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اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

سئوال

ش صٌدلی (ش داٍطلت):

ًبم ٍاحد آهَسضی :سزاي داًص

ًَثت اهتحبًی :اٍل

سبعت اهتحبى 8 :صجح

ًبم ٍ ًبمخبًَادگی:

ًبم پدر:

رضتههبي :دهن ريبضی ٍ تجزثی

ٍقت اهتحبى 70 :دقیقه

سئَال اهتحبى درس :عزثی

ًبم دثیز :خبًن رججی

سبل تحصیلی95 - 96 :

تبريخ اهتحبى95/ 10/13 :

ثبرم

ُ ُ
َّ
الؼضىو الً ّض َشه.
رات
الف) ايظش ّلحک الشدشة ّ
ّ
َّ
ِ
ٌّ
طبیؼی.
شیء
ب) او يضول المطشو الثلح هى الغماء

0/5

0/5

ُ
غحؼذ  ،يالص  ،عائر)
کلمات( :زفلةّ ،
خاهض  ،صائذ  ،ه ّ
الف) اللیل  ،الًهاس  ،المغدذ  ،الصباذ
ُ
ب) الًملة ،البطاسیة ،السمیبة ،الفششاه.

0/5

َ
افالم ……………… َزبل ………………

0/5

ُ
ً
ُ
الف) ُج ُ
ُ
جًاولها .
لطبخها و
الًاط
باالعماک فیأخزها
صبر االسض هفشوشة
ّ
ّ
ّ
َ
ُ
َ
الکحاب الزی خاء به هىعی"
ب) " لل هى ايضل
ً
ُ
َّ َ
َ َ ُ
میل َالؼ ِّ
ازذا َ
فشلة َف َ
ذو.
هى ػ
الح
الی
ذػى
ی
ن
هًک
ج) َهى سأی
ّ
ِ
ُ
الؼذاوة و ْ
ُ
اسبؼة للیلها ِ
الفمش و َ
الًاس.
الى َخ ُغ و
کثیش:
د)
ً
الکلب َی ُ
َ
ُ
اسبؼیى لذها.
الغاػة هى هغافة
مذس ػلی عما ع صىت
هـ)
ّ
ّ

5

)

ُ ُ
َ
واهدشهن".
"واصبش ػلی ها یمىلىو
)1
ّ

گىیًذوازآيهادوریهیکًن

الف) و صبش هیکًنبرآيچههی

ب) و بش آيچه هیگىیًذصبرکىوازآيهادوریکى
ً
َ ً
َ
َ
َ
َ
خاطب ُهن الداهلىو لالىا َعالها"
االسض هىيا و ارا
الزیى یمشىو ػلی
الشزمى
" )2و ػباد
ّ
ّ

داريذوهرگـاهيـاداوهاایشاورا


ايـذکهرویزهیىباآراهشگامبرهی
الف) و بًذگـاو خـذای بخشایًذه کغايی
خطاب کًًذ ،عخى آسام (عالم) گىیًذ.

ب) و بًذههایخذایبخشًذهبرزهیىباآراهشگام بش هیداريذوهرگـاهدشًامدهًذگاوایشاوراخطابکًًـذ
عخى يیک(عالم) گىیًذ.
پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد.

صفحه …1… :از ……3

پبسخنبمه سفیذ داده شود.

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :
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تبریخ امتحبن95/10/13 :

رشته:دهم رياضي و تجربي

ُ ً ْ ً
َ
ُ
علیما :هشدم بایذ با ………… صيذگی ………… داشحه باشًذ.
بؼضهن جؼایشا
 )1ػلی
الًاط او یحؼایشىا هغ ّ
ّ
َ )2س َّبًا ال َج َ
َ
الظالمیى :پشوسدگاسا ،ها سا با لىم ………… لشاس ………… .
دؼلًا َه َغ المىم
َ
َ َ
ُ
ْ ُ
ُ
ىف.
 )3ػالهات
ب و الصذق ّػًذ الخ ّ
ّ
المىهىّ :
السلن ػًذ الغض ّ

1/5

يشايههایهىهى…………:هًگامخشنوراستگىییهًگام.…………

َ
َ َّ
َ َ
 )3ف َح َؼلمىا.
کحابک.
خشج
ا
ّ )2
َ ُ
 )6ها َس َخؼًا الی َبیحًا.
 )5ل َشات دسعی
ّ
ّ
َ
ُ َ
)الت َ
ار ع.
بىافیالش
لع
9
.
ه
الل
بل
ِ
ّ )8
االػحصام ّبس ّ
ِِ
َ
َ
ُ َ
َ
 )12أ ايحن ايحظشجن؟
هغاکیى.
شة
 )11اطؼام ػش ّ

 )1عىف َي َ
اهحساياجًا.
ًد ُر فی
ّ
ْ
َ َ
غف ُش الل َه.
 )4یغح ّ
َ
 )7کايىا َیصًؼىو.
 )11هىالء ا َ
هحًؼىا.
ّ

ُ
ُّ ُ َ َ ُ َ َ
شيث.
االيح ّ
الف) ………… الدًذی اعشجه ػبش ّ
َ
َ
َ
ا َ
ػملىا
ب.
ب) َجؼاششوا ک
ّ
االخىاو و ………… کاال ّ
ّ
خاي ّ
َ
صذیمی ………… وال َذ ُه ل ْ
البیثَ .ی ًَح ّظ ُش
لشخى ع ّالی
ج) کاو
ّ
ّ
ّ
ّ
َ ْ
َ َ
َّ
غفش
فاصبش إو َوػذ الل ّه َز ٌّك َو ………… ّلز ّيبک.
د)
ّا ّ
ّ
َ
کاج َ
ب

ََ

کح َ
ب

َ
جؼاهلىا

1

ُ

َیًظ ُش

َ

غفش
ّاعح ّ

بأیاجًا.
 )1و لمذ اسعلًا هىعی ّ
َ ُ
ُ
االعماک هى الغماء.
 )2جحغالط
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َ ُّ
َّ َ َ
َ
ّ )1ا َيحف َغَ ،جسذخّ ،ايک َغ َشَ ،جکلن …………
ُ
ُ َ ُ َ
ُ
ساولُ ،جم ِّبلىو ،أز َح ّفل …………
غشعی ،ی ّ
ّ )2ا ّ

