
 

 

 

 

 

 
 

 نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:           نمره به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء: نام دبیر:                   

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 ترجم الکلمات التی تحتها خطّ:

 العدوّ. عمیلُعبَر األنابیب.                             ب( هُوَ  المَصفیالی  اآلبارِیَنقُلُ النِّفظُ مِنَ الف( 

 قُربَ رشت. الرّیفیّج( مُتحَفُ التُّراثِ 

1 

2 

 اُکتُب فی الفراغ الکلمتَینِ المترادفتَینِ و الکلمتَینِ المتضادَتَینِ: )کلمتان زائدتانِ(

 جاهز - صلح –جامد  –ضَوء  –سِلم  –سائل 

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

5/0 

3 

 عَیِّن الکلمة التی یَختَلِفُ نوعُها عن البقیّة.

 مُعَلِّم / نَحنُ( متی / هذا / 1

 اُنصُرنی / إضرِبنی ( أُسکُنی / إجعَلنی /2

5/0 

 اُکتُب مفرد أو جَمع الکلمتَینِ: 4

 : ..................................أعاصیر: .......................................                    میناء
5/0 

5 

 تَرجِم هذه الجُمَل:

 مُدیرةُ المدرسةِ تَنتَظِرُ أن تَفرُغَ المدرسةِ.وَ انظُر إلی الغیمِ فَمَن أنزَلَ مِنهُ مطَرَه. کانَت الف( 

 

 هَل تَظُنُّ أن یکونَ ذلکَ المطرُ حقیقةً. یُؤَکِّدُ القرآنُ عَلی حُرِّیَّةِ العقیدَةِ. ال تَتَحَرَّکُ عینُ البومَةِ.ب( 

 

 .التُّراثِ العالمیِّ قَد سَجَّلَت مُنَظَّمَةُ الیونسکو الدولیَّة العماراتِ اآلثریَّةَ فی إصفهانَ فی قائمةِج( 

 

 النِّفطِ. لِلنِّفطِ إستعمالٌ آخرُ فی الصِّناعَةِ. خَطَراً مِن نقلِهِ بِناقالتِ نَقلُ النِّفطِ عَبَر األنابیبِ أقَلُّد( 

 

 رأیتُ الدَّالفینَ تُؤَدِّی حرکاتٍ جَماعیّةٍ. سَمعُ الدُّلفینِ یفوقُ سمعُ اإلنسانِ عَشرَ مَرّاتٍ.ه( 

 

5 

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

 انسانیدهم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 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 

 7381 -89سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 عربی دهم انسانینام درس: 

 ندا ترابی نام دبیر:

 3/8331 /7امتحان: تاریخ

 / عصرصبح1:  00ساعت امتحان:

 دقیقه 30مدت امتحان : 
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 إنتَخِب الترجمة الصَّحیحة:

 الف( کان لِصدیقی مَرَضٌ جِلدیٌ فذَهَب إلی المُستَشفی.

  ( دوستم بیماری پوستی داشت پس به بیمارستان رفت.1

  ( دوستم بیماری پوستی دارد پس به درمانگاه می رود.2

 روا لِذنوبِهم وَ مَن یَغفِرُ الذُّنوبَ الّا اهلل.ب( فَاستَغفَ

  گناهان آمرزش بخواهید و چه کسی به جز خدا می بخشاید؟( پس برای 1

  ب( پس برای گناهانشان آمرزش خواستند و چه کسی به جز خداوند گناهان را می آمرزد؟

5/0 
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 غات فی الترجمة الفارسیة:اکَمِّل الفر

 ............................ و ............................ ساخته می شود.الف( یُصنَعُ مِن النِّفطِ المَطاطُ و مُبیداتُ الحشرات.             از نفط 

 ........ مشهور است.ب( کرمان مَشهورةٌ بِإنتاجِ الُفسُتقِ و السَّجاد.                کرمان به تولید ........................ و ...................

1 

8 

 ترجِم الکلماتَ الّتی تحتها خطِّ:

 : ....................................کانوا یَتَعاملونَ: ....................................                          ب( الناسُ یَحتَرِمونیالف( هم 

 أتقی عباد اهلل: ................................... سواجالِمِن روح اهلل: ..............................                         د(  التَیأسواج( 

1 

9 

 فراغ:لأکمل ا

 "نَزَّل  "ب( المصدر مِن                                         "تَستَمِعین  "الف( ماضی مِن 

 "تَسلَّطوا  "د( مضارع                                                 "تُجلِسُ  "ج(األمر مِن 

2 

10 
 ضَع فی الفراغ االَوّل عدَداً ترتیبیّاَ و فی الفراغَ الثانی عدداً أصلیّاً:

 ............ أشهُر.اللهمَّ وَفِّقنا فی إمتحاناتِ نهایِة السَّنةِ الدِّراسیّةِ فی الصفِّ .......................... بعدَ إجتهادِنا فی ...........
5/0 
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 للکلمات التی اشیر إلیه بخطّ: عَیّن المحلّ اإلعرابی

 العقیدةِ. حُریَّةِعَلی  القرآنُالف( یُؤکِّدُ 

 ه.مِن وُصولِ الفُرصَةَب( إغتَنِموا 

 فَاستَمِعوا لَه. القرآنُج( إذا قُرِیَ 

 فی المَدح. اإلغراقُ الحمقِ أکبرُد( 

2 

12 
 الجملة إلی الفارسیة: و تَرجِم عَیّن الفعلَ المجهول و نائب الفاعل

 تُغسَلُ مَالبِسُ الرّیاضَةِ قَبلَ بِدایَةِ المُسابَقاتِ
1 

13 
 ضَع فی الفَراغِ کَلِمةً مناسبةً.

