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 للترجمة:

 الف. اذا قدرتَ علی عدوّکَ فاجعَل العفوَ عنه شکراَ للقدرة علیه.

 ب.اُنظُر لتلکَ الشجرة ذات الغصون النضرة.

 ج.مَن جاء بالحسنة فله عشرُ امثالها.

 د.الناسُ نیامٌ فاذا ماتوا انتبهوا.

 ل العطار اِن جالسته نفعَک و اِن ماشیته نفعک وَ اِن شارکته نفعکَ.ثالمومن کمه. مثلُ 

 ن. اذا قال احدٌ کالماً یُفرّقُ المسلمینَ، فاعلَموا انّه جاهلٌ او عالمٌ یُحاولُ بثَّ بین صفوف المسلمینَ.
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 انتخب الجواب الصحیح:

 .نحنُ نُساعدُ ضیوفنا وَ نقومُ باجالسهم.1

 به مهمانان کمک می کنیم و بر می خیزیم تا انها بنشینند.الف. ما 

 ب. ما به مهمانان کمک می کنیم و اقدام به نشاندن انها می کنیم.

 مَن الهٌ غیرُاهلل یاتیکم بضیاء افال تعقلون.-2

 چه کسی جز اهلل خداست که نوری را برای شما می اورد، ایا نمی اندیشید؟الف.

 نیست که همچون نوری نزد شما می اید، ایا فکر نمی کنید؟خدایی جز خدای یکتا ب.

 یُالحظُ الناسُ غیمة سوداء عظیمة و رعدا و برقا و ریاحا قویة.-3

 الف.مردم ابرهای سیاه بزرگی و رعد وبرقی و باد نیرومندی را مالحظه می کنند.

 ند.ب.مردم ابری سیاه بزرگ و رعد و برقی و بادهای نیرومندی را مالحظه می کن

 ال فضلَ البیض علی اسود.-4

 الف.سفید بر سیاه هیچ برتری ندارد.

 ب.سفیدی برتر از سیاهی نیست.
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 کمّل الترجمة:

 الف. تخرّجَ الطالبُ بعد اثنتی عشرة سنة.

 دانش اموزان بعد از  ............ سال .................. .

 النار.ب.اربعة قلیلها کثیر: الفقر و الوجع و العداوة و 

 چهار چیز است که کمشان زیاد است: تنگدستی، ................ و ........................ و اتش.
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 اکتب فی الفراغ الکلمتین المترادفین و الکلمتین المتضادتین:

 نامَ/ انزلَ/ بِدایة/ رقدَ/رفعَ/رخیصة

 ----------)المتضاد(  --------------ب.            ------------------) المرادف(  ------------الف. 
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 عین الکلمة الغریبة فی المعانی:

 الف. ثلج/ قاعة/ سحاب/ مطر

 ب.اکرمَ/ احمر/ سوداء / ابیض
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 ترجم الکلمات التی تحتها خط:

 منهمرة.الف. ذاک هو اهلل الّذی انعمه 

 باالسماک.ة مفروشب. تُصبحُ االرض 
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 .......................... نام و نام خانوادگی:

 دهم ریاضی و تجربی و رشته: قطعم

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

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

 صفحه  2 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی اریان

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

موزش و رپورش شهر تهران منطقه   تهران 6اداره ی آ

  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                                                            

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 عربی  نام درس:

 سهيل مقدم سحر  :نام دبير

 31/31/3195:امتحان تاریخ

 / عصرصبح    8     :ساعت امتحان

 دقيقه  81 : امتحانمدت 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   نمره             02جمع بارم :   

                                                                                                                                 با یاد خدا دل اه آرام می گیرد  و مطمئن باشید  هب شما کمک خواهد کرد.                 
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 اجب عن االسئلة التالیة:

 کیف حالکِ؟
 

 هل عندکم بطاقات الدّخول؟
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 رتّب الکلمات و اکتب سواال و جوابا )حوارا( صحیحا: 

 الف. انا / اَ / اصفهانیّ / ال / من شیراز / انت / . /؟/

 ب. للتفتیش/ مفتوحة/ تفضّل/ حقیبتی/ . /
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 اکتب العملیات الحسابیة 

 الف. ستة فی احد عشر یُساوی ستة و ستین.

 ب. مئة تقسیم علی خمسة یساوی عشرینَ.
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 اکتب الساعة باالرقام: 

 الف. الحادیة عشرة الّا عشر دقائق.

 ب.السادسة الّا النصف.
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 اکتب فی الفراغ عددا ترتیبیا مناسبا: 

 مِن ایام االسبوع یومُ الثالثاء.الف. الیوم ال........... 

 جائزة ذهبیة. ----------ب.یاخذ الفائز ال 
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 ضع فی الفراغ الضمیر المناسب ثمّ ترجم الجمل: 

 -------ال تَصرخون:  ---------الف. 

 --------کانوا ینصحونَ:  ---------ب. 

 --------سوف یَطبَعنَ:  ----------ج. 
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 صُغ الکلمة المطلوبة: 
 

 ------------------الف. الماضی مِن یُحاوِلُ : 

 ----------------شارکتن: تب. المضارع مِن َ

 -------------------ج. االمر مِن تُد خِلینَ : 

 ----------------------د. النهی مِن تُقَبّلنَ: 
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 ترجم الکلمات التی تحتها خط: 

 کَ هنا؟جلسالف.مَن ا

 سوف تتعارفونَ.الزمالء 
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 اقرا النص ثم اجب عن االسئلة: 

 عَلَی تَتَساقَطُ الَّتی الْسَماکِ عَلَی وَ التَّعَرُّفِ الْمَکانِ لِزیارَةِ فَریقاً فَأَرْسَلوا الْعَجیبَةِ؛ الظّاهِرَةِ تِلْکَ سِرِّ مَعرِفَةَ الْعُلَماءُ حاوَلَ

 الشَّدیدةِ  الْمطارِ هذِهِ بَعدَ االرضِ

 الْامر انَّ االسماکَ لَیسَتْ فی الْغَریبَ وَلکِنَّ واحِدٍ، نَوعٍ وَ واحِدٍ بِحَجمٍ االَرضِ عَلَی ةِ الْمُنتَشِرَ الْسَماکِ فَوجَدوا انَّ جَمیعَ

 یَحْدُثُ.الْسَماکِ سُقوطِ مَحَلِّ عَنْ کیلومترٍ مَسافَةَ مِائَتَی یَبْعُدُ الَّذی االَطْلَسیِّ الْمُحیطِ بِمیاهِ بَلْ الْمُجاوِرَةِ بِالْمیاهِ مُتَعَلِّقَةً

 مَکانٍ بعیدٍ و عندما یفقدُ سرعتهُ تتساقطُ علی االرضِ. إِلَی یَأخُذُها وَ بِقوَّةٍ السَّماءِ إلَی الْسَماکَ فَیَسحَبُ شدیدٌ إعْصارٌ

 =متی تتساقطُ االسماک علی االرض؟1

 ماذا فعلَ العلماء لمعرفة سرَّ هذه الظاهرة العجیبة؟-2

 ما هو سببُ تشکیل هذه الظاهرة؟-3

 المیاه المجاورة؟بهل االسماکُ متعلقةٌ -4
 

2 
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ی

 

                                                                                                  امضاء مدیر یامهر محل                                            .            ....صفحه: ....                                                      راهنمای تصحیح
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 الف(زمانی که بر دشمنت پیروز شدی،بخشش اورا شکر این غلبه و پیروزی قرار بده.