0/5

ُ
ُ
ْ
الفصل الـ………… فی َّ
الخشیف.
االیشايی ّة فصل
الغ ًَ ّة
الف)
ّ
ِ
ِ
ب) ْای ُ
جغؼة
ام االعبى ع …………… عبؼة
ّ

0/5

ِ
جمغین ػلی خمغة یغاوی اسبؼة.
الف) ػششوو
ً
ِ
ُ
َ
َ
ػششیى یغاوی ّهئة.
خمغة و
صائذ
ٍ
ب) خمغة و عبؼىو ّ

0/5

3

9
6

0/5

12

12

صفحه …2… :از ……3

3

3

9
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تبریخ امتحبن95/10/13 :

رشته:دهم رياضي و تجربي

َ
ً
ْ
َ
َ
ِ
َّ
َ
المغـلمىو ُخ ُ
هى َػ ٌّ
مـظ ُعـکاو الؼـال ّن /
الحلمیزجاو ّ /او هزا اخی له جغغ و جغؼىو يؼدـة  /.هـىالء فـائضات/
هاجاو
ذو /
ّ
ّ
َ
هن صالسىو.
هفشد هزکش

خمغ هکغش

خمغ هىيد عالن

1

هثًی هىيد

َ
ْ ُ
البمؼة َ ،
الؼمیل ُ ،
کلمات :الششسه ُ ،
الصذاع  ،الم َمش
المسیط ،
َ ُ
ْ
الؼذو……………… :
یؼمل لمصلسة
.1
َ
َ
کىک ُ
ُ
ضیاوه ّهى الشمظ……………… :
ب یذوس زىل االسض
.2

1

ُ .3
االلن الشذیذ فی الشأط………………:
ً
ُ .4
اکبش هى البسش کثیشا………………… :
)11

ً
 .1اسبؼة فی خمغة یغاوی عیحى :
ُ
ُ
االعماک فی الًهش و البسش و لها ايىاع هخحلفة :صسیر
 .2جؼیش
ُ
صسیر
الىزذة االعالهیة:
 .3ال َیا ُه ُشيا المشآو باالجساد و
ّ
ِ
ازحفال ِ
صسیر
بمًاعبة خمیلة.
ػام
 .4المهشخاو
ٍ

صسیر

خطا
خطا

1

خطا
خطا

َ
ْ ً
َ
هشة رهبث الی هشهذ؟
 .1کن
َ
یى َه َ
َ .2ا َ
ذس َع ُحک؟

0/5

َ
ُ .1
ػمشک  ،کن :عىال ………………؟ خىاب…………………… :
ُ ُّ
َ ُ
َ
َ
ُ ُّ
َُ ُ َ
وازذ ّه ًْا  /؟
ذه  /ػًذکن  /ي َؼن  /هل  /کل
خىل  /بطالحه ّبی ّ
ٍ
 .2بطالات الذ ّ

موفق ببشیذ

صفحه …3… :از ……3
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محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمبی تصحیح

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

ویژه دبیران

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

راهٌوبي تصحیح درس :عزثی

ًبم ٍاحد آهَسضی :دثیزستبى غیزدٍلتی دختزاًه سزاي داًص

سبعت اهتحبى 8 :صجح

ًَثت اهتحبًی :اٍل

ًبم دثیز :خبًن رججی

تبريخ اهتحبى95/10/13 :

رضته :دهن ريبضی ٍ تجزثی

سبل تحصیلی95 - 96 :

تعداد ثزگ راهٌوبي تصحیح 1 :ثزگ

پبسخ سَاالت

رديف

ثبرم

1

الف) دازای ()0/22
ب) بسف()0/22

2

جاهص = هسحعد ()0/22

3

الف) المسجد ()0/22
ب) النملة()0/22

0/5

4

فلن ( - )0/25حجبل ()0/25

0/5

5

جسجمه صحیح هس جمله  1نمسه

6

 )1ب()0/25

0/5
شائد  ناقص()0/22

0/5

5
0/5

 )2الف ()0/25
7

 )1یکدیگس  -هسالمث آهیص ()0/2
 )2سحمکازاو  -هده ()0/2
 )3بسدبازی  -جسض ()0/2

8

1/5

 )1هوفق خواهین شد()0/25

 )2خبرج کي()0/25

 )3پس يبد ثگیزيد()0/25

 )4آهزسش هیخَاهد()0/25

 )2خواندم()0/25

 )6ثزًگطتین()0/25

 )7هیسبختٌد()0/25

 )8چٌگ سدى()0/25

 )9باشی نکنید()0/25

 )10خَدداري کزدى()0/25

 )11غذا دادى()0/25

 )12هٌتظز ثَديد()0/25

الف) کاجب()0/25

ة) تعبهلَا()0/25

ج) ینحظس()0/25

د) استغفز()0/25

10

ازسلنا :هاضی()0/25
َ َ ُّ
جکلن()0/25

تَتسبقط()0/25

0/5

اغزسی()0/25

0/5

12

الثالث()0/25

سجعةٌ()0/25

0/5

13

الف) )0/25( 20 5  4

9

11

14
15

0/5

4 : 45

)(0/ 25

هفسد هرکس  :هو َع ٌّ
دو
ّ
جمع هکسسُ :سکاو()0/25

)(0/ 25

0/5

جمع هونث سالن :هوالء فائصات()0/25

 )1العمیل()0/25
 )3الصُّداع()0/25

 )4الوحیط()0/25

17

 )1غ()0/25

 )2ظ()0/25

18

 )3غ()0/25
ُ
پاسخ صحیح .1ذهبث و )0/25( ...

