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ف
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بارم                                                   پاسخ بدهید. و آرامش  اعتماد به نفس، با دقت                                               سؤاالت 
 

1 

 نمره(  5:)ةیالفارس یترجم ال

 !اً؟یّالیفِلْماً خَ سَیوَ لَ هًقَحَقی الْمَطَرُ لِکَذ کَونَیأنَ  ( هَل تظَنُّالف

. .......................................................................................................................... 

 ذوَتُها مُسْتَعِرَه/ جَیالشَّمسِ الَّت ی( وَ انْظُرْ إِلَب

. ........................................................................................................................... 

 نَشاطاً حُراً.  مارسنَیُأنَّ الطالبات صفّ آخَر  آیالرٌ( ظنّت پ

 ............................................................................................................................. 

 السَماء. یمَن ف رحمکَیَاألرض  ی( إرحَم مَن فت

.................................................................................... ........................................... 

 الخسرانَ. حصُدُیالجاهلُ العدوانَ ف زرعُی( ث

.............................................................................................................................. ... 

5 
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 نمره(  5.5تحتها خطٌ:) یترجم الکلمات الت

 .الماء ةیّحنف( تذهبُ لِإغالق الف

 .بَهِیالْعَج الظّاهِرَهِ( حاوَلَ الْعُلَماءُ مَعرِفَهَ سِرِّ تِلْکَ ب

5.5 

3 
( اءی)صار ، مسمُوح ،  ناجح ، اصبح ،راسِب ، ض:  نِیالمتضادت نِیو الکلمت نِیالمترادفت نِیالفراغ الکلمت یکتب فا

 ............... ≠................= ...............          .................                                   نمره( 5.5)
5.5 
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 نمره(  5.5:)نِیکتب  مُفرد أو جمع الکلمتا

 :............عمودب(           :.............ریاعاصالف(
5.5 

 4از  1صفحه 

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

 دهم انسانی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 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 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربی دهم انسانینام درس: 

 شاهمرادیخانم  نام دبیر:

 0022/ 02 / 02 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 02:22  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 
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 نمره(  5.5:) یالمَعن یف بةیالکلمة الغَر  نیّعَ

               طید( المح        الریححر            ب( النهر       ج(( الب الف

 ب( المستوصف              ج( المتحف             د( الهاتف      ی( المستشفب

5.5 
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 نمره(  5.5:)حةیإنتخب  الترجمة الصح

 ال تَـجعَلْـنا مَع َ الْقَوم ِ الظّالِـمیـنَ ربّنا!(5

  .پروردگارا! ما را از قوم ظالمان قرار نده ( الف

 .نمی دهیما را همراه قوم ظالم قرار !ای خدای ما ( ب

 سماکِ من السماء:الناسُ سقوط األ شاهدی(2

 .می کنندها از آسمان را مشاهده  ی( مردم سقوط ماهالف

 از آسمان ها را مشاهده کردند. ی( مردم افتادن ماهب

 :اهللَ ستَغفِرونَیکانوا  العالمونهؤالءِ (3

  طلب آمرزش می کنندهستند که  از خدا  عالمانی نهای( االف

  طلب آمرزش می کردند.از خدا  عالمان نی( اب

  از خداوند آمرزش خواسته اند. عالمان نی( اج

1.5 
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 نمره( 5) الترجمة: یکَمّل الفراغات ف

 .إنتبهوافَإذا ماتوا  امٌی( النَّاسُ نالف

 . ......... رند،ی....... پس آنگاه که بممردم

ذیفاب( ب مَــــرَه/ حَـث ْ و َ قُـل ْ مَن ْ ذَا الَـّ  یُـــخْـرِج ُ مِنـهَـا الـثَـّ

 پس........ و بگو چه کسی است آن که از آن میوه را ......... .