 دارای شاخه های سبزتر و تازه نگاه کن.ب(به آن درخت 

 ج(هرکس کار نیکی انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد.

 د(مردم خواب هستند پس زمانی که می میرند بیدار می شوند.

ه(حکایت)مثل(مومن مانند داستان عطار است اگر با او هم نشینی کنی به تو سود می رساند واگر با او راه بروی به تو سود 

 ساند و اگر با او مشارکت و همراهی کنی به تو سود می رساند.می ر

ن(زمانی که شخصی کالمی می گوید که مسلمانان را پراکنده می کند، پس بدانید که قطعا او جاهل یا دانایی است که اگر 

 تالش می کند میان صفوف مسلمانان پراکندگی بیندازد.

 .الف4.ب          3.الف     2.ب        1 2

 دشمنی-فارغ التحصیل می شوند.     ب(گرسنگی-سال 12الف( 3

 نامَ=رَقَدَ         انزلَ=رَفَعَ 4

 الف(قاعة          ب(اکرمَ  5

 الف(  ریزان           ب(پوشیده شده 6

 الف(انا بخیِرِ       ب(نَعَم،کلُ واحدِ بطاقَتُه بیدهِ 7

 اَ انتَ اصفهانی؟ ال اَنا مِن شیراز. 8

 5/122=22ب(        6*11=66الف(  9

11 

 

 

 

 الف( الیوم الرابع        ب(االول 11

12 
 کردید. زنید          ب(هم/نصیحت می الف(انتم/فریاد نمی

 ج(هَنَ/ چاپ خواهند کرد.

 الف(حاوَلَ         ب(تتشارَکنَ      ج(اَدخِلی      ال تُقَبِلنَ 13

 زودی با یکدیگر آشنا خواهید شد.الف(نشاند         ب(به  14

15 

 یحدثُ اعصارُ شدیدُ فیسحب الی الماء بقوة و یاخذها الی مکانِ بعیدِ و عندما یفقد سرعته تتساقط علی االرض.-1

 ارسطوا فریقاَ لزیارة المکان و التعرف علی االمساک التی تتساقط علی االرض بعد هذه االمطار الشدید.-2

 یحسب االسماک الی السماء بقوة و یاخذها الی مکان بعید.یحدثُ اعصار شدید ف-3

 بالمیاه بل بمیاه المحیط االطلسی. ال، لیست السماک متعلقه-4

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه 

 )واحد فلسطین(                                                                            دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 95-96سال تحصیلي  اولنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 عربي دهم ریاضي و تجربينام درس: 

 سحر سهیل مقدم نام دبیر:

  31/3195/ 31:امتحانتاریخ 

 / عصرصبح   8ساعت امتحان:

 دقیقه 81 :امتحانمدت 
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 نام: 

 نام خانوادگی:

 دهمکالس: 

 ریاضی و تجربیرشته: 

 شماره صندلی:

 

(21ی)منطقهیکلآموزشوپرورششهرتهراناداره  

 

95-96لسالتحصیلیاوّنوبتامتحانات  

  عربی نام درس:

  آقای کافی نام دبیر:

 31/31/59 تاریخ امتحان:
  صبح 8 ساعت امتحان:

  دقیقه 59مدت امتحان: 
 

 نمره سؤاالت ردیف

 ترجمه

:سيةإلی الفار ةليرجِمِ الجمل التاتَ 1  

..............................................................................أحیبًبً .....................................هٓشَّتَیيِ فی « هٓكَش السَّوک» ُ الف( تَحذٔثُ الظّبِّشَ  

..................................................................................................ٍلکي ال ثأس لکٓ .................................................... هٓسٕوَ ة( حٔجَةٌ   

................................................................................................................................................................... د( اًُظُشْ إلی الطَّوسِ الَّتی رٓزٍٓتُْب هٔستَؼِشَ  

........................................................................................................؟ .........تَمْذِسٔ ػلی حٓولِ ضیءٍ یفَقُ ٍصًْب خَوسیٕيَ هٓشَّ ا د( ّل تَؼٕلَنٔ اَىّ  

.........................................................................................................سبػتَیٕيِ ..................... ٍ هكَشاً ضذیذاً لِؤذ سَداء ّـ( یٔالحِظَىَ   

.......................................................................................................................ٍ( إىَّ المُشآىَ یأهٔشُ الؤسلویيَ ألّب یٓسٔجَّا هٓؼجَداتِ الؤطشکیيَ .................  

6 

:و الحَدیثَیهِ َةيتَرجِم اآل 2  

.................................................................................................................................الف( )فَبغجِش إىَّ ٍٓػذٓ اهلل حٓكٌّ ٍٓ استَغفِشْ لِزًَجِکٓ( ...........................  

.................................................................................................« ....................ٍ تِسؼیيَ رٔضءاً رٔضءٍ فَأَهسٓکٓ ػٌِذُٓٔ   رٓؼٓلَ اهللُ الشَّ»ة(   

......................................................................................................« ............................................اُقلجَا الؼلنٓ ٍٓلََ ثبلػّیي فَئىَّ قَلَتٓ الؼلنِ فَش»د(   

3 

 :َحَةلصَّحيا جمةعیّه التّر 3

 الف( یٓذخُلُ األستبرُ فی الػَّفَّ فَیمَمٔ الكُّلّبةٔ احتشاهبً لَِٔ.

 خیضًذ. ضَد ٍ داًطزَیبى ثِ احتشاهص ثش هی استبد ٍاسد کالس هی 

 پشداصًذ. ضَد ٍ داًطزَیبى ثِ احتشام گزضتيِ اٍ هی استبد ثِ کالس ٍاسد هی 

 ة( کبىَ أخی الػَّغیشُ یٌٓتَظِشُ ٍالِذًٓب لِلشّرَعِ إلی الجٓیتِ.

