
  دومدومپایان نوبت پایان نوبت   ز ��واره � �ور دا�ش ��ویز ��واره � �ور دا�ش ��وی  نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

  9999//0303//1919  تاریخ برگزاري آزمون: تاریخ برگزاري آزمون:   ))انسانیانسانی((  11  عربیعربیزبان زبان نام درس: نام درس: 

  دقیقهدقیقه  9595مدت زمان پاسخگویی: مدت زمان پاسخگویی: ويويــعلعل  آموزشیآموزشی  مؤسسه علمیمؤسسه علمی دهم دهم پایه تحصیلی: پایه تحصیلی: 

 بارم  برگبرگ  22تعداد برگ: تعداد برگ:  ردیف

 نمره) 2شناسی: ( مهارت واژهالف) 

1 

  تَرْجِمِ الکَلمات الّتی تَحتَها خطٌّ:

 ).......................(  خَضرَة اغبِرارٍفَصیرَ األَرض بِه بعد  الف)

 ).......................(  .البهائمِإِنَّکُم مسؤولونَ حتَّی عنِ البِقاعِ و  ب)

 ).......................(  .هاـأَذنابِج) للبطِّ خزانات طَبیعیۀٌ بِالقُربِ من 

 نمره 75/0

2 

 اُکْتُب فی الْفَراغِ الْکَلمتَینِ الْمتَرادفَتَینِ و الْکَلمتَینِ المتَضادتَینِ:

  »إساءة/  إِبتَعد / فَجأةً /إِقتَرَب /إِستَلَم بغتَۀً / «

 ....................... ....................... ب)  .......................  .......................الف) 

 نمره 5/0

3  
عین الکَلمۀَ الْغَریبۀَ فی المعنی:

 مواطن   موانی مصافی    آبار
 نمره 25/0

4  
:اُکْتُب مفرد أَو جمع الْکَلمتَینِ

 ....................... ثَلج:  ....................... :أعشاب
 نمره 5/0

 نمره) 7ب) مهارت ترجمه به فارسی (

5 

  تَرْجِمِ الْعبارات التّالیۀَ إلی الْفارسیۀِ:

 نمره 75/0   .»فَاصبِر إِنَّ وعد اللّه حقٌّ و استَغفر لذَنبِک« )الف

 نمره 75/0 ستَعینَ البشَرُ بِالبکتیریا المضیئَۀِ لإِنارةِ المدنِ؟هل یمکنُ أَن ی ب)

 نمره 75/0  .انَّ تَنوع معالم ایران یشَجع السائحینَ الی السفر الیها ج)

 نمره 75/0  . التَّجمیلِ و مبیدةُ الحشَرات یصنَع من النِّفط المطّاطُ و مواد د)

 نمره 75/0  . من الحیوانات اللَّبونَۀِ الَّتی تُرضع صغارها الدلفینُ )ـه

 نمره 75/0   ما قسم اللّه للعباد شَیئاً أَفضَلَ من العقلِ.و) 

 نمره 5/0  . نصف العلمِ »ال أَعلَم«قَولُ ز) 

6 

  انْتَخبِ التَّرجمۀَ الصحیحۀَ:

.لَبت من سمیۀ إِطفاء المکَیفشَکَرَتها المدیرَةُ و طَ الف)

  او از مدیر تشکر کرد و از سمیه خواست چراغ را خاموش کند.) 1

  مدیر از او تشکر کرد و از سمیه خواست کولر را خاموش کند.) 2

 تُعوض هذا النَّقص بِتَحریک رأسها فی کُلِّ جِهۀٍ. ب)

   .شود جهتی جبران میکت دادن سرش در هر این نقص با حر) 1

  کند. کت کردن سرش در هر جهتی جبران میاین نقص را با حر )2

 نمره 5/0

7 

  کَملِ الْفَراغات فی التَّرجمۀِ الْفارسیۀِ:

  .لَما عزَم الرَّجلُ أَن یشکُرَ منقذَه، ما وجد أَحداً الف)

 . .......................تشکر کند، کسی را  .......................هنگامی که مرد تصمیم گرفت که از 

  .ضِ و یستَفید منه کَوقوداإلنسانُ کانَ یجمع النِّفطَ من سطحِ األر ب)

 .نمود استفاده می  .......................ند و از آن مان .......................انسان نفت را از سطح زمین 

  ، تَتَساقَطُ األَسماك علَی األَرضِ.اإلِعصار سرعتَه ما یفقد) عندج

  .افتند ها بر زمین می ماهی ،.......................سرعتش را  .......................وقتی که 

 نمره 5/1
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  دومدومپایان نوبت پایان نوبت   ز ��واره � �ور دا�ش ��ویز ��واره � �ور دا�ش ��وی  نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

  9999//0303//1919  تاریخ برگزاري آزمون: تاریخ برگزاري آزمون:   ))انسانیانسانی((  11  عربیعربیزبان زبان نام درس: نام درس: 

  دقیقهدقیقه  9595مدت زمان پاسخگویی: مدت زمان پاسخگویی: ويويــعلعل  آموزشیآموزشی  مؤسسه علمیمؤسسه علمی دهم دهم پایه تحصیلی: پایه تحصیلی: 

 بارم  برگبرگ  22تعداد برگ: تعداد برگ:  ردیف

 نمره) 5/7ج) مهارت شناخت و کاربرد قواعد (

8 

  ترْجِمِ الکَلمات الّتی تَحتَها خطّ:

 ).......................( .یحیرُنیهذا األَمرُ  ب)  ).......................( »ربک أحداً مالیظل«الف) 

 ).......................( .من الظُلمات همسیخرِجـ )د  ).......................( »إِلَی ربک إِرجِعی« )ج

 ).......................( .العلَماء عبادةٌ مجالَسۀُ و)  ).......................(  .قَصیدةً رائعۀً ما قَرَأت ه)

 نمره 5/1

9 

  الجواب الصحیح: عینِ

 أُساعد   ساعد     ساعد  :»ساعدتُ«من  مراأل الف)

   تَعلُّم   إِعالم   تَعلیم  :»أَعلَم«الْمصدر من  ب)

 نمره 5/0

10  
صیغَتَه لِ وعالْف نْ نَوعیةٍ: فی کُلِّ عبارع

 .السائقُ باب حافلَۀ أَغلَقَ ب)    »بِحبلِ اللّه اعتَصمواو«الف)
 نمره 1

11 

  ضَع فی الْفَراغِ عدداً مناسباً: 

 . .......................ستّونَ ناقص عشَرَةٍ یساوي الف) 

 فی السنۀِ اإلیرانیۀِ فَصلُ الخَریف. .......................الفَصلُ ب) 

 نمره 5/0

12 

 عین المحلِّ اإلعرابی للکلمات الّتی تَحتَها الخطّ و اذکُر نَوع إعرابِها:

 ).......................( عبرَالنّاقالت. النِّفطُب) ینقَلُ   ).......................(بِالبِرِّ ؟  النّاسأَ تَأمرونَ  الف)

 ).......................( فی قُلوبِهِم. المؤمنینَد) حزنُ   ).......................( من طائراتهِم. الطَّیارونَج) نَزَلَ 

 نمره 2

13 

 :الْفارِسیۀب الْفعلَ ذلک تَرْجِم ثُم لْمجهولَ،ا عین الْفعلَ

   »معوا لَهقُرِئَ القُرآنُ فَاستَوإِذا «

 ): (.......................تَرْجِمۀُ الفعلِ  )(....................... :الْفعلُ الْمجهول

 نمره 5/0

14 

 لْفَراغِ کَلمۀً مناسبۀً :إِنتَخب ل

 المعلّمینَ  المعلّمونَ   حاضرونَ فی مهرجانِ المدرسۀِ. ....................... الف)

تُراباً. .......................قولُ ب) ی الکافرَ   یا لَیتَنی کُنت  ُالکافر 

 یعرِف یعرَف  المجرِمونَ بِسیماهم. .......................ج) 

نصفَینِ نصفانِ  . .......................د) سعید قَسم المزرعۀَ إلَی 

  مفتاحمفتاح  کُلِّ خَیرٍ .......................هـ) الصالةُ  

 و) الشَّعب....................... .ناجِح مِ  شَعبالعال مالعال 
 

 نمره 5/1

 نمره) 2مهارت درك و فهم ( )د

15 

:بناسالْم ددرَةِ الْعائی الدف تان)( ضعکَلمتانِ زائد 

 بخار متَراکم فی السماء ینزِلُ منه المطَرُ  الف) اإلِقتراح

  إعطاء حلٍّ و بیانُ طَریقَۀٍ للقیامِ بِعملٍ   ب) البرید

  الَّذي یعملُ لمصلَحۀِ العدو   ج) الغَیم

  إدارةُ لتَسلیمِ الرَّسائلِ و إِستالمها   د) الثَّقافَۀ

  هـ) العمیل

  و) المنهمرَة
 

 نمره 1
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  دومدومپایان نوبت پایان نوبت   ز ��واره � �ور دا�ش ��ویز ��واره � �ور دا�ش ��وی  نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

  ))انسانیانسانی((  11  عربیعربیزبان زبان نام درس: نام درس: 
  

  9999//0303//1919  تاریخ برگزاري آزمون: تاریخ برگزاري آزمون: 

  دقیقهدقیقه  9595مدت زمان پاسخگویی: مدت زمان پاسخگویی:   ويويــعلعل  آموزشیآموزشی  مؤسسه علمیمؤسسه علمی  دهم دهم پایه تحصیلی: پایه تحصیلی: 

  بارم  برگبرگ  22تعداد برگ: تعداد برگ:   ردیف

16  

  و الْواقعِ: هحسب الْحقیقَ هعینِ الْجملَۀَ الصحیحۀَ و غَیرَ الصحیح

   الخطأ  اَلصحیح    .الصیدلیۀ مکانٌ لبیعِ األلبِسۀِ الف)

   الخطأ  اَلصحیح   سنَویاً فی أمریکا الوسطَی» مطَرُ السمک« ثُ یحد ب)

   الخطأ  اَلصحیح   النِّفطُ سائلٌ أَسود تُصنَع أشیاء کثیرَةٌ منه.  ج)

   الخطأ  اَلصحیح   .یؤَدي سمک القرشِ دوراً مهِماً فی الحربِ و السلمِ د)
  

  نمره 1

  نمره) 5/1مکالمه (مهارت  )ـه

17  

  أجِب عنِ الْأَسئلَۀِ التّالیۀِ:

 ؟ما هو طَعام الفَطورِ الف)

  ؟هل ذَهبت إلَی تَبریز حتَّی اآلنب) 

  نمره 5/0

18  

  :إنتَخب الجواب الصحیح للسؤالَینِ التّالیتَینِ

  غُرَف و الحفاظ علَیها؟من هو مسؤولُ تَنظیف ال الف)

1ق ) مالفُند ماتخَد شرِف  

  ) مسؤولُ اإلستقبال 2

  حونَ إلَی المدائنِ؟ب) لم یذهبونَ السائ

  ) لزیارةِ العتَبات المقَدسۀ 1

  ) لزیارةِ مرقَد سلمان الفارسی و مشاهدةِ طاق کسرَي 2

  نمره 5/0

19  

  رتِّب الکلمات و اکتُب سؤاالً و جواباً صحیحاً:

  /./تَشتَرِي /؟/ لزُمالئی/  هذه األدویۀ/  لمن/ فی القافلَۀ/ أَشتَریها

  الجواب: ................................. .    ...................... ؟السوال: ..............

