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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

1 

 ترجم هذه الجمل:

 الف. تُودّی الدّالفینُ دوراَ مهمّاَ فی الحرب و السِّلمِ. 

 ب. لَهُ ذاکرةٌ قویّةٌ وَ سمعُهُ یفوقُ سَمعَ االنسانِ عشرَ مرّاتٍ.

 ج. اَمرهم ذوالقرنین بِاَن یاتوا بالحدید و النّحاس فوضعَهُ فی ذلکَ المضیقِ. 

 د. تستطیعُ الحِرباء اَن تُدیرَ عَینیها فی اتّجاهاتٍ مختلفةٍ دونَ اَن تُحَرّکَ راسَها. 

 هِ. ه.علی کلّ الناسِ اَن یَتَعایشوا مَعَ بعضِهم تَعایُشاَ سلمیّاَ مَعَ احتفاظِ کلّ مِنهُم بِعقائد

 و. یَحدثُ اعصارٌ شدیدٌ فَیَسحبُ االسماکَ الی السّماء بقوّةٍ. 

 ز. اذا کان اثنانِ یتناجیانِ فاَلتَدخُل بینهُما. 

5 

2 

 انتخب الترجمة الصحیحة:

 الف. کان الناسُ یُرحّبونَ بهِ فی مسیرِهِ بسببِ عدالتِه.

 کردند. مردم به دلیل عدالتش در مسیرش از او استقبال می-1

 گفتند. مردم به دلیل عدالتش در مسیرش به او خوش امد می-2

 ب. علینا اَن نستفیدَ مِن امکاناتِنا للتقدّم.

 ما باید از امکاناتمان برای پیشرفت استفاده کنیم.-1

 کنیم. ما از امکاناتمان برای پیشرفت استفاده می-2

5.5 

3 

 اکمل الفراغات فی الترجمة الفارسیة:

 کنند. شیون می ..........پرنده شکایت کنم، در  طّیرِ نُحنَ فی الوُکَنات. و اگر بهشکوتُ الی الالف. وَ اِن 

 علمی خواندم.  ..........ب. قراتُ فی موسوعةٍ علمیةٍ. در

 وجود داشت.  ..........ای رسیدند که در آن  ج.حتّی وصلَ الی مناطق فیها مُستَنقعاتٌ. تا اینکه به منطقه

 برد؟ از بیماری ها به کار می ..........تعملُ العشبَ المناسبَ للوقایة مِن االمراض؟ چگونه از گیاه مناسب برای د. کیف یس

 ..........  بر اساس منطق  ..........ه. کانت رسالة االسالمِ علی مرّ العصورِ قائمة علی اساسِ المنطق. رسالت اسالم در 
 بوده است.

1.5 

 5.5 مطرِ السَّمَک. مهرَجانها نُسَمّی                                                  تحتها خطّ: ترجم الکلمات الّتی 4

 اّکتُب فی الفراغ الکلمتینِ المترادفینِ و الکلمتینِ المتضادّتین: 5

 ..........  ≠   ..........                   ..........=  ..........                        غداة/ بَحَثَ/ شاءَ/ عشیّة/ فتَّشَ/ حُبّ
5.5 

 عیّن الکلمة الغربیّة فی المعنی:  6

 ب( اکرمُ/ احمرُ/ سوداء/ ابیض                                                           الف( سنویاَ/ سلمیّاَ/ شهریّاَ/ اسبوعیّاَ
5.5 

 5.5 ینابیع:                                        شعوب:                                 اکتُب المفرد او جمع الکلمتینِ: 7

8 
 عیّن الجواب الصحیح:

      ⃝اِنتصار           ⃝اِنکِسار             ⃝اِنتظار «:  اِنفعال» علی وزن -1

     ⃝اِفتَرَقَ             ⃝فَرَّقَ          ⃝تَفرَّقَ « : یَتَفَرَّقُ» الماضی مِن -2