 .ثشادسم کَچکوبى چطن ثِ ساُ پذس ثَد تب ثِ خبًِ ثشگشدد 

 کطیذ. ثشادس کَچکن اًتظبس ثشگطتي پذسهبى ثِ خبًِ سا هی 
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:جمةکملّ التّرأَ 4  

صهیي ثب ................................ پَضیذُ ................................    ثِبلخَّلذِ:    الف( أغجٓحٓتِ األسؼٔ هٓفشٍ  

 ................................ش ضکش کٌیذ.:       خذا سا ثِ خبقش ............................    ة( اُضکشٍا اهللَ ػٓلَی أًؼٔوِِِ الؤٌْٓوِش

1 

دانشگاهیغیردولتیدبیرستانوپیش

1غفحِ   



 واژهشناسی

:ةيبالغر لکلمةعیّه ا 5  

 ٍٓرٓغ       ػٓیي          سِيّ    ٍٓرِ     الف( 

                   ة(

    ػطشٍى    ػٓطَش    اَحٓذ  ٍاحذ         غتبس   د( 

5/75 

 )کلمتان زائدتان(      : المتضادّاتعیّه المترادفات و  6

 ( ـ غیم ـ صُلح ـ تُشاهِدُ ـ تَقی ـ حَرب ـ تَثّ َحْفلةمِهرَجان ـ تری ـ تَعید ـ ) 

 ....................       الف( ....................; ....................                                      ة( ....................

 ...................... د( ....................; ....................                                       د( ....................  

1 

:ترجم الکلمات الّتی تحتها خطّ 7  

 الف( ػٓلَی کُلِّ الٌّبسِ أى یٓتَؼبیٓطَا هٓغٓ ثٓؼؿِِْن تَؼبیٔطبً سِلویّبً. .................... ، ....................

 ة( »إًّکن هٓسؤٍلَى حتّی ػٓيِ الجِمبعِ ٍ الجْٓبئن.« .................... ، ....................

 . .................... ، .................... ، .....................تُؼٓلِّؤًََِلوي تَتَؼٓلَّوَى هٌِِٔ ٍ لِوٓيْ  تََاؾَؼَاٍالَٓلبسٓ ٍ  الؼِلْنٓ ٍ تَؼٓلَّوَا لَِٔ  تَؼَّلوَاد( 
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 شناختوکاربردقواعذ

 عیّه الصّحیح: 8

        اَالِحٌَْیٕيِ             األحٓذ              الف( أهسِ کبى یَم السَّجتِ ٍ غذاً یَمٔ .................... .  

 ال تکتُجيَ     ال تکتُجی         ال تکتُجَا                 ة( أیّتْب الجٌٓبتٔ، .................... ضَیئبً ػلی الزذاس.    

 حََّٓلَ      تَحبٍٓلَ             حبٍٓلَ                                              « :هٔحبٍٓ»د( الوبؾی هِي 

 یٓستَخشِدٔ    سٓیٔخشِدٔ                 یٓتَخَشَّدٔ                       « :                اِستِخشادٓ»د( الوؿبسع هِي 

1 

:اُکتُة المطلوب 9  

 ..........................                ..........................                          ة( یٔوكِشُ                 الف( غُػَى 
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؟عةکم السّا 15  
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 درکوفهم

 (/) :قةلحقيحسة ا حةلّصحيو غیر ا حةلصحيا لجملةعیّه ا 11

 )       (      الؼٓذٍِّ                     الف( الؼٓویلُ یٓؼوٓلُ 

 )       (        ة( ال یأکُلُ الٌّبسٔ الوِطوِصٓ الؤزفَّفٓ             

 )       (        د( الغَینٔ کَکتٌ یٓذٍسٔ حَٓلَ األسؼِ                 

 )       (           سجَعِ یَمٔ اثإحٌَیيِ        د( الیَمٔ الخّبلجُ فی األ

 

1 

 ٍصى هفشد

2غفحِ   



 درکفهم

 عیّه الصّحیح: 12

 هِْشَربى           دٔسّ             ضَشَسٓ          راتِ اللََّىِ األثیٓؽِ.               الف( هِيَ األحزبسِ 

 الزب     یٌٓجَع        الوسزذ               ة( یٓذسٔسِ فیْب الكّلّبةٔ.                                              

 الوبء       الؤحیف      الٌَْش                د( أکجشُ هِي الجٓحشِ کخیشاً.                                              

 هَٔظَّف           هٔذیش           لبئذ        د( سئیس الجِالد، الّزی یأهٔشُ الوسؤٍلیيَ ٍٓ یٌْٓػٓحْٔٔن لِأَداءِ ٍارجبتِِْن. 

1 

 مکالمه

 :ةيلالتّا سئلةأجة جواتاً قصیراً عه األ 13

 ......................................................................................................................................................................................؟ الف( لِوبرا تزّتٔ الی الوذس

 ..............................................................................................................................................ة( کیف الزَُّٓ فی هٓذیٌَتِک اآلىَ؟ ......................................

 ............................................................................................................؟ ..................................................................................الوٌؿذ د( ّٓل تُحِتُّ کَشَ

 ......................................................................................................................د( إلی أیيَ تَزّٓتٔ لِطشاء هٓالثِس؟ ...............................................................
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 انوارقرآن

 کَمِّل الفَراغات:أَ 14

 ............................. آسبى گشداى.الف( )سٓةِّ اضشَح لی غذسی ٍٓ یٓسِّشلی أهشی( : پشٍسدگبسا .............................. سا ثشاین ثگطبی ٍ کبسم سا 

ٌََة ٍ ربدِلْٔن ثِبلَّتی ّیٓ أحٓسي( : ثب داًص ٍ ..................... ......... ًیکَ ثِ ساُِ پشٍسدگـبست  ة( )اُدٔع إلی ٓسجیِل سّٓثٓک ثِبلحکوة ٍ الٓوَِػَظة الٓحٓس

 گَ کي.ٍ  ........ است گفتای کِ ...................... فشا ثخَاى ٍ ثب آًبى ثِ ضیَُ
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«پاسخنامه»  

