
 نام و نام خانوادگی: 

 دهم ریاضی وتجربیمقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 ربیع نام درس:

 آقای محمدی  نام دبیر:

 60/06/0360 امتحان: تاریخ

 صبح 60:66ساعت امتحان: 

 دقیقه 57مدت امتحان: 
 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

  مهارت واژه شناسی)دو نمره( 

1 

 ترجم الکلمه التی تحتها خط.) کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده است را ترجمه کنید(

 . سماکِباالَ هًفروشَمَ االرضُ حُبِصْتُ

 

5/0 

2 

 اکتب فی الفراغ الکلمتین المترادفتین و الکلمتین المتضادتین.)کلمتان زائدتان(

 ه لَفْحَ -یاءضِ -یهغالِ -ودعُصُ  -یصهخِرَ -جانهرَمِ

....................   ................................. = .............                          ....................................  =  .................................. 

5/0 

3 

 عین الکلمه التی التناسب الکلمات االخری . ) کلمه ای را که مناسب کلمات دیگر نیست ، مشخص کن( 

 لج              هر                   الثَّه                      الشَّنَوع                 السَّبُسْالف( االُ

 هررشاه                 النَّر                      الفُحْحیط                   البَب( المُ

5/0 

4 
 اکتب مفرد او جمع الکلمتین. ) مفرد یا جمع دو کلمه را بنویس( 

 ل)                                      ( بْور )                                    (                                          حَصُالعُ
5/0 

  مهارت ترجمه به فارسی) هفت نمره( 

5 

 ترجم العبارات التالیه . ) عبارت های زیر را ترجمه کن( 

 ه . رَضِالنَّ ونِصُغُال ره ذاتِجَالشَّ کَتلِر لِنظُالف( اُ

 هما.ینَبَ لْدخُفال تَ یانِناجَتَثنان یَاِ ذا کانَب( اِ

 . هِرِبْفی قَ وَو هُ نَّهُرُجْاَ لعبدِی لِرِجْیَ عُبْج( سَ

 ها .مثالِاَ رُشْعَ هُلَفَ سنهِالحَبِ جاءَ نْد( مَ

 

 

 

 

5 
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 صفحه دوم عربی دهم تجربی و ریاضی فیزیک

 . کِمَالسَّ رَطَمَ هَرَهذه الظاهِ اسُی النّمِّسَذ( یُ

 ء .مالی السَّاِ سماکَاالَ بُحَسْیَدید فَعصار شَاِ ثُدُحْر( یَ

 هوا .بَتَنْذا ماتوا اِیام فاِنِ اسُز( النّ

 . شرکینَالمُ بوداتِعْوا مَبُّسُا یَلّاَ لمینَسْالمُ رُمُاْیَ س( القرآنُ

 .قَدِّصَی تُحتّ رِوَالصُّ  الی هذهِ رْظُانْفَ ناًسَحَش( 

 . هًرَّمسین مَها خَوزنَ فوقُیَ ءٍیْشَ لِمْلی حَعَ رُدِقْتَ هُلَمْالنَّص( 

6 

 انتخب الترجمه الصحیحه. ) ترجمه را انتخاب کن( 

 روا لی. کُشْاوَ مْکُرْکُذْکرونی اَاذْالف( فَ

 پس ما را یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرگزاری کنید .-1

 پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و از من سپاسگزاری کنید.-2

 ب( التالمیذ کانوا یکتبون بدقه .

 دانش آموزان به دقت می نویسند.-1

 دانش آموزان به دقت می نوشتند.-2

1 

7 

 الفارسیه.) جاهای خالی را در ترجمه ی فارسی کامل کن( کمل الفراغات فی الترجمه 

 .  الکافرینَ ومِلی القَنا عَرْصُنا وانْدامَقْاَ تْبِّو ثَ ینا صبراًلَعَ غْفرِا اَنَّربَ

 ..... .پروردگارا ...................صبر عطا کن و ...................استوار کن و ما را بر ................... کافران ................

