( :نمره)

13

5.5

الف) للفائِزِ الثانی جائزهٌ فضیهٌ.
ب) فوقَفَتْ زهرا أمام مدیرة المدرسهِ.
إقرأ النصّ التالی ثم اجب عن االسئلة 5.5(:نمره)
فی الصف العاشر االنسانی:
"ریحانة" و "بلهم" تَذهبانِ الی المدرسةِ صباح کُلِّ یومٍ .هُما تَدخُالنِ الصَّفَّ و تَقرَآنِ دروسَهُما و تجتهدانِ
(=تالش میکنند) فی فَهمِ الدّروسِ وبَعدَ الدّرسِ تخرُجانِ من الصّف بنشاطٍ و تذهبان إلی البیت.
هما تدرسان (= درس می خوانند) مع "اربعة" اَصدقائهما فی الصف العاشر االنسانی .تلمیذات الصف العاشر
االنسانی یحبنَ درس اللغة العربیة کثیراً .هنّ ال یتقلّبنَ فی االمتحانات ابداً و ال یتکلَّمن فی الصفِّ.

14

الف)کم عدد الطالب فی الصف العاشر االنسانی؟ خمسه O

سته O

سبعه O

ب) مَن تجتهدُ فی فَهمِ الدّروس؟
ج) عیّن مزید ثالثی فی النص و اکتب اسمَ بابٍ(:یک فعل ثالثی مزید در متن پیدا کن و اسم باب را بنویس)
عین الجملة الصحیحة و غیر الصحیحة:
الف) ریحانه و بلهم تذهبان الی البیت بعد اتمام المدرسة.
ب) هما (ریحانه و بلهم) تتکلَّمان فی الصف کثیراً.
توصیه :حداقل دو بار پاسخ برگ خودتان را چک کنید.
صفحه ی  0از0
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1.5

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربي تخصصي دهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبیر :خانم شاهمرادی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کلید

تاریخ امتحان4111/ 41 / 01 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 4111-4114

ساعت امتحان 41:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 01 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

الف) آیا گمان می کنی که آن باران حقیقی باشد  .و فیلمی خیالی نیست.
ب) به خورشیدی که پاره های آتش آن فروزان است ،بنگر
پ)آیالر گمان کردکه دانش آموزان کالسی دیگر فعالیت آزادی را انجام میدهند.
ت)به کسی که در زمین است رحم کن تا کسی که در آسمان است به تو رحم کند .
ث) نادان دشمنی را می کارد پس زیان را درو می کند.

2

الف)شیر آب /ب)پدیده

3

صار= اصبح /ناجح≠ راسب

4

الف) اعصار /ب) اعمدة

5

الف)الریح /ب)الهاتف
 )1پروردگارا! ما را از قوم ظالمان قرار نده )2 .مردم سقوط ماهی ها از آسمان را مشاهده می کنند )3/.این عالمان

6

از خدا طلب آمرزش می کردند.

7

الف) خفتگانند /بیدار می شوند ،هوشیار می شوند /ب) جستجو کن یا بگرد /خارج می کند یا در می آورد

8

الدرر= من االحجارِ الجمیلهِ الغالیهِ ذات اللونِ االبیضِ
الدوام= ساعاتُ العملِ للموظفینَ و العمالِ
الفستان= مِن المالبس النسائیه
الثلج= نوعٌ مِن انواعِ نزولِ الماءِ الیَنزِلُ علی الجبالِ فقط

9

الف) تالمیذ /ب) عشرین /پ)منضدتان /ت)االول

11

الف) )1می رفت )2 /طلب کنید )3 /نامه نگاری نکرد)4 /ناامید نشوید
ب) کمِّل الفراغات 1.1(:نمره)
 .1جالَسَ :هم نشینی کرد یُجالِسُ  :هم نشینی می کند جالِسْ  :هم نشینی کن مُجالَسَة  :هم نشینی کردن
 .2عَلَّمَ  :یاد داد یُعَلِّمُ  :یاد می دهد عَلِّمْ  :یاد بده تعلیم  :یاد دادن
الف))1جمع مذکر مخاطب )2 /مضارع منفی ،ماضی منفی1:41 )3/
ب)
مجع مونث سامل

11

12

هُنَّ العِباتٌ

مفرد مونث
تلک التلمیذة

مثنی مونث
هاتانِ الطالبتان

مجع مکسر
هوالءِ العلماء

الف)
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)1عمری سته عشر عاماً.
 )2أنا مِن ایران.

ب)
سوال :هل عندکم بطاقات الدخول؟
جواب :نعم کل واحد منا بطاقته بیده.
13

الف) صفت یا نعت /ب) مضاف الیه

14

الف) سته  /ب)"ریحانة" و "بلهم" /پ) یتکلَّمن یا یتقلّبنَ /هر دو باب تفعّل ( ذکر یک مورد کافی است).
الف) صحیح /ب) غلط

جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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