  ج( علی                     ب( مِن               أدَبُ المَرءِ خیرٌ ........................... ذَهَبِه.                 الف( الی( 1
75/0 
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 نمره 00جمع بارم : 

 

 

 

 

  ب( المُعَلِّمَینِ           أرسَلتُ رِسالةً الی ........................... .               الف(المُعلِّمانِ( 2

  ج( الیَطبَخُ        ب( یَطبَخُ       الف( یُطبَخُ مَدرِسَتِنا.  ( ....................... طَعامٌ طَیِّبٌ فی المَطعَمِ الذی یَقَعُ جنبَ 3

14 

 "کلمتان زائدتان"ضَع فی الدائرةِ العددَ المناسبة: 

 ( الشاطیء                                  هُوَ الّذی مانَجَحَ فی االمتحانات1ِ

 ( الناجِح                                     مِنطَقَةٌ بَریَّةٌ بِجوارِ البحارِ والمُحیطات2

 الّذی یَعمَلُ لِمَصلِحة العدوّ                   ( البحار                   3

 ( الرّاسب                                     الذهابُ نحوَ الضیفِ و إظهار الفَرَحِ بِه4

 ( اإلستقبال5

 ( العمیل6

1 

15 

 الجُملةِ الصَّحیحةِ و غَیرَ الصَّحیحة حَسَبَ الحَقیقةِ و الواقع.عَیّن 

 الف( مُکیِّفُ الهواءِ جِهازٌ لِلخالص مِن حرارةِ الصّیف.          

 ب( الخُفاشُ طائرٌ یَعیشُ فی البِحار.

 ج( القُطنُ آلةٌ لِإلطالعِ عَلی دَرَجةِ حرارةِ الجسمِ و الجَوِّ.     

 د( المَرافق العامّة هی األماکن التی تَمتَلِکها الدولة و یَنتَفِعُ بها الناسُ جمیعاً.

1 

16 

 الف( أجِب عَن األسئلة:

 ( متی مَوعِدُ الفَطورِ غالباً؟1

 ( بِأیِّ شیءٍ نُنَظِّفُ أسنانَنا؟2

 ( أی لون تُحبُّ؟3

75/0 

17 

 رَتِّب الکَلِماتِ ثُمَّ اکتُب سؤاال و جَواباً صَحیحاً.

 خَدَماتِ / تَنظیفِ / دِمَشقی / الغُرَفِ الف( مَسؤولٌ / السَّیِّدُ / مَن هوَ / مُشرِفُ

 .................................................. ............................................................................................؟          .......................

 / رُزٌّ / العشاءِ / مَرَقِب( باذِنجان / طَعامُ / مَعَ / ما هوَ 

 .................................................. ...........................................................................................؟           .......................

1 
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 نمره                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 1 چاهها            مَصفی: پاالیشگاه                      ب( عمیل: مزدور               ج( ریفی: روستاییالف( آبار:  1

5/0 جامد           سلم = صلح ≠سائل  2  

5/0 ی( اُسکن2( معلم                1 3  

5/0 میناء: مَوانی               أعاصیر: إعصار 4  

5 

 نگاه می کرد که از مدرسه خارج می شود. پس چه کسی از آن بارانش را نازل کرد. مدیر مدرسهالف( و به ابر نگاه کن 

ب( آیا گمان می کنی که آن باران حقیقی می باشد. قرآن به آزادی عقیده تاکید می کند. چشم جغد حرکت نمی 

 کند.

 جهانی ثبت کرده است.ج( سازمان جهانی یونسکو ساختمان های تاریخی در اصفهان را در لیست میراث 

د( انتقال نفت به وسیله لوله ها کمترین خطر را نسبت به انتقالش با نفتکش ها دارد. نفت کاربرد دیگری در صنعت 

 دارد.

 بیشتر از شنوایی انسان است.برابر  10وهی ایفا می کنند. شنوایی دلفین ه( دیدم دلفین ها حرکات گر

5 

5/0 2ب(             1الف(  6  

 1 الف( پالستیک و حشره کش                    ب( پسته و فرش 7

8 
الف( مرا احترام می گذاشتند        ب( با تکدیگر تعامل )برخورد( می کردند       ج( ناامید نشوید         د( همنشینی 

 کنید

1 

 2 الف( إستَمَعتِ               ب( تنزیل                   ج( أجلِس                   د( یَتَسَلَّطونَ  9

5/0 تسعة –العاشر  10  

11 

الف( القرآنُ: فاعل و مرفوع         حُریّة: مجرور به حرف جر          الفرصة: مفعول و منصوب        مِن وصول: جارو 

 مجرور

 نائب فاعل و مرفوع            اکبرُ: مبتدا و مرفوع         الحمقِ: مضاف الیه و مجرور         اإلغراقُ: خبر و مرفوعالقرآنُ: 

2 

 1 فعل مجهول: تُغسلُ        نائب فاعل: مَالبِسُ                   لباسهای ورزشی قبل از شروع مسابقات شسته می شود. 12

75/0 ( الف3( ب               2( ب               1 13  

14 4/1/6/5 1 

 1 الف( صحیح       ب( غلط          ج( غلط           د( صحیح 15

75/0 ( أنا اُحبُّ اللون األزرق.3( بالفرشاه األسنان              2( فی الساعة السابعة صباحاً                1 16  

17 
 مُشرف خدمات السّید دمشقی.الف( مَن هو مسؤول تنظیف الغُرف؟ 

 ب( ما هو طَعام العشاء؟ رُز مع مَرَق باذنجان.

1 

 امضاء:    ندا ترابینام و نام خانوادگی مصحح :  نمره00جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 81-89سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 انسانی دهم نام درس: 

 ندا ترابی  نام دبير:

 3/7389 /1 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  9 امتحان: ساعت

 دقیقه 89مدت امتحان: 
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