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 ترجمه ما تحته خط:

 .....(...................../.................بأنجم.). السماء   زان  الف(

 .....(............/..............السمک ).... مطر  العجیبة  الظاهرةب(هذه 

 

1 
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 المتضاد: و )=( المترادفِاجعل عالمة)=(

 ..م جد  .................ح   ب(مجتهد....ناج..............ب....الف(راسِ 
5.0 
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 ا کت ب المطلوب:

نصور": زن  "م  ة":.            ......................... الف(و  "نِعم   ........................ ب(جمع 
5.0 
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 ترجم العبارات إلی الفارسیة:

ت ِمن حب ة/وکیف  ص ت شجرة:الف(کیف  ن م   ار 

ل  ِمنه   ن/أنز  یم ف م  ر إلی الغ  ه:ب(ا نظ  ر  ط   م 

ت ینابیع  الحکمة ِمن قلبه علی لسانه: ه ر   ج(ظ 

 :تمطر علینا ءالسما ن  د( کأ

 :حیرت هذه الظاهرة الناس (ه

  :ال بجوز االصرار علی نقاط الخالف و العدوان و(

0 

0 

 :انتخب الترجمة الصحیحة 

 دوستی صمیمی            دوست خوب     :ولی حمیم

 عقیده ی ازاد           ازادی عقیده    :حریةالعقیدة

 یک پنجم             پنج             پنجم       :مسخ  

 مزدور دشمن        همکار دشمن       :عمیل العدو 

1 
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 :کمل الفراغ بالترجمة الفارسیة

 .را ببینی..............که بارش ................ایا....   :ن تری نزول الثلجهل تصدق أالف(

 گی میکند د...زن..............بیشتر از..................   :الغراب یعیش اکثر من ثالثین سنةب(

1 
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 :اکتب الساعة بالعربیة

5::3                  .......................... 
5.0 

8 

 :عین الصحیح حول االعداد

 عالمت ضرب       عالمت جمع     :دالف(زائ

 53       35  :خمسة و سبعونب(

       1:    11:  ج(مئة: 
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم تجربی/ریاضیمقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظ سرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1044 -1041سال تحصيلی اول ترمپایان آزمون 

 عربی نام درس: 

  دهم ریاضی و تجربی                     

  آقای طهرانینام دبیر:

 02/0022 /02 امتحان:  تاریخ

 صبح02:02ساعت امتحان:

 دقیقه62مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 02جمع بارم : 

 

 

 1:           5:    :تسعة عشرد(
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 :لالفعالعین الترجمة الصحیحة 

 سفر کردی       ف( سافرت :  سفر میکنی     ال

 می گویی           گفت                ب (قل  :   بگو

 نمینویسی              :  ننویسج( ال تکتب 

 می نوشتند      د کانوا یکتبون :     می نویسند   

 بنویسید         ه(  اکتبوا :   نوشتند    

 چرخید             و( یدور : می چرخد

1.0 

15 

  :انتخب الفعل المناسب

 کتبِت(-کتبت  -..واِجباتی.)کتبت  ................أنا....الف(

قِدر  ة..علی حمل الحب  ..................ملة  الن  ب( قِدر  -.)ی  (-ن  قِدر   ت 

(-ت شاِهدین  -.)ت شاِهد  سماکقوط األ..س  ................... نت  ج(أ  ن شاِهد 

ل ت...فی المدرسة.................هو..د( غ  ل  -.)ِاشت  غ  (-ِاشت  ِغلون   ی شت 

2 
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 األفعال المزیدة:ا کت ب المطلوب من 

ج  »الف(مصدر   رَّ خ   ................«:....ت 

ِذر  »ب(مصدر   عت   ..................«:.....ی 

 .................«:...ی حاِول  »ج(مضارع  

ِمع «:ت ست ِمع»د(أمر   ع         ِاست   ِاسم 

ِسم  »ه(ماضی ِمن بت   ......................«:.ی 

 جالِس     جالِسوا  «: ت جالِس  »و(أمر  

ه  »ز(مصدر ت شاب   ..................«:....ی 

3.0 

12 
وازاتکم-فی-أیدیکم»الکلمات:رت ب  لوا-ج   «إجع 

.......................................... 
1 

13 
ب الواقع: س   عی ن الصحیح أو الخطا ح 

ر ِمن السماء  ط   ...(..........أمر طبیعی.).الف(نزول الم 

 ..(........ض الشعوب فضل علی اآلخرین بسبب الل ون.)..ب(لب ع

5.0 

14 

 کلمتان زائدتان:-للفراغِاجعل الکلمة المناسبة 

داع-الش عب-الف رشاة-الم حیط-]العمیل  ذکریات[-الص 

 ...أداة لتنظیف األسنان..................الف(...

أس..................ب(..... ع فی الر  ج   ...و 

...................ج(...... دو   ..ی عمل لمصلحة الع 

...  العلمی ة.....السفرة ...............د(کتبت 

1 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 نمره(1)      باران-پدیده(ب     اسمان-داد زینت(الف  1

 نمره(5.0)    مترادف(ب     متضاد(الف 2

 نمره(5.0)    النعمات یا االنعم(ب      مفعول(الف 3

4 

 نمره(0)           .شد درختی چگونه و کرد رشد ای دانه از چگونه(الف

 (.کرد نازل)فرستاد فرو ان از را بارانش کسی چه پس.کن نگاه ابر به(ب

 .شد اشکار زبانش بر دلش از حکمت های چشمه(ج

 .میبارد ما بر اسمان گویی(د

 .کرد زده شگفت را مردم پدیده این(ه

 .نیست جایز دشمنی و اختالف های نقطه بر پافشاری(و

 نمره(1)   دشمن مزدور-پنجم یک-عقیده ازادی-صمیمی دوستی 5

 نمره(1)     سال سی-کالغ(ب       برف-میکنی باور(الف 6

 نمره(5.0)      الربع و الثالثة الساعة 7

 نمره(  1)            (نوزده)11(د(  صد)155(ج(   چنج و هفتاد)50(ب   جمع عالمت(الف 8

 نمره(1.0)    چرخد می(و  بنویسید(ه  نوشتند می(د  ننویسید(ج  بگو(ب  سفرکردی(الف 9

 نمره(2)          اشتّّغلّ (د  ت شاهد  (ج  تقدر  (ب  کتبت  (الف 11

ج(الف 11  نمره(5.0)       تّشاب ه(ز  جالِس(و  ابتََسمَ (ه  استِمع(د  ی حاول(ج  اعتِذار(ب   تخرُّ

 نمره(1)       ایدیکم فی جوازاتکم اجعلوا 12

 نمره(5.0)       نادرست(ب    درست(الف 13

14 

 نمره(1)      .هاست دندان کردن تمیز برای ای وسیله مسواک= الف رشاة(الف

داع(ب  .است سر در ،دردی درد سر=الص 

 . کند می کار دشمن مصلحت برای مزدور=الَعمیل(ج

 .نوشتم را علمی گردش خاطرات=ذکَریات(د

  

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران   6هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد سرای دانشپسرانه  دولتیغیر  دبیرستان
 1044-1041سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 عربی دهم ریاضی و تجربی نام درس: 

 طهرانی نام دبير: 

 1044/........ / ....... امتحان: تاریخ

 / عصرصبح  ......... ساعت امتحان:

 دقیقه .......مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