19

1

هثٌی هًَث :هبتبى التلوذتبى()0/25
 )2القوز()0/25

16

1

ب) )0/25( 75  25  100

6 : 30

1
1

 )4ظ ()0/25
 .2هعزفی هکبى ()0/25

0/5

کن عمسک( )0/25جَاة؟ ()0/25
َ
ّ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ده.
الدخول؟ نعن کل
هل عندکن بطاقات
ٍ
واحد هنا بطاقحه ِبی ِ
ِ
()0/22
()0/22
موفق ببشیذ
صفحه …1… :از ……1

3
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نام خانوادگی:

دبیرستانوپیشدانشگاهیغیردولتی

کالس :دهم
رشته :ریاضی و تجربی

امتحاناتنوبتاوّلسالتحصیلی95-96

شماره صندلی:
ردیف

نام درس :عربی
نام دبیر :آقای کافی
تاریخ امتحان59/31/31 :
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 59 :دقیقه

سؤاالت

نمره

ترجمه
1

تَرجِمِ الجمل التالية إلی الفارسية:
الف) تَحذٔثُ الظّبِّشَ ُ
ة) حٔجَةٌ

6

«هٓكَش السَّوک» هٓشَّتَیيِ فی
هٓسٕوَ

أحیبًبً .......................................................................... .........................................

ٍلکي ال ثأس لکٓ ......................................................................................................................................................

د) اًُظُشْ إلی الطَّوسِ الَّتی رٓزٍٓتُْب هٔستَؼِشَ ...................................................................................................................................................................
د) ّل تَؼٕلَنٔ اَىّ ا
ّـ) یٔالحِظَىَ

تَمْذِسٔ ػلی حٓولِ ضیءٍ یفَقُ ٍصًْب خَوسیٕيَ هٓشَّ ؟ ................................................................................................ .................
سَداء

ٍ هكَشاً ضذیذاً لِؤذ سبػتَیٕيِ ................................................................................................. .............................

ٍ) إىَّ المُشآىَ یأهٔشُ الؤسلویيَ ألّب یٓسٔجَّا هٓؼجَداتِ الؤطشکیيَ ........................................................................................ ................................................
2

تَرجِم اآلي َة و الحَدیثَیهِ:

3

الف) (فَبغجِش إىَّ ٍٓػذٓ اهلل حٓكٌّ ٍٓ استَغفِشْ لِزًَجِکٓ) ................................................................................................................ ............................................
ة) «رٓؼٓلَ اهللُ الشَّ

رٔضءٍ فَأَهسٓکٓ ػٌِذُٓٔ

د) «اُقلجَا الؼلنٓ ٍٓلََ ثبلػّیي فَئىَّ قَلَتٓ الؼلنِ فَش
3

ٍ تِسؼیيَ رٔضءاً» .....................................................................................................................
» ........................................................................................ ..........................................................

عیّه التّرجمة الصَّحيحَةَ:

5/5

الف) یٓذخُلُ األستبرُ فی الػَّفَّ فَیمَمٔ الكُّلّبةٔ احتشاهبً لَِٔ.
 استبد ٍاسد کالس هیضَد ٍ داًطزَیبى ثِ احتشاهص ثش هیخیضًذ.
 استبد ثِ کالس ٍاسد هیضَد ٍ داًطزَیبى ثِ احتشام گزضتيِ اٍ هیپشداصًذ.
ة) کبىَ أخی الػَّغیشُ یٌٓتَظِشُ ٍالِذًٓب لِلشّرَعِ إلی الجٓیتِ.
 ثشادسم کَچکوبى چطن ثِ ساُ پذس ثَد تب ثِ خبًِ ثشگشدد.
 ثشادس کَچکن اًتظبس ثشگطتي پذسهبى ثِ خبًِ سا هیکطیذ.
4

أَکملّ التّرجمة:
الف) أغجٓحٓتِ األسؼٔ هٓفشٍ

1
ثِبلخَّلذِ:

ة) اُضکشٍا اهللَ ػٓلَی أًؼٔوِِِ الؤٌْٓوِش :

صهیي ثب  ................................پَضیذُ ................................
خذا سا ثِ خبقش ................................ ............................ش ضکش کٌیذ.

غفحِ 1
ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :
ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی
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5

واژهشناسی

عیّه الکلمة الغريبة:
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الف) ٍٓ رِ  سِيّ
ة) 



د)  تبسغ ٍ احذ
6
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 ػٓیي

ٍٓ رٓغ





 اَحٓذػٓطَش

 ػطشٍى
1

عیّه المترادفات و المتضادّات( :کلمتان زائدتان)
حفْلة ـ تَقی ـ حَرب ـ تَثّ ـ غیم ـ صُلح ـ تُشاهِدُ )
( مِهرَجان ـ تری ـ تَعید ـ َ
ة) ....................

الف) .................... ;....................
د) .................... ;....................
7



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

د) ......................  ....................

ترجم الکلمات الّتی تحتها خطّ:

1/75

الف) ػٓلَی کُلِّ الٌّبسِ أى یٓتَؼبیٓطَا هٓغٓ ثٓؼؿِِْن تَؼبیٔطبً سِلویّبً.................... ، .................... .
ة) «إًّکن هٓسؤٍلَى حتّی ػٓيِ الجِمبعِ ٍ الجْٓبئن.................... ، .................... ».
ٍالَٓلبسٓ ٍ تََاؾَؼَا لوي تَتَؼٓلَّوَى هٌِِٔ ٍ لِوٓيْ تُؼٓلِّؤًََِ..................... ، .................... ، .................... .

د) تَؼَّلوَا الؼِلْنٓ ٍ تَؼٓلَّوَا لَِٔ

شناختوکاربردقواعذ
8

9

1

عیّه الصّحیح:
الف) أهسِ کبى یَم السَّجتِ ٍ غذاً یَمٔ . ....................

 األحٓذ

 اَالِحٌَْیٕيِ



ة) أیّتْب الجٌٓبتٔ .................... ،ضَیئبً ػلی الزذاس.

 ال تکتُجَا

 ال تکتُجی

 ال تکتُجيَ

د) الوبؾی هِي «هٔحبٍٓ » :

 حبٍٓلَ

 تَحبٍٓلَ

 حََّٓلَ

د) الوؿبسع هِي «اِستِخشادٓ» :

 یٓتَخَشَّدٔ

 سٓیٔخشِدٔ

 یٓستَخشِدٔ

اُکتُة المطلوب:
هفشد

الف) غُػَى

5/5
ة) یٔوكِشُ

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

15

کم السّاعة؟

11

عیّه الجملة الصحيحة و غیر الصّحيحة حسة الحقيقة)/( :

ٍصى

..........................
5/5

درکوفهم
(

)

الف) الؼٓویلُ یٓؼوٓلُ

الؼٓذٍِّ

ة) ال یأکُلُ الٌّبسٔ الوِطوِصٓ الؤزفَّفٓ

(

)

د) الغَینٔ کَکتٌ یٓذٍسٔ حَٓلَ األسؼِ

(

)

د) الیَمٔ الخّبلجُ فی األسجَعِ یَمٔ اثإحٌَیيِ

(

)

غفحِ 2
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درکفهم

1

عیّه الصّحیح:
 ضَشَسٓ

 دٔسّ

ة) یٓذسٔسِ فیْب الكّلّبةٔ.