 

1 
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 نمره( 5) «کلمتانِ زائدتانِ»الدائره العدد المُناسبَ: یضَع ف

 من االحجارِ الجمیلهِ الغالیهِ ذات اللونِ االبیضِ  O                                                 الدرر(5

  ساعاتُ العملِ للموظفینَ و العمالِ.  O                                               النشاط( 2

 الجبالِ فقط. یعل نزِلُیَنوعٌ مِن انواعِ نزولِ الماءِ ال O                                             الفستان( 3

 مِن المالبس النسائیه   O                                                الثَّلج( 4

                                                مشمش(ال5

 الدَّوام( 6

1 

 4از  2صفحه 
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  نمره( 5) حاًیابً صحانتخب جو

    O تلمیذ                 O تالمیذ                    .المدرسه...... فی هخمس لعبُی( الف

    O نیخمس               O  نیعشر           ....... ساوییخمسة  یعل می( مئة تقسب

   O  طالبان                O منضدتان                        (............ اثنتان فی الصف. پ

   O هالواحد                     O االول  . عیفصل الرب ةیرانی( الفصل.......... فی السنة االت

1 

15 

 نکته: این سوال دو قسمت الف و ب دارد.

 نمره( 5) تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتی تَحتَها خطٌّ الف( 

 لعلمَ. اُطلُبوا .2.                         الی المدرسه مهشیدُ تذهبُکانَ .5

 

        .مِنْ رَوْحِ اللَّهِ لَا تَیْأَسُوا وَ .4.                   اصدیقه سارا مع تْکاتَبَما . 3

 

 نمره( 5.5):ب( کمِّل الفراغات

 : ................... مُجالَسَةکن     هم نشینی:  جالِسْ: ................   جالِسُ: ...............  یُجالَسَ. 5

    یاد دادن:  تعلیم: ..............  عَلِّمْ: ...............  یُعَلِّمُ: ...............  عَلَّمَ. 2

2.5 
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 نکته: این سوال دو قسمت الف و ب دارد.

 نمره( 5.5)خواسته شده را بنویسید.(آنچه =اکتب ما طُلب مِنک: ) الف( 

 اکتب صیغة فعل ) تَضرَبونَ ( (5

ما تَعبدونَ و ال أنتم عابدونَ ما أعبدُ وال أنا عابدٌ  ال أعبدُقُلْ یا أیّها الکافرونَ عیّن نوع الفعل من هذه العبارة :  (2

 .) دو فعل (ما عَبَدتُم

 ................    إلّا ربعاً:    الساعه الثانیه اکتب الساعة بالفارسیه ( 3
 

 نمره( 5) مکانِها المُناسب. )اثنان زائدان( یف بیضَع هذه الجُمَل و التَراک ب(

 التلمیذة/ هُنَّ العِباتٌ / تلک  معلّمان/ هما  الکاتب/ هذا  الطالبتان/ هاتانِ  العلماء هوالءِ
 مجع مکسر مثنی مونث مفرد مونث مجع مونث سامل

    

 

 
 

2.5 
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 این سوال دو قسمت الف و ب دارد.

 نمره( 5.5التالیه: ) اجب عن االسئلةالف(

 ( کم عمرکِ؟5

 

1.5 

 4از  3صفحه 
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 ( مِن أی بلدٍ أنتِ؟2

 

ب( رَتِّبی الکلماتِ و اُکتبی سواالً و جواباً صحیحاً. )کلمات را مرتب کنید و سوال و جواب درست 

 نمره(5)بنویسید.(

 بطاقاتُ/هل/الدُّخولِ/عندکُم/؟/ کُلُّ/نعم/مِنّا/بیَدِهِ/بِطاقتُهُ/واحِدٍ/.

 سوال:..................................................................؟

 جواب:................................................................ .
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 نمره( 5.5) عین المحل االعرابی:

 .فضیهٌللفائِزِ الثانی جائزهٌ الف( 

 المدرسهِ. ةب( فوقَفَتْ زهرا أمام مدیر

5.5 
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 نمره(  5.5ثم اجب عن االسئلة:) یإقرأ النصّ التال

 : یالصف العاشر االنسان یف

و تجتهدانِ  . هُما تَدخُالنِ الصَّفَّ و تَقرَآنِ دروسَهُماومٍیالمدرسةِ صباح کُلِّ  یتَذهبانِ ال "لهمب"و  "حانةیر"

 . تیالب یفَهمِ الدّروسِ وبَعدَ الدّرسِ تخرُجانِ من الصّف بنشاطٍ و تذهبان إل ی( فکنندیش م)=تال

تلمیذات الصف العاشر  . یاَصدقائهما فی الصف العاشر االنسان "اربعة"مع  )= درس می خوانند( هما تدرسان