 تشروِ: -1

 افتذ. گبّی دٍ ثبس دس سبل اتفبق هی «ثبساى هبّی»( پذیذُ قجیؼی الف

 ثخص غیشهزبص است، ٍلی ثشای ضوب اضکبلی ًذاسد. ّبی آسام ة( لشظ

 ّبی آتطص فشٍصاى است. د( ثِ خَسضیذ ًگبُ کي کِ پبسُ

 ثیطتش است. ثشاثش 55تَاًذ چیضی سا حول کٌذ کِ ٍصًص  داًی کِ هَسچِ هی د( آیب هی

 کٌٌذ. ـ( اثش سیبُ ثضسگ ٍ ثبساى ضذیذی سا ثِ هذت دٍ سبػت هطبّذُ هیّ

 ِ ثِ همذسبت هطشکبى دضٌبم ًذٌّذ.دّذ ک فشهبى هیهسلوبى ثِ ٍ( ّوبًب لشآى 

 تشروِ آیبت ٍ احبدیج: -2

 ی خذاًٍذ حك )ساست( است ٍ ثشای گٌبّت آهشصش ثخَاُ. الف( پس غجش کي، لكؼبً ٍػذُ

 رضء سا ًضد خَدش ًگِ داضت. 99ة( خذاًٍذ سحوت )هْشثبًی( سا غذ رضء لشاس داد ٍ 

 لكؼبً فشاگیشی داًص ٍارت است.گیشیذ، گشچِ دس چیي ثبضذ، پس  سا فشا  د( داًص

 تشروِ غحیح سا هطخع کٌیذ: -3

 2ة(                    1الف( 

 کٌیذ.  تشروِ سا کبهل -4

 ذ.ض پَضیذُ ثشفالف( صهیي ثب 

 ص ضکش کٌیذ. سیضاً ّبی ًؼوتة( خذا سا ثِ خبقش 

 کلوِ ًبهشتجف سا هطخع کٌیذ. -5

ة(                               سيّ الف(

 هتشادف ٍ هتؿبد سا هطخع کٌیذ. -6

 الف( هْشربى ; 

 

 کلوبت هطخع ضذُ سا تشروِ کٌیذ. -7

 چْبسپبیبى –هسبلوت آهیض           ة(    لكؼِ ّبی صهیي     -الف(  ّوضیستی 

 ثِ اٍهی آهَصیذ        -کٌیذ شٍتٌی ف –د( ثیبهَصیذ 

 گضیٌِ غحیح سا اًتخبة کٌیذ. -8

 د( یستخشد             د( حبٍل          ة( التکتجي               الف( احذ      

 خَاستِ ضذُ سا ثٌَیسیذ. -9

 الف(  غػي            ة( یٓفؼِلُ   

 سبػت چٌذ است؟ -15

 ة( الخبًی الؼطش اِلّب سثؼبً         الف(   

 



 حیح ٍ غیش غحیح سا ثشاسبس ٍالؼیت هطخع کٌیذ.رولِ غ -11

 د(  دسست                د( ًبدسست                       ة( ًبدسست                الف ( دسست              

 گضیٌِ دسست سا هطخع کٌیذ. -12

 ذد(  لبئ             د( الوحیف                                ة(                               سّدٔالف ( 

 پبسخ کَتبُ ثذّیذ. -13

 ب ّذف هشسِ سفتي ثبضذ.ٍ هتٌبست ث ضشٍع ضَد (ـِ ل ) الف(  پبسخ ثبیذ ثب

 شیبً    ) پبسخ ثبیذ دس هَسد ٍؾؼیت َّا ثبضذ. (ة(   الَْاء ثبسدٌ ٍ هك

 ال ثبضذ ( د(  ًؼن    ) پبسخ ثبیذ ًؼن یب

 د(  أرّتٔ الی السَق   )  فؼل هتکلن هؿبسع ٍ هحل هشثَـ ثِ خشیذ لجبس ثبضذ. (

 ا پش کٌیذ.ربّبی س -14

 ثْتش -ة(  اًذسص                ثشاین  –الف(  سیٌِ ام 
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 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

 ثبرم 

ّضَشه.     ةُايُظش لّحک الشدشالف(  ًَّ  راّت الؼضىّو ال
.   ب( اوَّ يضول المطشو الثلح هى الغماء شیِء طبیؼیٌّ

5/0 

 
5/0 

 ،  خاّهض  ،  صائذ  ،  ُهغحّؼذ  ،  يالص  ،  عائر(ة)زفل کلمات:

 الف( اللیل ، الًهاس ، المغدذ ، الصباذ
 ، الُفششاه.ة، السمیبة، البطاسیةب( الًمل

5/0 

 ………………َزبل ……………… فالم اَ 
5/0 

 الف( ُجصبُر االسُض هفشوشًة باالعماّک فیأخُزها الًاُط لطبّخها و جًاوّلها .
 ُلل هى ايضَل الکحاَب الزی خاء به هىعی"ب( " 

َی 
َ
فشَلّة َفهَى هًکُ ج( َهى سأ .ؼمیُل الَ ػن ازذًا َیذػى الی الحَّ  ذوِّ

اس. ًْ  د( اسبؼِة للیلها کثیِش: الفمُش و الَىَخُغ و الؼذاوُة و ال
ّع صىت الغاػّة هى هغافة اسبؼیَى لذهًا.  هـ( الکلُب َیمذُس ػلی عما

5 

)

 ( "واصّبش ػلی ها یمىلىَو واهُدشُهن."1
 کًنگىیًذوازآيهادوریهیکًنبرآيچههیالف( و صبش هی    
 زآيهادوریکىاگىیًذصبرکىوب( و بش آيچه هی    

 

 "الزیَى یمشىَو ػلی االسّض َهىيًا و ارا خاطَبُهن الداهلىَو لالىا َعالهاً ( "و ػباد الشزمّى 2
 هاایشاوراداريذوهرگـاهيـاداوايـذکهرویزهیىباآراهشگامبرهیو بًذگـاو خـذای بخشایًذه کغايیالف(     
 خطاب کًًذ، عخى آسام )عالم( گىیًذ.    
 داريذوهرگـاهدشًامدهًذگاوایشاوراخطابکًًـذ م بش هییخذایبخشًذهبرزهیىباآراهشگاهاو بًذهب(     

 الم( گىیًذ.عخى يیک)ع
 

5/0 

    پبسخنبمه سفیذ داده شود.                         پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود، نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد.