 الوسزذ

 یٌٓجَع

 الزب

د) أکجشُ هِي الجٓحشِ کخیشاً.

 الٌَْش

 الؤحیف

 الوبء

د) سئیس الجِالد ،الّزی یأهٔشُ الوسؤٍلیيَ ٍٓ یٌْٓػٓحْٔٔن لِأَداءِ ٍارجبتِِْن.

 لبئذ

 هٔذیش

الف) هِيَ األحزبسِ

راتِ اللََّىِ األثیٓؽِ.

 هِْشَربى

 هَٔظَّف

مکالمه
13

أجة جواتاً قصیراً عه األسئلة التّالية:

1

الف) لِوبرا تزّتٔ الی الوذس ؟ ......................................................................................................................................................................................
ة) کیف الزَُّٓ فی هٓذیٌَتِک اآلىَ؟ ....................................................................................................................................................................................
د) ّٓل تُحِتُّ کَشَ الوٌؿذ ؟ ..............................................................................................................................................................................................
د) إلی أیيَ تَزّٓتٔ لِطشاء هٓالثِس؟ ................................................................................................... ..................................................................................
انوارقرآن
14

1

أَکَمِّل الفَراغات:
الف) (سٓةِّ اضشَح لی غذسی ٍٓ یٓسِّشلی أهشی)  :پشٍسدگبسا  ..............................سا ثشاین ثگطبی ٍ کبسم سا  .............................آسبى گشداى.
ی أحسٓي)  :ثب داًص ٍ ً ..............................یکَ ثِ ساُِ پشٍسدگـبست
س ٌَ َة ٍ ربدِلْٔن ثِبلَّتی ّ ٓ
ح ٓ
ک ثِبلحکوة ٍ الوَٓ ِػظَة ال ٓ
ل ٓس ّث ٓ
ة) (اُد ٔع إلی سٓجی ِ
فشا ثخَاى ٍ ثب آًبى ثِ ضیَُای کِ  ..............................است گفتٍگَ کي.
موفقباشیذ.
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 -1تشروِ:
الف) پذیذُ قجیؼی «ثبساى هبّی» گبّی دٍ ثبس دس سبل اتفبق هیافتذ.
ة) لشظّبی آسامثخص غیشهزبص استٍ ،لی ثشای ضوب اضکبلی ًذاسد.
د) ثِ خَسضیذ ًگبُ کي کِ پبسُّبی آتطص فشٍصاى است.
د) آیب هیداًی کِ هَسچِ هیتَاًذ چیضی سا حول کٌذ کِ ٍصًص  55ثشاثش ثیطتش است.
ّـ) اثش سیبُ ثضسگ ٍ ثبساى ضذیذی سا ثِ هذت دٍ سبػت هطبّذُ هیکٌٌذ.
ٍ) ّوبًب لشآى ثِ هسلوبى فشهبى هیدّذ کِ ثِ همذسبت هطشکبى دضٌبم ًذٌّذ.
 -2تشروِ آیبت ٍ احبدیج:
الف) پس غجش کي ،لكؼبً ٍػذُی خذاًٍذ حك (ساست) است ٍ ثشای گٌبّت آهشصش ثخَاُ.
ة) خذاًٍذ سحوت (هْشثبًی) سا غذ رضء لشاس داد ٍ  99رضء سا ًضد خَدش ًگِ داضت.
د) داًص سا فشا گیشیذ ،گشچِ دس چیي ثبضذ ،پس لكؼبً فشاگیشی داًص ٍارت است.
 -3تشروِ غحیح سا هطخع کٌیذ:
الف) 1

ة) 2

 -4تشروِ سا کبهل کٌیذ.
الف) صهیي ثب ثشف پَضیذُ ضذ.
ة) خذا سا ثِ خبقش ًؼوتّبی سیضاًص ضکش کٌیذ.
 -5کلوِ ًبهشتجف سا هطخع کٌیذ.
ة)

الف) سيّ

 -6هتشادف ٍ هتؿبد سا هطخع کٌیذ.
الف) هْشربى ;
 -7کلوبت هطخع ضذُ سا تشروِ کٌیذ.
الف) ّوضیستی  -هسبلوت آهیض

ة) لكؼِ ّبی صهیي – چْبسپبیبى

د) ثیبهَصیذ – فشٍتٌی کٌیذ  -ثِ اٍهی آهَصیذ
 -8گضیٌِ غحیح سا اًتخبة کٌیذ.
الف) احذ

ة) التکتجي

د) حبٍل

د) یستخشد

 -9خَاستِ ضذُ سا ثٌَیسیذ.
الف) غػي

ة) یٓفؼِلُ

 -15سبػت چٌذ است؟
الف)

ة) الخبًی الؼطش اِلّب سثؼبً
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 -11رولِ غحیح ٍ غیش غحیح سا ثشاسبس ٍالؼیت هطخع کٌیذ.
ة) ًبدسست

الف ) دسست

د) ًبدسست

د) دسست

 -12گضیٌِ دسست سا هطخع کٌیذ.
ة)

الف ) دٔسّ

د) الوحیف

د) لبئذ

 -13پبسخ کَتبُ ثذّیذ.
الف) پبسخ ثبیذ ثب ( لـِ ) ضشٍع ضَد ٍ هتٌبست ثب ّذف هشسِ سفتي ثبضذ.
ة) الَْاء ثبسدٌ ٍ هكشیبً ( پبسخ ثبیذ دس هَسد ٍؾؼیت َّا ثبضذ) .
د) ًؼن ( پبسخ ثبیذ ًؼن یب ال ثبضذ )
د) أرّتٔ الی السَق ( فؼل هتکلن هؿبسع ٍ هحل هشثَـ ثِ خشیذ لجبس ثبضذ) .
 -14ربّبی سا پش کٌیذ.
الف) سیٌِ ام – ثشاین

ة) اًذسص  -ثْتش
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نام درس :عربی

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

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

پایه و رشته  :دهم ریاضی و تجربی

مدیریت منطقه 3

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

دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه  /پسرانه

ساعت امتحان 8 :صبح

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

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1991-96

مدت امتحان 91 :دقیقه

ردیف

سواالت

تاریخ امتحان 1991/11/19 :

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

ترجم الجمل التالیه الی الفارسیه :
-1کَیفَ نَمَتْ مِن حَبَةٍ

و کَیفَ صارَت شَجرة ؟

-2مَن زَرَعَ العُدوان حَصَدَ الخُسران .
-3یُؤَکّدُ القرآنُ عَلی حُرّیةِ العقیدة .
1

-4إنَّ القُرآنَ یَأمُرُ المُسْلِمینَ اَلّا یَسُبُّوا مَعْبوداتِ الکُفّار .

5

-5ال تَنقَطِعْ یا مَطَرُ .
-6اهلل ذو حِکمهٍ بالغَهٍ .
-7المُسلمونَ خُمسُ سُکّانِ العالَم .
-8السَّماء تُمطِرُ االَسْماک .
کَمِّل الفراغَ فی الترجمة الفارسیة :
(( أحْسِنْ کَما أحْسَنَ اهللُ إلیکَ ))
2

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

1

إِنتَخِب الجواب الصحیح فی الترجمه الفارسیه .
(( الناسُ نیامٌ ؛ فإذا ماتوُ انْتَهَبوُا ))
مردم ( بی خبران – خفتگان اند ) پس آن گاه که مُردند  ،بیدار می شوند .

3

عین الکلمات المرادفة و المتضادة :
سِلْم ≠

2

یَنْبوع =

اُکْتُبْ ترجمة الکلمتین اللتین تحتهما خط .
4

 -1ذلک هو اهلل الّذی  /أَنعَمُهُ مُنْهَمِرَة

1

-2وَاعتَصِموُا بِحَبلِ اهلل جمیعاً و ال تَفَرَّقوُا .

صفحه 1
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نام درس :عربی

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

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

پایه و رشته  :دهم ریاضی و تجربی

مدیریت منطقه 3

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

دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه  /پسرانه

ساعت امتحان 8 :صبح

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

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1991-96

مدت امتحان 91 :دقیقه

5

تاریخ امتحان 1991/11/19 :

عین الکلمة العربیة فی المعنیَ  ( .کلمه ای را که از نظر معنی  ،متفاوت است مشخص کنید )

یَومیّاً 



شَهریّاً

قَریّةً 

5.5

سَنویّاً 

صُغْ فی الفراغ عدداً مناسباً من األعداد التالیة  ( .کلمة واحدة زائدة)
(( اِثْنَین  /الثانی  /الخامس  /الرابع ))
6

-1الیوم  ........من اَیّام االُسبوع یومُ األربعاء .

1.5

-2قال اهللُ ال نَتَّخِذُوا الهَیِنِ  ...........إنَّما هو إلهٌ واحدٌ .
-3الفَصْلُ  ...........فی السّنَهِ اإلیرانیِّه فَصْلُ الصّیْفِ .
7

عین نوع الفِّعلَینِّ التالییَنِّ .
-1ال تُصَدِّقُوا

1

-2کانَ یَنْتَفِعُ

عین الجواب الصحیح :
8

-1المصدر مِنْ (( تَعَلَّمَ )) :

تعلیم



إِعالم



تَعَلُّم



-2االَمر مِنْ (( تُنْزِلینَ )) :

أنْزِلی



ال تُنزِلی



إنْزِلی



-3عَلی وزن (( استفعال )) :

استتار 

استماع



استرجاع



1.5

عَین الماضی و المضارع و األمر و النهی :
9

الف -و ال تَقْتُلوُا أنْفُسَکُمْ إِنَّ اهللَ کانَ بِکُمْ رَحیماً .

2

ب -اُطْلُبوُا العِلْمَ وَلو بالصّین .
ج -قَوْلُ ال أعْلَمُ نِصْفُ العِلمِ .
ترجم هذه االفعال و اکتب نوعها  ( .ترجمه و صیغه افعال زیر را بنویسید )

11

الف -سَاَکْتُبُ

ج -ال یَکْتُبْنَ

ب -کانوُا یَنْظُرونَ

3

صُغْ فی الدائرة العدد المناسب  (( .کلمة زائدة ))
-1الغَیم
11

-2الشَّمس

-4الکَالم

-3العَدوّ

الف -هو الّذی ال یطلب لک الخیر بل یطلب الشَرْ .

1.5

ب -بخار متراکم فی السَّماء یَنْزِلُ مِنه المَطَر .
ج -قَلیلُه یَنْفع و کثیرُهُ قاتِل.
موفق و موید باشید
شهرابی
صفحه 2
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نام درس :عربی

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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

پایه و رشته  :دهم ریاضی و تجربی

مدیریت منطقه 3

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

دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه  /پسرانه

ساعت امتحان 8 :صبح

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

کلید امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1991-96

مدت امتحان 91 :دقیقه

ردیف

کلید سواالت

تاریخ امتحان 1991/11/19 :

محل مهر و امضاء مدیر

-1چگونه از دانه ای روییده و درختی شده است؟
-2هرکس دشمنی بکارد ( کاشت )  ،زیان درو می کند (درو کرد )
-3قرآن بر آزادی عقیده تأکید می کند .
-4قرآن به مسلمانان امر می کند که پرستش شوندگان کفار دشنام ندهید .
1

-5ای باران قطع نشو .
-6خدا صاحب دانش ( حکمت ) کاملی است .
-7مسلمانان یک پنجم ساکنین زمین هستند .
-8آسمان ماهی ها می بارد .
الف -همانطور

2

3
4
5

ب-خفتگان اند
سِلْم ≠ حَرب

یَنْبوع = عَیْنْ

ریزان
متفرق نشوید
قَریةٍ
-1الخامس

6

 -2اثنَین
 -3الثانی
-1فعل نهی – جمع مذکر مخاطب

7

-2ماضی استمراری – مفرد مذکر غائب

صفحه 1
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نام درس :عربی

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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

پایه و رشته  :دهم ریاضی و تجربی

مدیریت منطقه 3

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

دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه  /پسرانه

ساعت امتحان 8 :صبح

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

کلید امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1991-96

مدت امتحان 91 :دقیقه

تاریخ امتحان 1991/11/19 :

تَعَلُّم
8

أنزِلی
استرجاع
الف -ال تَقتُلوُا  :فعل نهی

9

ب -اُطلُبوُا  :فعل امر
ج -ال أعلَمُ  :فعل مضارع منفی
الف -خواهم نوشت ← مستقبل متکلم وحده

10

ب-نگاه می کردند ← ماضی استمراری جمع مذکر غائب
ج -نمی نویسند ← نفی جمع مؤنث غائب
الف3-

11

ب1-
ج4-

صفحه 2
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شماره داوطلب............................. :

نمره به عدد:
نام دبیر:
ردیف

ریحانی

telegram.me/irandaneshnovin

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 2
سعادت آباد
دبیرستان دوره دوم پسرانه

امتحان پایانی نوبت اول سال تحصیلی 1365 -66

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :ریحانی

نمره به حروف:

نام درس :عربی
تاریخ امتحان 1365/11/13 :
ساعت امتحان0:11:
مدت امتحان 71 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

للترجمه:

1

الف) فیها ضیاءٌ و بها حرارةٌ مُنْتَشِرّه.
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.
و) فی الماضی قدحَیَّرَتْ الناسَ الظواهرُ التّی ما وَجَدوا لَها جَواباً !
ظ) الناسُ نیامٌ فإذا ماتوا اِنّتَبَهُوا !
ح) و اصْبِر عَلی ما یَقولونَ و اهْجُرْهُم !

7
نمره

أجب عن األسئلة:

2

3

4

الف -اُکتُبْ تَرجمةّ المفرداتِ الّتی تحتها خطٌ :
 -2فابْحثْ و قُل مَن ذاالذی یُخرِجُ مِنها الثَّمَرَة.
-1ذاک هو اهللُ الذی اَنْعَمَهُ مُنْهّمِرَه .
 -3و أنزلَ فی األرضِ جُزءاً واحداً فَمَنْ ذلکّ الجُزئ یَتَراحَمُ الخَلقُ  -4 .مَنْ غَرَسَ نَخْالً فی حدیقَتنا؟
 -6الطالب تَعَرَّفوا علی حقیقةِ نزولِ األسماکِ من السماء.
 -5فانظُرْ الی هذه الصورِ حتّی تُصدِّقَ.
ب-
 -2اُکْتُبْ مترادف " :الغیم "
-1اُکْتُبْ متضادّ " :رَفَعَ "
انتخب الجواب الصحیح:
الف -وَ اعْمَلوا صالحاً إنْی بما تَعْمَلونَ علیم
-1و کار نیکو انجام دهید به راستی که من بر آن چه انجام می دهید آگاه هستم .
 -2و کار نیکو انجام دهید به راستی که خدا به آن چه انجام می دهند آگاه است.
ب -مَن إلهٌ غیرُ اهللِ یاتیکْم بضیاءٍ أفال تَعقِلونَ
 -1چه کسی جز اهلل خداست که نوری را برای شما می آورد ،آیا نمی اندیشید؟
 -2خدایی جز خدای یکتا نیست که همچون نوری نزد شما می آید ،آیا فکر نمی کنید؟
ج -یُالحظُ الناسُ غیمةً سوداءَ عظیمة و رعداً و برقاً و ریاحاً قویةً.
 -1مردم ابرهای سیاه بزرگی و رعد و برقی و باد نیرو مندی را مالحظه می کنند.
 -2مردم ابری سیاه بزرگ و رعد و برقی و بادهای نیرومندی را مالحظه می کنند.
د -بحثنا فی اإلنترنت عن نص قصیر حول عظمة مخلوقات اهلل و ترجمناهُ.
 -1درباره ی متن کوتاهی پیرامون عظمت مخلوقات خدا در اینترنت بحث کردیم و آن را ترجمه کردیم.
 -2در اینترنت متن کوتاهی را پیرامون عظمت مخلوقات خدا جست و جو کردیم و آن را ترجمه کردیم.
کَمِّل الفراغ فی الترجمة:
الف -ارحَمْ مَن فی األرض یَرْحَمُکَ مَن فی السّماءِ  .به کسی که در زمین است  .........تا کسی که در آسمان است به تو ......
ب -إنّ هذا اإلعصارَ یَسحَبُ األسماکَ الی السماء بقوّةٍ .به راستی که این  ........ماهی ها را با قدرت به آسمان ......................

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

2
نمره

2
نمره

1نمره
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إقرا النصّ التالی ثُم أجب عن األسئلة:
الظلمُ ثالثةٌ .ظلمٌ ال یغفرهُ اهلل ،و ظلم یَغفِرُهُ  ،و ظلمٌ ال یَترکهُ .فأما الظلمُ الّذی ال یغفرهُ اهلل فالشرکُ .قال اهلل :إنّ الشرکَ لَظلمٌ عظیمٌ و إمّا
الظّلم الذی یغفره اهلل ،فَظلم العِبادِ أنفسَهم فی ما بینهم و بینَ ربِّهم ،و إمّا الظّلمُ الّذی الیترکهُ اهلل ،فظلم العباد بَعضهم بعضاً.
 -2ما هو الظلم العظیم؟
-1مّن یَغفرُ أکثر الذنوب؟
-4کم کلمة ظلم جاءت فی النص؟ ( اکتب بالحروف العربیة  -به زبان عربی
-3هل یترکُ اهللُ کلّ ظلمٍ؟
بنویسید)

2نمره

الف -عین األمر و النهی ....... " :التدخلوا من باب واحدٍ و ادخلوا من ابوابٍ متفرقة " ...........
الحادی عَشَر :
أربعة عَشَر :
ب -اکتب ترجمة هذه األعداد:
ج -عین الکلمة الّتی التُناسب الکلمات األخری:
تَقَدَّمْتُم □
انقطعنَ □
استغفروا □