1 

  ارت شناخت و کاربرد قواعد ) هفت و نیم نمره(مه 

8 

 العملیات الحسابیه.  اکتب

 ....................×..................=.......................          عونَربَمانیه و اَساوی ثَیُ رَشَثنا عَه فی اِعَبَرْالف( اَ

 ....................÷..=........................             ................شرینَساوی عُیُ ربعهٍتقسیم علی اَ مانونَب(ثَ

5/0 

9 
 ترجم االعداد التالیه . ) اعداد زیر را به فارسی ترجمه کن( 

 ................عونَبْ............    د( سَرَشَعَ هَعَبْ....................     ج( سَرَشَانی عَ....................      ب( الثّه و خمسونَعَسْالف( تِ
1 

10 

 الساعه باالرقام . اکتب

 

 .............................قَدقائِ رَشْا عَلّاِ هُرَعاشِلْ.......................                      ب( اَعاًبْرُ الّاِ هُسَالف( الخامِ

 

5/0 

11 

 عددا ترتیبیا مناسبا. ) در جای خالی عدد ترتیبی مناسب بنویسید(  ب فی الفراغِتُکْاُ

 .  اءِعِربِاالَ مَوْیَ وعِبُسْاالُ امِایّالْ نَمِ .......................یومُلْالف( اَ

 . ریفِالخَ فصلُ االیرانیهِ هِنَفی السَّل .....................صب( الف

5/0 
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  کیزیف یاضیر و یتجرب دهم یعرب سوم صفحه 

12 

 . ها المناسبِفی مکانِ لَمَالجُ هِهذِ عْضَ

 شجره .      هوالء فائزات  .     هاتان زجاجتان .       اولئک معلمون .             تلک 

 جمع مونث سالم جمع مذکر سالم مفرد مونث مثنی مونث

    
 

1 

 فی الفراغ . ضمیرا مناسباً عْضَ 13

 .  ریهِلی القَنا اِرْ.                ب( .......................سافَ هِاحَی السّفِ عونَمِتَجْل ....................تَالف( هَ
5/0 

14 

 که زیر آنها خط کشیده شده را ترجمه کن (  ترجم الکلمات التی تحتها خط. ) کلماتی

 نا .مُلَّعَمُ مُلَّکَتَنَ وفَکم .    سَذنوبِروا لِتغفِسْه .   اِدَوالِ رُظِتَنْیَ دیقی کانَ.  صَ نا رسالهًمْلَتَسْمیلی اِنا و زَاَ

 

 جایی .رَ عَطَقَنْ.          ما اِبیعِی الرَّفِ االزهارِ تاحُفِنْاِ کونُکم .   یَدائِعْاَ عَلوا مَغِتَشْه .  التَسَندَالهَ مینَلَّعَتَال تَ نتَماذا اَلِ

  

2 

15 
 اکتب ما طلب منک. ) آنچه خواسته شده را بنویس( 

 (.................... .مَدَخْتَسْ)اِ نْ) علم( ..................... .     المضارع مِ نْ) یحاول( .................. .    المصدر مِ نْالماضی مِ

 (..................... . مَدَهَنْ) اِنْ) تتصادفون(.................... .    المصدر مِ نْ) تجتمعون( .................. .    النهی مِ نْاالمر مِ

5/1 

  مهارت درک و فهم  ) دو نمره(                                            

16 

 اجعل فی الدائره العدد المناسب .

 . هفلِتَخْالمُ لوانِاالَ سائیه ذاتِالنِّ المالبسَ نَمِ               شُمِشْالمِ-1

 ا.یضًه اَفَفَّجَمُ اسُها النّلُکُاْه یَهَفاکِ                     مُیْالغَ-2

 .رُطَالمَ هُنْمِ لُزِنْیَ ماءِم فی السَّتراکِخار مُبُ                   بوعُنْالیَ-3

 .  الماءِ ونهر کثیرُ الماءِ نَیْعَ                   هُعَقْالبُ-4

 ستانُالفُ-5

1 

17 

 عین الجمله الصحیحه و غیر الصحیحه حسب الحقیقه . 

 الف( یئس العلماء من معرفه سر مطر السمک . 

 ب( االعصار ریح شدیده التنتقل من مکان الی مکان آخر.

 ج( تعیش االسماک فی النهر و البحر و لها انواع مختلفه . 