5.5 

  2از  1صفحه  

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

 و تجربی دهم ریاضی و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 2 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                                                            

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 عربی نام درس:

  سحر سهیل مقدم :نام دبیر

 22/32/1231 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح  8  :ساعت امتحان

 دقیقه33 : امتحانمدت 
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9 
 عیّن نوع الفعل فی کلّ العبارة:

 جاهِدوا فی سبیل اهلل.-1

 تکَلَّمَ معکَ؟مَن -2

5.5 

15 

 ترجم الکلمات الّتی تحتها خطّ:

 کالمی؟ التُصَدّقینَ .لِماذا2الطالبُ بعدَ اثنتی عشرة سنةً.                                   تَخَرّجَ.1

  تعارَفوا.. الزّمالءُ 4امانتک؟                                                  ما استرجعتَ. اَ 3

 .ساَلونی. ا6ِمِن رحمة اهللِ.                                                التَنقَطِعوا. 5

1.5 

 عیّن الکلمة الّتی یختلفُ نوعها فی کلّ مجموعة: 11

 اَظهِروا/ تعارَفنَ/ علِّما/ تعَرَّفَتا -2                                      اغالق/ شاهِدی/ تعلیم/ تعامُل -1
5.5 

 ضَع فی الفراغ االوّل عدداً ترتیبیّاً و فی الفراغ الثانی عدداً اصلیّاً: 12

 .  ..........ثالثةُ فی اثنی عشرَ یُساوی -2                       مِن ایّام االسبوعِ یومُ الثالثاء.  ..........الیومُ -1
5.5 

13 

 عیّن المحلّ االعرابیّ للکلمات الّتی تحتها خطّ:

 فی اعماقِ المحیطِ.مائیّةٌ التَعیشُ اَحیاءٌ -3یا لیتنی کنتُ تراباَ.             الکافرُ یقولُ  -2القلوبِ.             شفاءُذکرُ اهللِ -1

 .کَدَواءِمِنها  نباتاتٌ مفیدةٌ للمعالجة نستَفیدُ-5                             افضلَ مِنَ العقلِ.          شیئاَما قسمَ اهللُ للعبادِ -4

 .المسافرینَالشرطیّ فَتَّشَ حقائبَ -6

1.5 

14 
 عیّن کلّ الفعل المجهول، ثمَّ تَرجِم ذلک الفعل الی الفارسیة:

 وَ اذا قُری القرآنُ فاستمِعوا لهُ وَ اَنصِتوا لَعلّکُم تُرحَمونَ.
1 

 عیّن اسم الفاعل و اسم المفعول و اسمَ المبالغة، ثمّ ترجمها: 15

 رسّام الصور / یا ستّار العیوب/ یا صانع کلّ مصنوع
1.5 

16 

 «کلمتانِ زائدتانِ» ضَع فی الدّائرة العدد المناسب. 

 .السِّوار1ُ

 یعملُ لمصلحة العدوّ.     ⃝      .الملیح                          2

 بِمعنی الذّهاب نحوَ الضّیفِ وَ اظهار الفرح به.      ⃝   .العمیل                            3

 زینةٌ مِنَ الذّهَبِ او الفضّة فی یدِ المراةِ.      ⃝. االستقبال                           4

 هو الّذی لهُ حرکاتٌ جمیلةً وَ کالمٌ جمیلٌ.      ⃝.اِنارة                                    5

1 

 سئلة التالیة:اجِب عن اال 17

 هل سافرتِ الی البُلدان العربیة؟ -2                                                                     متی دخلتَ الصف؟ -1
5.5 

 رَتِّب الکلمات و اکتُب سواالً و جواباً صحیحا: 18

 الفطور/ متی/ حتّی التاسعة/ مِن السابعة/ موعدُ/ ./ ؟-2                    هل/ تفضّلی/ و/ بطاقة/ الشَّحنِ/ تریدینَ/ ،/ ؟-1
1 