 فی الصفِّ. یتکلَّمنفی االمتحانات ابداً و ال  تقلّبنَیال  هنّ  .راًیدرس اللغة العربیة کث یحبنَ یاالنسان

                 O   سبعه          O سته         O خمسه ؟   االنسانی الف(کم عدد الطالب فی الصف العاشر

 فَهمِ الدّروس؟ ی( مَن تجتهدُ فب

 پیدا کن و اسم باب را بنویس(:)یک فعل ثالثی مزید در متن بابٍ ج( عیّن مزید ثالثی فی النص و اکتب اسمَ

 :حةیالصح ریو غ حةیالجملة الصح نیع

 بعد اتمام المدرسة.  تیالب یلهم تذهبان البو  حانهی( رالف

 .راًیلهم( تتکلَّمان فی الصف کثبو  حانهی)ر ( هماب

 .توصیه: حداقل دو بار پاسخ برگ خودتان را چک کنید                           

1.5 

 0از 0صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 .ستین یالیخ یلمیباشد . و ف یقیکه آن باران حق یکن یگمان م ایآالف( 

 ، بنگرآتش آن فروزان است یپاره ها ی کهدیبه خورشب( 

 .دهندمیفعالیت آزادی را انجام  دیگر یگمان کردکه دانش آموزان کالس آیالرپ(

 . کندرحم کن تا کسی که در آسمان است به تو رحم  به کسی که در زمین استت(

 ث( نادان دشمنی را می کارد پس زیان را درو می کند.

 الف(شیر آب/ ب(پدیده 2

 راسب ≠بح/ ناجحصا =صار 3

 الف( اعصار/ ب( اعمدة 4

 الف(الریح/ ب(الهاتف 5

6 

 عالمان نیا (3/.می کنندها از آسمان را مشاهده  یمردم سقوط ماه  (2 .پروردگارا! ما را از قوم ظالمان قرار نده (1

 طلب آمرزش می کردند.از خدا 

 ( جستجو کن یا بگرد/ خارج می کند یا در می آوردب/ خفتگانند/ بیدار می شوند، هوشیار می شوند الف( 7
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 الدرر= من االحجارِ الجمیلهِ الغالیهِ ذات اللونِ االبیضِ

 ساعاتُ العملِ للموظفینَ و العمالِ الدوام=

 مِن المالبس النسائیه   الفستان=

 الجبالِ فقط یعل نزِلُیَنوعٌ مِن انواعِ نزولِ الماءِ ال الثلج=

 الف( تالمیذ/ ب( عشرین/ پ(منضدتان/ ت(االول 9
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 (ناامید نشوید4( نامه نگاری نکرد/ 3( طلب کنید/ 2می رفت/ (1( الف

 نمره( 1.1):ب( کمِّل الفراغات

 هم نشینی کردنجالِسْ : هم نشینی کن    مُجالَسَة :  هم نشینی می کندیُجالِسُ :   هم نشینی کرد. جالَسَ: 1

    تعلیم : یاد دادن یاد بدهعَلِّمْ :  یاد می دهدیُعَلِّمُ :  یاد داد. عَلَّمَ : 2

11 

 1:41 (3/منفی ( مضارع منفی، ماضی2جمع مذکر مخاطب/ (1(الف

 ب( 

 مجع مکسر مونثمثنی  مفرد مونث مجع مونث سامل
 العلماء هوالءِ الطالبتانهاتانِ  التلمیذةتلک  هُنَّ العِباتٌ

 
 

 الف(  12

 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
 4111-4114سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 عربي تخصصي دهمنام درس: 

 خانم شاهمرادینام دبیر: 

 4111/ 41 / 01 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  41:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 



 .عمری سته عشر عاماً(1

 .أنا مِن ایران (2

 ب( 

 سوال: هل عندکم بطاقات الدخول؟

 جواب: نعم کل واحد منا بطاقته بیده.

 / ب( مضاف الیهیا نعت الف( صفت 13

14 
 باب تفعّل ) ذکر یک مورد کافی است.(هر دو / یتقلّبنَ یا  یتکلَّمن / پ("لهمب"و  "حانةیر"الف( سته / ب(

 الف( صحیح/ ب( غلط

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :


