
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

 سؤاالت

بارم
 

 للرتمجَ: 1

ياوهَدٌابُز ابالللاب.  الف( كَد هَلِمز َأهُفس َ

 ب( الیُوَجُد معٌل َأحّل ِمن الزرع َوالغَرس.

َِّفت کخٌب یف جمال الرتبیة والخؼلمی فؼلیک أ ن ثعالَؼِا.  ج( ُأل

ُضمک للخِمِة.د(  ثلّوا مواضَع ثَُؼِرّ  ا 

ُ کذبََک فَذَفَضُل یف حیاحک.  ن( ُذااخللُق یَُبِِیّ

ُ فریٌق ِللحوار الثلایف هبدف الاّّتادبََِی احلَضارات.  و( یَُضَّکل

 ( ثَغَّّیت اللکامت املؼربة وفلًااِللس يِة الؼرب.ُػ

4 

هخخیب الرتمجة الصحیحة: 2  ا 

 دوٌرغظمٌی یف كیام ادلوةل الؼباس یّة.( اکَن لالیراهیِی 1

 الف(ایراین ُا در برپایی خالفت غبایس هلش بزرگی داصدٌد.

 ب(برای ایراین ُا در برپایی خالفت غبایس هلش بزرگی بود.

2. ٍُ لَميا درسًا لَن هًسا  ( ثََؼل

 خنواُمی کرد. الف(دریس ایدگرفذمی کَ فراموصش خنواُمی کرد.       ب(ازما دریس ایدگرفت کَ فراموصش

 ( لَم جُساِػد الامذحاانت ِلخؼُّلم ادلروس3

 الف(امذحاانت بَ ایددادن درسِا مکک منی کييد.      ب(امذحاانت بَ ایدگرفنت درسِا مکک ىکردٍ اهد.

 ( الوَسأَِل املؼُُّل ثؼيخًا.4

 منی پرس می.الف(اب ُدف مچ گّیی هباید از مؼُّل سوال بپرس می.     ب(ازمؼُّل اب ُدف اصاکل سوال 

2 

 مکِّیل الرتمجة: 3

صرتیُت حلیبًة للسفر و رشحیًة و بعاریًة جلوایل.
ِ
 الف ( ا

 برای سفر........و برای موابیُّل..........و.........خریدم.

.                    ؤالیُؼَرف ؤب( َمن الیَخللکَم َُ  ........خسن ىگوید،جایگاُش..............صأ ه
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حی  4  حرمجة الافؼال الیت ّتخِا خط:َصِّ

َُ الف( كََرأ ُت کخااًب  ُخََدیخَ  کخایب را خواهدم کَ مرا ُدایت می کرد.یِل: ا 

 َ زار سال ىرس یدٍ است.معر ُذٍ الضجرة أَلَفی س ية: ن یبلؽَ ب( ل  معر این درخت بَ دُو

سرت ج(  یل املدرسة:ا 
ِ
 برگرد و بَ مدرسَ برو.ِجع واذُب ا

 گاُی لکامت غریب در فاریس زاید می صوهد.املفردات الؼربیَ یف الفارس یة: ازدادت( كد د

1 

 3از  1صفحه ی 

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

 ریاضی و تجربییازدهن  هقطع و رشته:

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

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 )ب(عربینام درس: 

 صدیقه اختری نام دبیر:

 12/03/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 
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 حرمجی الؼبارات وفق اللواػد: 5

 الؼربیِة. الف ( َوَجدُت برانجمًا ساػََدین الربانمج ػیََل ثؼلمی

 ب( ِليَدُع اخملاظبَِی بالکٍم یَُؤِثّر یف كلوهبم.