  …3…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

 صجح 8  سبعت اهتحبى:   اٍل ًَثت اهتحبًی:  سزاي داًص ًبم ٍاحد آهَسضی:  ش صٌدلی )ش داٍطلت(:

 دقیقه 70 ٍقت اهتحبى:  ن ريبضی ٍ تجزثیهد هبي:رضته    ًبم پدر:   خبًَادگی:ًبم ٍ ًبم

 95/ 13/10  تبريخ اهتحبى:  95 - 96 سبل تحصیلی:  رججی     نخبً ًبم دثیز:  عزثی سئَال اهتحبى درس:



 

 

  

 داشحه باشًذ.………… صيذگی ………… الًاّط او َیحؼایشُىا هغ بؼّضهن جؼاُیشًا علْیمًا: هشدم بایذ با  ػلی( 1
ًا ال َجدَؼلًا َهَغ المىم الظالمیَى: پشوسدگاسا2     ………… . لشاس … ………، ها سا با لىم ( َسبَّ
  ػالهاُت المىّهى: الّسلُن ػًذ الَغَضّب و الْصذُق ّػًذ الَخىّف.( 3

 ………….هًگامخشنوراستگىییهًگام…………هایهىهى:يشايه     

5/1 

مىا.3                          کحاَبَک.        ( َاخّشج 2( عىف َيًَدُر فی اهحساياّجًا.                1  ( َفَحَؼلَّ
 ( ها َسَخؼًا الی َبیحًا.6َلَشاُت دسعی                                    (5الْلَه.                                         ( َیغَحغّفُش 4
ِع.9الّلِه.( االػّحصاُم ّبَسبّل 8( کايىا َیصًؼىَو.                                   7  (الَتلَعبىافیالّشاِر

                                            ( أ ايحن ايحَظشجن؟12( اطؼاُم َػَششّة هغاکیَى.                 11( هىالء ّاهَحًؼىا.                                  11

3 

 َکَحَب                 کاَجَب           الُدًذیُّ ُاعَشَجُه َػبَش االيّحشّيث.      ………… الف( 

 جؼاَهلىا               ّاػَملىا          کااَلخاّيّب.        ………… ب( َجؼاَششوا َکاالخىاّو و 

ّع ّالی البیّث.…………  کاو صَذیمی (ج  َیًُظُش                 ّظُش َیًحَ      واّلَذُه ّللْشخى

 ّاعَحغّفش                  ّاغّفش           .    ّلَزيّبَک ………… َو فاصّبش إوَّ َوػَذ الْلّه َزكٌّ ( د

1 

  ( و لمذ اسعلًا هىعی بأیاّجًا.1
 ( جحغاَلُط االعماُک هى الغماء.2

5/0 

َخ، ّايَکَغَش، جَ 1 ن ( ّايَحَفَغ، َجسذَّ  …………َکلُّ
لُ ّاغّشعی، ُیساّوُل، ُجمَ ( 2  …………َحّفُل زىَو، أبِّ

5/0 

ّة االیشايْیّة فصُل الخشیّف.ف………… الف( الفصُل الـ ًَ  ی الغَّ
ّع   جغؼةِ          عبؼةِ ……………       ب( اْیاُم االعبى

5/0 

 ػششوو جمغیِن ػلی خمغة یغاوی اسبؼة.الف( 
 ب( خمغِة و عبؼىَو صاّئُذ خمغٍة و ػششیَى یغاوی ّهئًة.

5/0 
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  …3…از  …2…صفحه: 

 13/10/95    تبریخ امتحبن:            دهم رياضي و تجربيرشته:                        عربيدنببله سئوال امتحبن درس: 

12 

3 

6 

9 

12 

3 

6 

9 



 
 

     / ّاوَّ هزا اخی له َجغغ و جغؼىو َيؼدـًة ./ هـىالء فـائضاِت/ المغـلمىَو ُخمـُظ ُعـْکاو الؼـاَلّن /  هى َػذوٌّ / هاجاّو الحلمیزجاّو 
 هن صالسىَو.

 هفشد هزکش                         خمغ هىيد عالن                         خمغ هکغش                         هثًی هىيد

1 

 مؼة ، الَؼمیل ، الُمسیط ، الْصُذاع ، الَمَمش کلمات: الششسه ، البُ 
 ………………لمصلسة الؼذْو: . یؼَمُل 1
 ………………. کىَکُب یذوس زىَل االسض ضیاوُه ّهى الشمظ: 2
 ………………. االلُن الشذیذ فی الشأط:3
 …………………. اکبُش هى البسش کثیشًا: 4

1 

11 )

 خطا                    فی خمغة یغاوی عیحى :                                        صسیر. اسبؼًة 1
 خطا                     البسش و لها ايىاع هخحلفة:   صسیر. جؼیُش االعماُک فی الًهش و 2
 خطا                     ُشيا المشآُو باالجساد و الىزذّة االعالهیة:                صسیرُه . ال َیا3
 اخط                    . المهشخاو ازحفاِل ػاِم بمًاعبٍة خمیلة.                              صسیر4

1 

 . َکن هْشًة رهبَث الی هشهذ؟1
 . َایَى َهذَسَعُحَک؟2

5/0 

 ……………………؟      خىاب: ………………. ػمُشک ، َکن:   عىال 1
خىّل / .2 ا / ؟                     بطالاُت الذُّ ًْ   بطاَلُحُه ّبَیذّه /  ػًَذُکن / َيَؼن / َهل / ُکلُّ وازٍذ ّه
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 …3…از  …3…صفحه: 

 13/10/95     تبریخ امتحبن:            رياضي و تجربي دهمرشته:                        عربيدنببله سئوال امتحبن درس: 
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 ثبرم پبسخ سَاالت رديف

 (          22/0الف( دازای ) 1

 (22/0ب( بسف)
5/0 

 5/0 (22/0ناقص)شائد          (  22/0جاهص = هسحعد ) 2

     (22/0الف( المسجد ) 3

 ( 22/0)ةب( النمل
5/0 

 5/0 (25/0حجبل ) -( 25/0)فلن  4

 5 نمسه 1جسجمه صحیح هس جمله  5

 (          25/0)( ب1 6

 (25/0( الف )2
5/0 

 (2/0هسالمث آهیص ) -( یکدیگس 1 7

 (2/0هده ) -( سحمکازاو 2

 (2/0جسض ) -( بسدبازی 3

5/1 

 (25/0خَاهد) ( آهزسش هی4(       25/0( پس يبد ثگیزيد)3(                  25/0( خبرج کي)2(         25/0)( هوفق خواهین شد1 8

 (25/0( چٌگ سدى)8(             25/0سبختٌد) ( هی7(                 25/0( ثزًگطتین)6                         (25/0)( خواندم2

 (25/0( هٌتظز ثَديد)12(              25/0( غذا دادى)11(        25/0( خَدداري کزدى)10(                   25/0)( باشی نکنید9

3 

             (         25/0ة( تعبهلَا)                   (       25/0)الف( کاجب 9

 (25/0د( استغفز)       (                    25/0)ینحظسج( 
1 

 5/0 (25/0تَتسبقط)               (       25/0)ازسلنا: هاضی 10

ن 11
ُّ
ل

َ
ک

َ
 5/0 (25/0اغزسی)                      (              25/0)ج

 5/0 (25/0سجعةٌ)                             (     25/0)الثالث 12

4520 الف( 13  (25/0)  

1002575 ب(  (25/0) 
5/0 

14 454250 :)/(         306250 :)/( 5/0 

 (25/0)جمع هونث سالن: هوالء فائصات   هفسد هرکس : هو َعدوٌّ                               15