1.5
نمره

اجب جواباً قصیراً عن األسئلة التالیة حسب الحقیقة :
الف-فی أیِّ صفّ إنتّ؟

اِمْتَنعْ □

ب -کم عُمرُک؟

وضع فی الفراغ الضمیر المناسب ثم ترجم الجمل:
الف .......... -ال تصرخونَ .ترجمة ................................................... :
ج ........... -سوفَ یَطْبَعْنَ  .ترجمة ................................................... :

ب ........... -کانوا ینصحونَ .ترجمة ................................................... :

وضع فی الدائرة العدد المناسب
قطعة من النار
الف -الفطور
یوم یأتی بعد السبت
ب -اإلثنین
ناکله فی الصباح
ج -الشررة
لون السحاب
د -النضرة
ه -االحد
و -األبیض

1
نمره
1.5
نمره

1
نمره

عین الجمله الصحیحة و غیر الصحیحة حسب الحقیقة و الواقع:
الف -اإلعصارِ ریح شدیدةٌ ،ال تنتقل الی مکان اآلخر
ب -المحیط اکبر من البحر
11

1
نمره

ج -یاخذ الفائز األول جائزة فضیة فی المسابقات
د -الغیم بخار متراکم فی السماء ینزل منهُ المطرُ
موفق باشید  -ریحانی
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اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 2
سعادت آباد
دبیرستان دوره دوم پسرانه

نام و نام خانوادگی....................... :
پایه و رشته  :دهم ........................
شماره داوطلب............................. :

نمره به عدد:
نام دبیر:
ردیف

ریحانی

telegram.me/irandaneshnovin

کلید امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1365 -66

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :ریحانی

تاریخ و امضاء:

نام درس :عربی
تاریخ امتحان 1365/11/13 :
ساعت امتحان0:11 :
مدت امتحان 71 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

سواالت
.1

بارم

للترجمه:

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.
ج) آیا می دانی که  01درصد از موجودات جهان ،حشرات هستند؟
ه) عبادت  11جزء است 6 ،جزء آن در طلب حالل است ،همگی بخورید و پراکنده نشوید.
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
ح) و بر آنچه می گویند صبر کن و آنها را ترک کن

7
نمره

 .2أجب عن األسئلة:
الف -اُکتُبْ تَرجمةّ المفرداتِ الّتی تحتها خطٌ :

 -2جست و جو کن
 -6شناختند

 -1ریزان
 -5باور کنی

 -3به هم مهربانی می کنند.
ب -1 -هبوط – نزول -سقوط

 -4کاشت
 -2سحاب

 .3انتخب الجواب الصحیح:

ب1 -

الف1 -

ج2 -

2
نمره

د -ب2

 .4کَمِّل الفراغ فی الترجمة:

الف -رحم کن

رحم کند

ب -گرد باد

2
نمره

می کشد

1
نمره

 .5إقرا النصّ التالی ثُم أجب عن األسئلة:

.6

-1اهلل یغفر أکثر الذنوب
-3ال  ،الیترک اهلل ظلم العباد بعضهم بعضا
الف -عین األمر و النهی :النهی :التدخلوا
 14چهارده
ب -اکتب ترجمة هذه األعداد:
ج -عین الکلمة الّتی التُناسب الکلمات األخری:

 .7اجب جواباً قصیراً عن األسئلة التالیة حسب الحقیقة :
الف-انا فی الصف العاشر

 -2الشرک ظلم عظیم
-4عشرة ( )11
االمر :ادخلوا
یازده 11
تَقَدَّمْتُم ماضی و بقیه همه امر

ب -عمری خمس عشرة سنة

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

2
نمره

1.5
نمره

1
نمره
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 .0ضع فی الفراغ الضمیر المناسب ثم ترجم الجمل:
ترجمه  :شما فریاد نمی زنید ب. -هم
الف -أنتم
آنها را چاپ خواهند کرد
ج -هنّ

1.5
نمره

آنها را نصیحت می کردند

 .6ضع فی الدائرة العدد المناسب

الف -الفطور  :ناکله فی الصباح
السبت
و -األبیض  :لون السحاب

قطعة من النار

ج -الشررة

ه -االحد  :یوم یأتی بعد

.11عین الجمله الصحیحة و غیر الصحیحة حسب الحقیقة و الواقع:
د -درست
ج -غلط
ب -صحیح
الف -غلط

موفق باشید  -ریحانی

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

1
نمره

1
نمره
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نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :دهم ریاضی و تجربی
شماره داوطلب.............................. :

ردیف

نام دبير :سحر سهيل مقدم

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

نام پدر........................................... :
تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نام درس :عربی
تاریخ امتحان3195/31/31:
ساعت امتحان:

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 95 -96

سؤاالت

 8صبح /عصر

مدت امتحان  81 :دقيقه

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

www.idnovin.com

جمهوری اسالمی اریان
اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6ت ران

للترجمة:
الف .اذا قدرتَ علی عدوّکَ فاجعَل العفوَ عنه شکراَ للقدرة علیه.
ب.اُنظُر لتلکَ الشجرة ذات الغصون النضرة.
1

ج.مَن جاء بالحسنة فله عشرُ امثالها.