1 

 املضار ِالیِا خبطً.أ کخیب املعلوب لللکامت  6

لَف (1  اّلّلُ بِی كلوبمک.)مؼین( َأل

ة(حنُن الاَن یف 2  الؼریب.)مؼین( ِحصل

 .)مفرد(هیامٌ (الياُس 3

ةُ (4  العالُب ََنََحت.)مجع(ُخعل

ياً (جیب ػلیَک َأن یکون الکمک 5  .)مذضاد(لَّیِ

 الاغامل َأهفُؼِاللياس.)مرتادف( ظیب(أَ 6
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 غیین اللکمة الغریبة.)مع بیان السبب(  7

 یُصبُح      یسُّی        کُن         لَیَس  الف(

ُ  ب( ُر        ثَفَضُل       ثُغَّّیِ َ        ثَضعل  ثََبِیل

5/0 

هخخیب اللکمة املياس بة للخوضیحات.)ثالثة حروف زائدة(    8
ِ
 ا

لخَفل 
ِ
داع–اليادم–الفضح–ُاحملرار–املضیاف–الخّواب–)ا  الالخفاف(–امحّلی–الصم

 الف(اذلی یلبل الخوبة َغن غبادٍ.

مع حوَل یشٍء.  ب(الخجم

 ج(ارثفاُع درجة حرارة اجلسم.

 د(الَوَجع یف الرأ س.

 ( اذلی یس خلبل الضیوف ابحرتاٍم.ن

 (کضف مؼایب الياس اماَم الاخریِن.و
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ین جواب الرشط و حرمجی لّک الؼبادة.                         9 .َغیِّ ٍُ  َمن فَکلَر كبَل  الالکَم كلل خعؤ

 
1 

هخخیب للفراغ لکمًة مٌاس بًة.)مع بیان السبب(   10  ا 

ن( - .)لَنالف(......حَیُصلوا ػیََل صِادة ادلکخوراٍ
ِ
 ا

 (املَزارع - املزارغونَ .)یسلیِا یف حدیلذيا ................. ُذٍ جشرةً ب( 

یل املدرسِة َأمِس  ب( - لَم أَذُب .)ج(......ا  َُ  لَن أَذ

 اکَن( - .)اکهواد(.......ااَلغراب یيعلوَن وفق َألسًذِم

 

1 

 3از  2صفحه ی 
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 نمره 20جمع بارم : 

 

 یف الؼبارات الخالیة.«امس الخفضیل-امس املاکن-امس املفؼول-امس الفاػل»غیین 11

 ََهَم ػیََل َمرمی ذلک الفریق.أ ملُِاِجم  -ُذا املُؼَجم یُساػدین-احلّق َأثلَی الياُس َمن كاَل 

 امس فاػل)        (        امس املفؼول)          (

 امس املاکن)           (  امس الخفضیل)            (

1 

 اکخیب احملّل الاغرایب لللکامت املؼیية. 12

 

. ما.یوَم یَيُظر املرءُ بالِدان فلراءُ فیَ  یَفَرحُ یُؼِجُبین غیٌد  ٍُ َمت یدا  اللدمیةِ صاُزادٍ یف کرمان َأَحدالااثِر  حدیلةُ كَدل
5/1 

كَریئ اليطل و أَِجیب َغن الاس ئةل. 13   ا 

َب ػَلَیَ َأن یکونَ  یل الؼمل الصاحل.وجَیِ
ِ
م َأن یَؼَمَل هباو یَدغَو اخملاظبِی بالکٍم مجیٍل ا ػاماًل ِبام یلوُل  للالکِم أ داٌب فََؼیَل املخلکِّ

َ ُسلوکِم و یَخلکلَم ػیل كدر غلوِل املُس خَِمؼِی ِلَکی ٌَِؼِم. َحیّت یُغَّّیِ  یُل

.ثُؼَرفوا  حلََکلموا:الامام ػیل)ع( كالَ  َِ  فَأ ِنل املرَء َمخبوٌء ّتت لساِه

 الاخریَن؟ غویَد(کیَف جیُب ػیََل املخلکم َأن 1

 یکوَن ػاماًل مبایلوُل؟(ملاذا جیُب ػیََل املخلکم َأن 2

ٌَِع اخملاظب؟3  (کیَف وَس خعیُع َأن هُل

ل هَؼِرُف خشصیَة املرِء 4 َُ رٍِ( ُِ  ؟ِمن ظا

ین هوع الافؼال الیت َّتخِا خطّ:5  (َغّیِ

2 

 رثیّب اللکامت واکخیب سوااًلوجوااًب. 14

 ؟-سبب-كَِبلَ -احلمََک -ماذا-ما-الِدف-لِ -ِب -جسلّل
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 3از  3ی  صفحه
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