او
ّ
 (25/0(                هثٌی هًَث: هبتبى التلوذتبى)25/0)جمع هکسس: ُسک

1 

 (              25/0( القوز)2                    (       25/0)( العمیل1 16

 (25/0( الوحیط)4             (            25/0( الصُّداع)3
1 

 (                25/0( ظ)2                    (              25/0)( غ1 17

 (25/0( ظ )4                  (                25/0( غ)3
1 

 5/0 (25/0. هعزفی هکبى )2(             25/0).ذهبُث و ... 1پاسخ صحیح    18

 (25/0جَاة؟ )  (   25/0)کن عمسک 19

 
ُ

ل عندکن بطاقات
َ

ُحُه ِبَیدِه.ه
َ

ا بطاق
ّ

عن کل واحٍد هن
َ
 الدخوِل؟     ن

                   (22/0(                                               )22/0) 

1 

 20 موفق ببشیذ                                                                                جمع کل

   …1…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 ویژه دبیران                                       

    سزاي داًص غیزدٍلتی دختزاًه دثیزستبى ًبم ٍاحد آهَسضی:  عزثی راهٌوبي تصحیح درس:

 رججی ًبم دثیز: خبًن   اٍل ًَثت اهتحبًی:

 95 - 96 سبل تحصیلی:  ريبضی ٍ تجزثی دهنرضته: 

        

 راهنمبی تصحیح

 ثزگ 1 ثزگ راهٌوبي تصحیح: تعداد

  جحص 8  سبعت اهتحبى:

 13/10/95 تبريخ اهتحبى:  
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 1صفحه 

 

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

بیدهم ریاضی و تجرپایه و رشته :   

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

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

پرورش شهر تهران اداره کل آموزش و  

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولامتحانات پایان ترم   

عربی: نام درس  

19/11/1199:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 91: مدت امتحان  

 

محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                        سواالت      بارم  ردیف 

5 

 الجمل التالیه الی الفارسیه : ترجم

 ؟ ةجرت شَصارَ یفَو کَ             ةٍبَ ن حَمِ تْمَنَ یفَکَ-1

 سران .الخُ دَصَدوان حَالعُ عَرَن زَمَ-2

 . ةالعقید ةِ یرّلی حُعَ القرآنُ دُکّؤَیُ-3

 ار . فّالکُ بوداتِعْوا مَبُّسُا یَلّاَ مینَلِسْالمُ رُمُأیَ رآنَالقُ نَّإ-4

 . رُطَ یا مَ عْطِنقَال تَ-5

 .  هٍبالغَ کمهٍاهلل ذو حِ-6

 م .العالَ انِکّسُ  مسُخُ سلمونَالمُ-7

 ماک .سْاالَ رُمطِماء تُالسَّ-8

1 

1 

 : ةالفارسی فی الترجمة ل الفراغَم ِّکَ

 

 (( لیکَإ اهللُ نَسَحْما أکَ نْسِحْ)) أ

 نیکی کن ............ که خدا به تو نیکی کرده است .

 الفارسیه .ب الجواب الصحیح فی الترجمه خِنتَإِ

 ا ((بوُهَتَ انْ ذا ماتوُ؛ فإ نیامٌ )) الناسُ

 ردند ، بیدار می شوند .خفتگان اند ( پس آن گاه که مُ –مردم ) بی خبران 

 

2 

2 
  : ةو المتضاد ةن الکلمات المرادفعی 

  =بوعنْیَ                                         ≠م لْسِ
3 

1 

 الکلمتین اللتین تحتهما خط . ةترجم بْتُکْاُ

 ةرَمِهَنْمُ هُمُ نعَذی / أَذلک هو اهلل الّ -1

 . اقوُرَّفَ ال تَو  اهلل جمیعاً بلِحَا بِموُ صِاعتَ وَ-2

4 



 

 2صفحه 

 

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

بیدهم ریاضی و تجرپایه و رشته :   

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

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

پرورش شهر تهران اداره کل آموزش و  

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولامتحانات پایان ترم   

عربی: نام درس  

19/11/1199:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 91: مدت امتحان  

 

5.5 
 ) کلمه ای را که از نظر معنی ، متفاوت است مشخص کنید (.  فی المعنیَ ن الکلمة العربیةعی 

    اًنویّسَ             ةًریّقَ                  اًهریّشَ                  اًومیّیَ
5 

1.5 

 (ةزائد ةواحد ة) کلم . عداد التالیةمن األ مناسباً فی الفراغ عدداً صُغْ

 ین / الثانی / الخامس / الرابع ((نَثْ)) اِ

 ربعاء .األ سبوع یومُام االُیّاَالیوم ........ من -1

 . واحدٌ لهٌما هو إنَّ........... إ نِیِ وا الهَذُخِتَّال  نَ قال اهللُ-2

 . فِیْالصّ لُصْه فَ یرانیِّاإل هِنَ........... فی السّ لُصْ الفَ-3

6 

1 
   . نِّالتالییَ  ینِّ علَن نوع الفِّعی 

  عُفِتَنْیَ کانَ-2وا                  قُدِّصَال تُ-1  
7 

1.5 

 : ن الجواب الصحیحعی 

            ملُّعَتَ                            عالمإِ                      (( :          تعلیم مَلَّ عَ)) تَ نْالمصدر مِ-1

                    یزِلإنْ                       لی نزِال تُ                      لیزِنْأ          ((  : لینَزِنْ)) تُ نْمر مِاالَ-2

        استرجاع                     استماع                  لی وزن )) استفعال (( :        استتار    عَ-3

8 

2 

 مر و النهی :ین الماضی و المضارع و األعَ

 . حیماًرَ مْکُبِ کانَ اهللَ نَّإِ  مْکُسَفُنْأا لوُتُقْتَال  و -الف

 ین .بالصّ لو وَ  مَلْا العِبوُ لُطْاُ -ب

  . لمِالعِ فُصْنِ مُلَعْال أ لُوْقَ -ج

9 

3 

 افعال زیر را بنویسید ( صیغه) ترجمه و ترجم هذه االفعال و اکتب نوعها . 