  نمره 5/0
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  دومدومپایان نوبت پایان نوبت   ز ��واره � �ور دا�ش ��ویز ��واره � �ور دا�ش ��وی  نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

  9999//0303//1919  تاریخ برگزاري آزمون: تاریخ برگزاري آزمون:   ))انسانیانسانی((  11  عربیعربیزبان زبان نام درس: نام درس: 

  دقیقهدقیقه  9595مدت زمان پاسخگویی: مدت زمان پاسخگویی: ويويــعلعل  آموزشیآموزشی  مؤسسه علمیمؤسسه علمی دهم دهم پایه تحصیلی: پایه تحصیلی: 

  برگبرگ  22تعداد برگ: تعداد برگ:  ردیف

 نمره) 25/0(هر کدام     ها  ج) دم  رپایانب) چا  الف) غبار آلودگی (تیره رنگی) 1

 نمره) 25/0(هر کدام       إبتَعد  ب) إقترب  بغتَۀً   الف) فَجأةً 2

 نمره) 25/0(مواطن 3

 نمره) 25/0(هر کدام      ب) ثُلوج   الف) عشب  4

5 

  نمره) 75/0اً وعده خداوند حق است و براي گناهت آمرزش بخواه. (الف) پس صبر کن، قطع

نمره)  75/0ب) آیا ممکن است که انسان براي روشن کردن شهرها از این باکتري نورانی کمک بگیرد؟ (

  نمره)  75/0کند. ( ج) قطعاً تنوع آثار ایران، گردشگران را به سفر به آن تشویق می

  نمره)  75/0شود. ( کش ساخته می رایشی و حشرهد) از نفت، پالستیک و مواد آ

  نمره)  75/0دهد. ( هایش را شیر می ست که بچه هـ) دلفین از حیوانات پستانداري

  نمره)  75/0و) خداوند براي بندگان، چیزي برتر از عقل قسمت نکرد. (

  نمره)  5/0نیمی از علم است. (» دانم نمی«ز) گفتن 

 نمره) 25/0(هر کدام  ـ» 1«ه گزینب)   ـ»2«گزینه الف)  6

7  
دهد ج) گردباد ـ از دست می  کرد ـ سوخت ب) جمع می  اش ـ نیافت دهنده الف) نجات

  نمره) 25/0(هر کدام 

8 
د) خارج خواهد کرد   ج) باز گردد  کند ب) مرا حیران می کند  الف) ستم نمی

 نمره) 25/0(هر کدام   و) همنشینی کردن هـ) نخواندي 

 نمره) 25/0ب) إعالم (هر کدام   الف) ساعد 9

10 
نمره)  25/0نمره)، جمع مذکر مخاطب ( 25/0الف) فعل امر (

  نمره) 25/0)، مفرد مذکر غائب (نمره 25/0ب) فعل ماضی (

 نمره) 25/0ب) الثالث (هر کدام   الف) خَمسین 11

12 

  نمره) 25/0نمره) و منصوب به ـَ ( 25/0( ) مفعولالف

  نمره) 25/0نمره) و مرفوع به ـُ ( 25/0فاعل ( ) نائبب

  نمره) 25/0» (واو«نمره) و مرفوع به  25/0) فاعل (ج

 نمره) 25/0» (ي«نمره) و مجرور به  25/0الیه ( ) مضافد

 نمره) 25/0نمره)، ترجمه: خوانده شود ( 25/0قُرِئَ: فعل مجهول ( 13

14 
 ) نصفَینِد  ) یعرَفج  ) الکافرُب  ) المعلِّمونَالف

 نمره) 25/0(هر کدام ) العالم و  ) مفتاحهـ

 نمره) 25/0ترتیب: الغَیم، اإلقتراح، العمیل، البرید (هر کدام  به 15

16 
 د) غلط  ج) صحیح  ب) صحیح  الف) غلط

 نمره) 25/0(هر کدام 

 نمره) 25/0ارائه پاسخ صحیح به هر سؤال (هر کدام  17

 نمره) 25/0(هر کدام      ـ » 2«گزینه ب)   ـ» 1«گزینه الف)  18

 نمره) 25/0نمره) أشتَریها لزُمالئی فی القافلۀ ( 25/0لمن تَشتَري هذه األدویۀ؟ ( 19
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