
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 51اداره آموزش و پرورش منطقه 

  دومنوبت نوبت امتحانی : 

   انسانی  دهم پایه و رشته :

 نام واحد آموزشی : دبیرستان غیر دولتی گلهای فاطمه )س(              ش صندلی ) ش داوطلب ( :                       

  نام و نام خانوادگی :                                  

  شهرابی نام دبیر : خانم                                        عربیسؤال امتحان درس : 

 صبح9:30 ساعت امتحان : 

 دقیقه 80وقت امتحان : 

 53/03/98 تاریخ امتحان : 

 برگ 2 تعداد برگ سؤال :

 نمره ( 2شناسی ) مهارت واژه 

  الکلمات التی تحتها خط: یترجم1

 .................(.......................................).    منقذیاطلب ان اشکر الف( 

 (..............................................). فی الفطور زبدهتحبین  هَل ب(

 (.......................................).   مستعرهج(جذوتها 
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 المتضادتین : الکلمتین ین وتفی الفراغ الکلمتین المترادف یاکتب -2

 

 قدر ( –بکی  –ضحک  –بعث  –استطاع  –)فتح 

 .                     ...............................  ........ ....الف( .........  

 ...............................   ............ ....ب( ........ 

5/0 

 : معنیالالکلمه الغریبه فی  یعین-3

  حافله                   طا ئره                 وقایه              عربه الف( 

25/0 

 :   جمع الکلمتینِ و مفردا یاکتب -4

 ....................................  ( : مفردُهُ)  ادویه.............           ب( .................(:  جَمعُهُ) بئرالف( 

5/0 

 نمره(7)به فارسی  مهارت ترجمه ب(

 :لمَالجُ ی هذهترجم-5

  (1قالت النفط.)بیب اقل خطرا و نفقه من نقله بنانقل النفط عبر االنا الف.

 (0775. )المدرسه سمیه و فاطمه الهتمامهما بالمرافق العامه شکرت مدیره ب. 

 (5/0) اذا قال احد کالما یفرق المسلمین  ج.

 (75/0).اهلل ءال املک لنفسی نفعا والضرا االماشا د.

 ( 75/0ز. قامت منظمه الیونسکو بتسجیل مدن و مناطق ثقافیه. )

 (75/0). تشفیسر .کان لصدیقی مرض جلدی فذهب الی الم

 (5/0) .س. رب اجعلنی مقیم الصاله
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 :  هالصحیحالترجمه  یاِنتَخَب -6

  .الفالح  یعمل فی المرزعه من الصباح الی اللیل کان-1

  ب. کشاورز از صبح تا شب کار میکند .                    .کشاورز از صبح تا شب کار می کرد الف.

 یصنع الکرسی فی المصنع . -2

  ب.صندلی در کارخانه ساخته می شود.                      .صندلی را در کارخانه می ساخت الف.

 

5/0 

 

 

 



 صفحه دوم                                       دنباله سوال درس عربی                                                                                               

 :  فی الترجمه الفارسیه ات الفراغ یلمِکَ-7

 ش را چندین بار..................... .زخم                 یلعق جرحه عده مرات.الف. 

 سپس زمین .................از ماهی ها می شود.ب. ثم تصبح االرض مفروشه باالسماک.      

 قرات فی موسوعه علمیه .       در ..........................علمی خواندم. .ج

 تودی الدالفین دورا مهما فی الحرب و السلم .  دلفین ها ...................مهمی را در جنگ و صلح ایفا میکنند. .د

 ......................راز آن ......................عجیب کوشیدند.ر تلک الظاهره العجیبه.             دانشمندان برای ..ز. حاول العلماء معرفه س
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 نمره ( 5/7مهارت شناخت و کاربرد قواعد )ج(

 األفعال التی تحتَها خَط: یمترجِ-8

 الغابه خطر عظیم .)             ( حتراقا ب(                                     (              فی االمتحانات.)  التلعبوا  (الف

 )       (  .ارفعنی للهما د(                                                 )          (. یا صدیقی تعلم ج(

 شیئا.  )             ( ما نزلوار( العمال                     فیه القران )                   (  انزلشهر رمضان الذی   ز(

5/1 

 نی الجواب الصحیح :عیّ-9

 یصدر            یصادر            مضارع من ))صدر((:                                   یصدرالف. 

 تفاعل            مفاعله              تفعل                     ))تعاشروا (( من باب )................(:. ب

075 

 :اکتبی نوع الفعل وصیغته فی کل العباره  -10

 نوع فعل  )       (        صیغه )                 (                 تنا کل یوم.     الف(اشتغل فی مزرع

 (   فات .                 نوع فعل  )       (        صیغه )              یذهبت زمیلتی الطفاء المکب(

1 

 عی فی الفراغ عددا مناسبا :ض-11

 خمسه                         ره المنضده.                  اثنان. یلعب ..............العبین فی فریق کالف 

 عشر                     ب. انت فی الصف...................  .                                           العاشر 

5/0 

 :کم الساعه -12
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 اعربی اللکمات التی تحتها خط:-13

 . رائعافلما  االسرهب(شاهد اعضاء                          البومه .   عینالف(ال تتحرک 

 .فاستمعوا مثلد(یا ایها الناس ضرب                          .     من اهلل نعمهج(االسماک 

175 

  عین فعل المجهول ونائب الفاعل :-14

  یعرف المجرمون بسیماهم.                            ب.   خلق اهلل انسانا ضعیفا.الف. 

075 

 



 صفحه سوم                                                                                    دنباله سوال درس عربی                                                       

 عی فی الفزاغ کلمه مناسبه : ض-15

 (   شرف      ...............المرءبالعلم و االدب. )شرف -الف

 (     ذهبیه         اخذ کاظم جائزه ........... .  )ذهبیه -ب

 (    اهلل      یخلق  ................. ما یشاء.)اهلل  -ج

 ( الجبل       وجد الفالح اعشابا طبیه علی ...............  . )الجبل -د

 (   یومان      )یومین .......... یوم لک و یوم علیک .الدهر ...... -ز

 ( الطالبین     الطالبون) .................. فی الصف.رایت ...... -ر

175 

 نمره(2د: مهارت درک و فهم )

 الجمله الصحیحه و غیرَ الصحیحه حَسَبَ الحقیقه  :  یعین-16

 )................( مه علی اساس منطق و اجتناب االحسان .الف.رساله االسالم قائ

 )..............( ب.الهاتف اله لنقل االشیاءمن مکان الی آخر.

 ).................( من البحر کثیرا.ج.المحیط اصغر 

 مک القرش صدیق االنسان فی البحار.)................(د.س

1 

 ضعی فی الدائره العدد المناسب .)کلمتان زائدتان (-17

 الف                                                         ب      

 مئه تقسیم علی خمسه.    االقتراح                                  -1

 ماده کالبنزین والنفط. یانه                                      الص-2

 بیض اللون .نبات یعطی ثمرا اعشرین                                     -3

 بیان طریقه للقیام بعمل . اعطا حل و المغلق                                      -4

 القطن -5

 الوقود -6

1 

 نمره( 5.5مهارت مکالمه )

 أجِبی  عَن األسئله التالیه :-18

 الف(  ا انت من العراق ؟...........................

 ب( متی موعد العشاء؟ ............................
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 سواالً و جواباً صحیحاً: یالکلمات و اُکتُب یرَتَب -19

 سریر -فی  –االولی  –المشکالت  -مکسور –رفه الغ -؟  -االخری  –الف.ما 

 ................................................................................... ؟ .......................... .

1 

 موفق باشید.

 

 



 