 11              نَبْ تُکْال یَ -ج               رونَظُنْ ا یَکانوُ -ب                      بُتُکْاَسَ -الف

1.5 

 (( ةزائد ةالعدد المناسب . )) کلم ةفی الدائر صُغْ

 المالکَ-4            دوّالعَ-3مس            الشَّ-2یم              الغَ -1

  . رْذی ال یطلب لک الخیر بل یطلب الشَهو الّ -الف

 ر . طَنه المَ مِ لُزِنْماء یَبخار متراکم فی السَّ -ب

 .لقاتِ  هُکثیرُفع و نْه یَلیلُقَ -ج
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25 
 موفق و موید باشید

 شهرابی                                                                                                                                                 
 

 



 

 1صفحه 

 

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

بیدهم ریاضی و تجرپایه و رشته :   

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولپایان ترم  کلید امتحانات  

عربی: نام درس  

19/11/1199:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 91: مدت امتحان  

 

محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                 سواالت     کلید  بارم  ردیف 

 

 از دانه ای روییده و درختی شده است؟ چگونه-1

 درو کرد (، زیان درو می کند ) ) کاشت ( هرکس دشمنی بکارد-2

 تأکید می کند .بر آزادی عقیده قرآن -3

 کفار دشنام ندهید .که پرستش شوندگان امر می کند  قرآن به مسلمانان-4

 قطع نشو . ای باران-5

 خدا صاحب دانش ) حکمت ( کاملی است .-6

 مسلمانان یک پنجم ساکنین زمین هستند .-7

 آسمان ماهی ها می بارد .-8

1 

 

  همانطور -الف

 خفتگان اند-ب
2 

عَیْنْبوع نْیَ             حَرب  ≠م سِلْ  =  3 

 
 ریزان

 متفرق نشوید
4 

 5 ةٍریقَ 

 

 الخامس-1

 اثنَین -2

 الثانی -3

6 

 

 جمع مذکر مخاطب –فعل نهی -1

 مفرد مذکر غائب –ماضی استمراری -2
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 2صفحه 

 

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

بیدهم ریاضی و تجرپایه و رشته :   

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولپایان ترم  کلید امتحانات  

عربی: نام درس  

19/11/1199:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 91: مدت امتحان  

 

 

 تَعَلُّم

 أنزِلی

 استرجاع

8 

 

 فعل نهی: ال تَقتُلوُا   -الف

 فعل امر: اُطلُبوُا  -ب

 منفی فعل مضارع: ال أعلَمُ   -ج

9 

 

 متکلم وحدهمستقبل   ←   خواهم نوشت -الف

 ماضی استمراری جمع مذکر غائب   ← می کردندنگاه -ب

 نفی جمع مؤنث غائب  ←  نمی نویسند  -ج
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3-الف  

1-ب  

4-ج  
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7 

 نمره
 

 :للترجمه

 مُنْتَشِرّه.الف( فیها ضیاءٌ و بها حرارةٌ 

 ب(إذا قَدَرْتَ عَلی عدوُکَ فاجْعلْ العفوَ عَنْهُ شُکراً لِلقُدرة علیهِ

 ج( هل تَعَلَمُ أنَّ ثمانینَ فی المئةِ مِن موجودات العالم حشراتٌ؟

 ه( العبادةُ عشرةٌ أجزاءٍ فی طلبِ الحاللِ. کُلوا جَمیعاً و التَفَرَقوا.

 قدحَیَّرَتْ الناسَ الظواهرُ التّی ما وَجَدوا لَها جَواباً !و( فی الماضی               

 ظ( الناسُ نیامٌ فإذا ماتوا اِنّتَبَهُوا !             

 ح( و اصْبِر عَلی ما یَقولونَ و اهْجُرْهُم !             
 

1 

2 

 نمره
 

 أجب عن األسئلة:

 اُکتُبْ تَرجمةّ المفرداتِ الّتی تحتها خطٌ : -الف

 و قُل مَن ذاالذی یُخرِجُ مِنها الثَّمَرَة. ابْحثْف -2.                                          مُنْهّمِرَهذاک هو اهللُ الذی اَنْعَمَهُ -1

 نَخْالً فی حدیقَتنا؟ غَرَسَمَنْ  -4الخَلقُ .     یَتَراحَمُو أنزلَ فی األرضِ جُزءاً واحداً فَمَنْ ذلکّ الجُزئ  -3

 علی حقیقةِ نزولِ األسماکِ من السماء. تَعَرَّفواالطالب  -6.                                       تُصدِّقَفانظُرْ الی هذه الصورِ حتّی  -5

 -ب

 "الغیم  "اُکْتُبْ مترادف:   -2                                                "رَفَعَ  "اُکْتُبْ متضادّ:  -1 
 

2 

 

2  

 نمره

 

 
 

 انتخب الجواب الصحیح:

 وَ اعْمَلوا صالحاً إنْی بما تَعْمَلونَ علیم   -الف

 و کار نیکو انجام دهید به راستی که من بر آن چه انجام می دهید آگاه هستم .-1

 و کار نیکو انجام دهید به راستی که خدا به آن چه انجام می دهند آگاه است. -2

 مَن إلهٌ غیرُ اهللِ یاتیکْم بضیاءٍ أفال تَعقِلونَ  -ب

 چه کسی جز اهلل خداست که نوری را برای شما می آورد، آیا نمی اندیشید؟ -1

 خدایی جز خدای یکتا نیست که همچون نوری نزد شما می آید، آیا فکر نمی کنید؟ -2

 ویةً.یُالحظُ الناسُ غیمةً سوداءَ عظیمة و رعداً و برقاً و ریاحاً ق -ج

 مردم ابرهای سیاه بزرگی و رعد و برقی و باد نیرو مندی را مالحظه می کنند. -1

 مردم ابری سیاه بزرگ و رعد و برقی و بادهای نیرومندی را مالحظه می کنند. -2

 بحثنا فی اإلنترنت عن نص قصیر حول عظمة مخلوقات اهلل و ترجمناهُ. -د

 خدا در اینترنت بحث کردیم و آن را ترجمه کردیم.درباره ی متن کوتاهی پیرامون عظمت مخلوقات  -1

 در اینترنت متن کوتاهی را پیرامون عظمت مخلوقات خدا جست و جو کردیم و آن را ترجمه کردیم. -2

 

3 

 نمره1
 

 کَمِّل الفراغ فی الترجمة:

 ت   ......... تا کسی  که در آسمان است به تو  ......  ارحَمْ مَن فی األرض یَرْحَمُکَ مَن فی السّماءِ .  به کسی که در زمین اس -الف            

 به آسمان ...................... إنّ هذا اإلعصارَ یَسحَبُ األسماکَ الی السماء بقوّةٍ.  به راستی که این  ........   ماهی ها را با قدرت -ب            

 
 

4 

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

تاریخ و امضاء:                    ریحانینام دبیر:     تاریخ و امضاء:    ریحانی  نام دبیر:         

 ردیف سواالت     بارم

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

دهم ........................ پایه و رشته :  

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 2مدیریت منطقه 

 سعادت آباد                           پسرانه ه دومدبیرستان دور

 1365 -66سال تحصیلی  اول نوبت یپایان امتحان

  عربی نام درس:

13/11/1365تاریخ امتحان :   

  0:11ساعت امتحان:

 دقیقه  71مدت امتحان: 

 



 

 نمره2
 

 إقرا النصّ التالی ثُم أجب عن األسئلة:

قال اهلل:  إنّ الشرکَ لَظلمٌ عظیمٌ  و إمّا  . الظلمُ ثالثةٌ. ظلمٌ ال یغفرهُ اهلل، و ظلم یَغفِرُهُ ، و ظلمٌ ال یَترکهُ. فأما الظلمُ الّذی ال یغفرهُ اهلل فالشرکُ      

 الّذی الیترکهُ اهلل، فظلم العباد بَعضهم بعضاً.الظّلم الذی یغفره اهلل، فَظلم العِبادِ أنفسَهم فی ما بینهم و بینَ ربِّهم، و إمّا الظّلمُ 

 ما هو الظلم العظیم؟ -2مّن یَغفرُ أکثر الذنوب؟                                       -1         

به زبان عربی  -جاءت فی النص؟ ) اکتب بالحروف العربیة  ظلمکم کلمة -4هل یترکُ اهللُ کلّ ظلمٍ؟                                      -3         

 بنویسید(
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1.5 

 نمره
 

 ".......  التدخلوا من باب واحدٍ و ادخلوا من ابوابٍ متفرقة ...........  "عین األمر و النهی:   -الف

 ر : اکتب ترجمة هذه األعداد:         أربعة عَشَر :                        الحادی عَشَ -ب

 عین الکلمة الّتی التُناسب الکلمات األخری: -ج

 □اِمْتَنعْ                             □تَقَدَّمْتُم                                 □انقطعنَ                                 □استغفروا      
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 نمره

 اجب جواباً قصیراً عن األسئلة التالیة حسب الحقیقة :

 کم عُمرُک؟ -فی أیِّ صفّ إنتّ؟                                                 ب-الف       
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1.5 

 نمره

 
 

 ضع فی الفراغ الضمیر المناسب ثم ترجم الجمل:و

 ........... کانوا ینصحونَ .ترجمة : ................................................... -.......... ال تصرخونَ. ترجمة : ...................................................       ب -الف   

 ........... سوفَ یَطْبَعْنَ . ترجمة : ................................................... -ج    
 

0 

1 

 نمره
 

 ضع فی الدائرة العدد المناسب و

 الفطور                   قطعة من النار  -الف

 اإلثنین                  یوم یأتی بعد السبت  -ب

 ناکله فی الصباح        الشررة             -ج

 لون السحاب         النضرة             -د

 االحد  -ه

 األبیض -و
 

6 

1 

 نمره

 :الواقع و قةیالحق حسب حةیالصح ریغ و حةیالصح الجمله نیع

 

 اآلخر مکان یال تنتقل ال دةٌ،یشد حیر اإلعصارِ -الف

  البحر من اکبر طیالمح -ب

 المسابقات یف ةیفض جائزة األول الفائز اخذی -ج

 المطرُ منهُ نزلی السماء یف متراکم بخار میالغ -د

 

ریحانی -موفق باشید   
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 :للترجمه  .1

 الف( و در آن روشنایی است و به وسیله آن گرمایی پراکنده می شود.  

 ب(اگر بر دشمنت غلبه یافتی پس گذشت نسبت به او را سپاس قدرت بر او قرار بده.               

 درصد از موجودات جهان، حشرات هستند؟ 01ج( آیا می دانی که                

 جزء آن در طلب حالل است، همگی بخورید و پراکنده نشوید. 6است، جزء  11ه( عبادت                

 و( مردم  در قدیم برای پدیده هایی که جوابی برایش نیافته اند را حیران کرده است.               

 ظ( مردم خوابند و زمانی که بمیرند بیدار می شوند              

 و آنها را ترک کن  ح( و بر آنچه می گویند صبر کن              

 

 

 أجب عن األسئلة:.    2

 اُکتُبْ تَرجمةّ المفرداتِ الّتی تحتها خطٌ : -الف

 کاشت -4به هم مهربانی می کنند.                        -3جست و جو کن            -2ریزان                      -1

 سحاب  -2سقوط                   -نزول –هبوط  -1 -شناختند                     ب -6باور کنی                   -5

 
 انتخب الجواب الصحیح:. 3

 2ب -د                   2 -ج                 1 -ب                  1 -الف

 .  کَمِّل الفراغ فی الترجمة:4

 گرد باد                             می کشد -رحم کن                           رحم کند                       ب -الف            

 
 .  إقرا النصّ التالی ثُم أجب عن األسئلة:5

 الشرک ظلم عظیم -2اهلل یغفر أکثر الذنوب                                                          -1           

 (11عشرة ) -4ال ، الیترک اهلل ظلم العباد بعضهم بعضا                                      -3         

 عین األمر و النهی:    النهی:  التدخلوا                                                االمر:  ادخلوا  -.  الف6

  11چهارده                        یازده  14ألعداد:         اکتب ترجمة هذه ا -ب         

  ماضی و بقیه همه امرعین الکلمة الّتی التُناسب الکلمات األخری:       تَقَدَّمْتُم   -ج         
 

 . اجب جواباً قصیراً عن األسئلة التالیة حسب الحقیقة :7

 عمری خمس عشرة سنة -انا فی الصف العاشر                                                 ب-الف       
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 نمره
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 نمره
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 نمره
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 نمره
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 نمره
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 نمره

 

 

 

1 

 نمره

 

 

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

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

 ردیف سواالت     بارم

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

دهم ........................ پایه و رشته :  

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 2مدیریت منطقه 

 پسرانه                             سعادت آباده دوم دبیرستان دور

 1365 -66ترم اول سال تحصیلی پایان امتحانات کلید 

عربی نام درس:   

13/11/1365تاریخ امتحان :   

  0:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 71مدت امتحان: 

 



 

 .  ضع فی الفراغ الضمیر المناسب ثم ترجم الجمل:0

 .هم       آنها را نصیحت می کردند     -أنتم       ترجمه : شما فریاد نمی زنید   ب -الف   

 را چاپ خواهند کرد هنّ       آنها -ج   
 

 .  ضع فی الدائرة العدد المناسب 6

االحد : یوم یأتی بعد  -الشررة                   قطعة من النار             ه -الفطور : ناکله فی الصباح             ج -الف

 السبت

 األبیض : لون السحاب -و
 

 عین الجمله الصحیحة و غیر الصحیحة حسب الحقیقة و الواقع:.11

 درست -دغلط            -جصحیح               -بغلط                  -الف

 

 

 

 

 

 ریحانی -موفق باشید 
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 نمره
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