19 

 عیّن الجملة الصحیحة وَ غیر الصحیحة حسبَ الحقیقة وَ الواقع:

 یُصنعُ الخبزُ مِن العجین.-1

 لبعض الشعوب فضلٌ علی االخرینَ بسببِ اللّون.-2

 مِ الدراسیّ.المهرجانُ احتفالٌ عامٌ بمناسبة بدایة العا-3

 .اتصاالتلِ ا إدارَةِ مِن الشَّریحَةِ شِراءُ یُمکِنُ-4

1 
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                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

1 

 5/0ها نقش مهمی در جنگ و صلح ایفا می کنند.  الف. دلفین

 55/0رود.  ب.حافظه قوی ای دارد و شنوایی آن ده برابر شنوایی انسان فراتر می

 55/0ج. ذوالقرنین به انها دستور داد که اهن و مس بیاورند سپس آن را در ان تنگه قرار داد. 

 55/0در جهات مختلفی بچرخاند بدون اینکه سرش را حرکت دهد. د. افتاب پرست می تواند چشم هایش را 

 1ه. باید همه مردم با یکدیگر زندگی مسالمت امیزی داشته باشند همراه با حفظ کردن هریک از انها عقیده هایشان. 

 5/0و. گردباد شدیدی اتفاق می افتاد سپس ماهی ها را به سمت اسمان با نیرویی می کشد. 

 55/0نفر با هم راز می گویند میان ان دو داخل نشو.  ز. زمانی که دو

 1ب.                   2الف.  2

 ها           د. پیشگیری      ه. گذر زمان/ استوار الف. النه ها       ب. دانشنامه        ج. مرداب 3

 می نامیم/ جشنواره 4 

 ف  بَحثَغداة متضاد عشیة        فتَّشَ متراد 5 

 الف. سلمیّا         ب. اکرمُ 6

 ینبوع/ شعب 5

 تَفَرّقَ-2انکسار         -1 8

 فعل ماضی-2فعل امر        -1 9

10 
 با یکدیگر اشنا شدند -4پس نگرفتی       -3باور نمی کنی              -2دانش اموخته شدند        -1

 بپرسید از من.-6    نا امید نشوید      -5

 تعَرَّفَتا -2شاهِدی         -1 11

12 
 ستّ و ثالثون-2الرابع       -1

 

 مضاف الیه -6جار و مجرور              -5مفعول            -4صفت         -3فاعل       -2خبر      -1 13

 مورد رحمت واقع شویدقُری : خوانده می شود             تُرحمونَ:  14

15 

 ستّار: بسیار پوشاننده/ اسم مبالغه

 صانع: سازنده/ اسم فاعل

 مصنوع: ساخته شده/ اسم مفعول

16 

 زینةٌ مِنَ الذّهَبِ او الفضّة فی یدِ المراةِ.السوار: 

 هو الّذی لهُ حرکاتٌ جمیلةً وَ کالمٌ جمیلٌ.الملیح: 

 یعملُ لمصلحة العدوّ. العمیل:

 بِمعنی الذّهاب نحوَ الضّیفِ وَ اظهار الفرح به. االستقبال:

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 79-79سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 عربي دهم ریاضي و تجربينام درس: 

 سحر سهیل مقدم نام دبیر:

   32/32/7279 :امتحانتاریخ 

 / عصرصبح  8 ساعت امتحان:

 دقیقه 73 :امتحانمدت 
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 پاسخ با دانش اموز است. 15

 متی موعد الفطور؟ من السابعة حتی التاسعة.تفضّلی، هل تریدینَ بطاقة الشحن؟                     18

 الصحیحة.-4غیر الصحیحة        -3   غیر الصحیحة                 -2الصحیحة                -1 19

 امضاء:  سحر سهیل مقدمنام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 02جمع بارم :
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