 د( ان نزول المطر و الثلج من السماء امر طبیعی. 

1 

  مهارت مکالمه) یک و نیم نمره(                                   

 اجب عن السوال.  18

 کم؟   نعم................................ . بَواجِ ل تکتبونَهَ
5/0 

19 
 ب الکلمات التالیه . ) کلمات زیر را مرتب کنید تا جمله ی کاملی شود( تِّرَ

 !لَمَجْما اَ -هاطبیعتَ -مازندرانَ -و -الف( غاباتِ

 ؟           خولِالدُّ – لْهَ -طاقاتُبِ -مْکُدَنْعِ ب(

1 
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 پاسخ نامه سواالت
 

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 نام درس: عربی

 آقای محمدی  نام دبیر:

 0360/ 06/ 60امتحان:  تاریخ

 صبح 60:66ساعت امتحان: 

 دقیقه 57مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 /.5 ) پوشیده شده(فروشهًمَ                          می شود(                    –) می گردد  حُبِصْتُ 1

 /.5 غالیه ≠خیصههرجان = حفله                                                           رَمِ 2

 /.5 لج                                                                   ب( الفرشاهالف( الثَّ 3

 /.5 حبل ) حبال(                                                           صور ) عصر(   العُ 4

5 

 الف( نگاه کن به ان درخت که دارای شاخه های تازه است.

 ب( هرگاه دو نفر با هم نجوا می کنند بین ان دو داخل نشو.

 ج( هفت چیز پاداشش برای بنده جاری است و اودر قبرش است.

 برابر ان پاداش است. 10بیاورد پس برای او د( هرکس کار نیکی 

 ذ( مردم این پدیده را باران ماهی می نامند.

 ر( گرد باد شدیدی رخ می دهد پس ماهی هارا به اسمان می کشد.

 ز( مردم در خوابند پس هرگاه بمیرند بیدار شوند.

 س( قران به مسلمانان دستور می دهد که خدایان مشرکان را دشنام ندهند.

 سیار خوب پس نگاه کن به این اسب ها تا باور کنی.ش( ب

 برابر وزن اوست را حمل کند. 50ص( مورچه می تواند چیزی که وزنش بیش از 

5 

 1 2ب(                                               2الف(  6

 1 پیروز گردان –گروه  –قدم های مارا  –به ما  7

 /.5 80 ÷ 4= 20ب(                                            4×12=48الف(  8

 1 الف( پنجاه و نه                          ب( دوازده                    ج( هفده                             د( هفتاد 9

 /.5 50/9ب(                                             45/4الف(  10

@ihamkelasi Hamkelasi.ir



  ریاضی فیزیک –ربی پایه دهم رشته تجربی ه دوم کلید درس عصفح 

 /.5 الف( الخامس                                                        ب( الثالث 11

12 

 (        شجرهُ (                                               مفرد مونث ) تلکَجاجتانِزُ مثنی مونث ) هاتانِ

 زات(مون(                                     جمع مونث سالم ) هوالء فائِلِّمع جمع مذکر سالم ) اولئکَ 
1 

 /.5 الف( انتم                                                                   ب( نحن 13

14 

 لب بخشش کنید(روا )طتغفِسْ) انتظار می کشید(                اِ نا ) دریافت کردیم(          کان ینتظرُمْلَتَسْاِ

 مین ) یاد نمی گیری(لَّعَتَغلوا ) کار نکنید(                   ال تَشتَنفتاح ) باز شدن    (                    ال تَاِ

 )صحبت خواهیم کرد(   مُکلَّتَنَ ) قطع نشد (              سوفَ نقطعَما اِ

2 

15 

 م(                                المضارع ) یستخدم(      الماضی ) حاول(                                   المصدر ) تعلی

 االمر) اجتمعوا(                                     النهی ) ال تتصادفوا(                             المصدر ) انهدام(
5/1 

16 5-1-2-3 1 

 1 √د(     √ج(    Xب(     Xالف(   17

 /.5 نا.واجبَ نکتبُ 18

19 

 ها! و طبیعتَ مازندرانَ غاباتِ لَمَجْالف( ما اَ

 ؟خولِالدُّ طاقاتِبِ مْب( هل عندکُ
1 
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