4

د.الناسُ نیامٌ فاذا ماتوا انتبهوا.
ه .مثلُ المومن کمث ل العطار اِن جالسته نفعَک و اِن ماشیته نفعک وَ اِن شارکته نفعکَ.
ن .اذا قال احدٌ کالماً یُفرّقُ المسلمینَ ،فاعلَموا انّه جاهلٌ او عالمٌ یُحاولُ بثَّ بین صفوف المسلمینَ.
انتخب الجواب الصحیح:
.1نحنُ نُساعدُ ضیوفنا وَ نقومُ باجالسهم.
الف .ما به مهمانان کمک می کنیم و بر می خیزیم تا انها بنشینند.
ب .ما به مهمانان کمک می کنیم و اقدام به نشاندن انها می کنیم.
-2مَن الهٌ غیرُاهلل یاتیکم بضیاء افال تعقلون.
الف.چه کسی جز اهلل خداست که نوری را برای شما می اورد ،ایا نمی اندیشید؟
2

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

2

-3یُالحظُ الناسُ غیمة سوداء عظیمة و رعدا و برقا و ریاحا قویة.
الف.مردم ابرهای سیاه بزرگی و رعد وبرقی و باد نیرومندی را مالحظه می کنند.
ب.مردم ابری سیاه بزرگ و رعد و برقی و بادهای نیرومندی را مالحظه می کنند.
-4ال فضلَ البیض علی اسود.
الف.سفید بر سیاه هیچ برتری ندارد.
ب.سفیدی برتر از سیاهی نیست.
کمّل الترجمة:
الف .تخرّجَ الطالبُ بعد اثنتی عشرة سنة.
3

1

دانش اموزان بعد از  ............سال . ..................
ب.اربعة قلیلها کثیر :الفقر و الوجع و العداوة و النار.
چهار چیز است که کمشان زیاد است :تنگدستی ................ ،و  ........................و اتش.
اکتب فی الفراغ الکلمتین المترادفین و الکلمتین المتضادتین:

4

1

نامَ /انزلَ /بِدایة /رقدَ/رفعَ/رخیصة
الف ( ------------ .المرادف) ------------------

ب( -------------- .المتضاد) ----------

عین الکلمة الغریبة فی المعانی:
5

الف .ثلج /قاعة /سحاب /مطر

0/5

ب.اکرمَ /احمر /سوداء  /ابیض

ترجم الکلمات التی تحتها خط:
6

الف .ذاک هو اهلل الّذی انعمه منهمرة.
ب .تُصبحُ االرض مفروشة باالسماک.

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :
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اجب عن االسئلة التالیة:
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کیف حالکِ؟
هل عندکم بطاقات الدّخول؟

0/5

رتّب الکلمات و اکتب سواال و جوابا (حوارا) صحیحا:
8

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

1

ب .للتفتیش /مفتوحة /تفضّل /حقیبتی/ . /
اکتب العملیات الحسابیة
9

الف .ستة فی احد عشر یُساوی ستة و ستین.

1

ب .مئة تقسیم علی خمسة یساوی عشرینَ.
اکتب الساعة باالرقام:
10

الف .الحادیة عشرة الّا عشر دقائق.

1

ب.السادسة الّا النصف.
اکتب فی الفراغ عددا ترتیبیا مناسبا:
11

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

1

ب.یاخذ الفائز ال  ----------جائزة ذهبیة.
ضع فی الفراغ الضمیر المناسب ثمّ ترجم الجمل:
12

الف --------- .ال تَصرخون------- :
ب --------- .کانوا ینصحونَ-------- :

1.5

ج ---------- .سوف یَطبَعنَ-------- :
صُغ الکلمة المطلوبة:
الف .الماضی مِن یُحاوِلُ ------------------ :
 13ب .المضارع مِن َتشارکتن---------------- :

2

ج .االمر مِن تُد خِلینَ ------------------- :
د .النهی مِن تُقَبّلنَ---------------------- :
ترجم الکلمات التی تحتها خط:
 14الف.مَن اجلسکَ هنا؟

1

الزمالء سوف تتعارفونَ.
اقرا النص ثم اجب عن االسئلة:
حاوَلَ الْعُلَماءُ مَعرِفَةَ سِرِّ تِلْکَ الظّاهِرَةِ الْعَجیبَةِ؛ فَأَرْسَلوا فَریقاً لِزیارَةِ الْمَکانِ وَ التَّعَرُّفِ عَلَی الْسَماکِ الَّتی تَتَساقَطُ عَلَی
االرضِ بَعدَ هذِهِ الْمطارِ الشَّدیدةِ
فَوجَدوا انَّ جَمیعَ الْسَماکِ الْمُنتَشِرَ ةِ عَلَی االَرضِ بِحَجمٍ واحِدٍ وَ نَوعٍ واحِدٍ ،وَلکِنَّ الْغَریبَ فی الْامر انَّ االسماکَ لَیسَتْ
15

مُتَعَلِّقَةً بِالْمیاهِ الْمُجاوِرَةِ بَلْ بِمیاهِ الْمُحیطِ االَطْلَسیِّ الَّذی یَبْعُدُ مَسافَةَ مِائَتَی کیلومترٍ عَنْ مَحَلِّ سُقوطِ الْسَماکِ.یَحْدُثُ
إعْصارٌ شدیدٌ فَیَسحَبُ الْسَماکَ إلَی السَّماءِ بِقوَّةٍ وَ یَأخُذُها إِلَی مَکانٍ بعیدٍ و عندما یفقدُ سرعتهُ تتساقطُ علی االرضِ.

2

=1متی تتساقطُ االسماک علی االرض؟
-2ماذا فعلَ العلماء لمعرفة سرَّ هذه الظاهرة العجیبة؟
-3ما هو سببُ تشکیل هذه الظاهرة؟
-4هل االسماکُ متعلقةٌ بالمیاه المجاورة؟

جمع بارم  02 :نمره
با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.
ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :
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اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران م طنقه  6ت ران

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

رد

یف

کلید

نام درس :عربي دهم ریاضي و تجربي

نام دبیر :سحر سهیل مقدم

(واحد فلسطین)

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 95-96

راهنمای تصحیح

صفحه......... :

تاریخ امتحان3195/31/ 31:

ساعت امتحان 8:صبح /عصر
مدت امتحان 81 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

الف)زمانی که بر دشمنت پیروز شدی،بخشش اورا شکر این غلبه و پیروزی قرار بده.
ب)به آن درخت دارای شاخه های سبزتر و تازه نگاه کن.
ج)هرکس کار نیکی انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد.
1

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

2

.1ب

3

الف) 12سال-فارغ التحصیل می شوند.

4

نامَ=رَقَدَ

انزلَ=رَفَعَ

5

الف)قاعة

6

.3ب

.2الف

.4الف

ب)اکرمَ
ب)پوشیده شده

الف) ریزان

7

الف)انا بخیِرِ

8

اَ انتَ اصفهانی؟ ال اَنا مِن شیراز.

9

ب)گرسنگی-دشمنی

ب)نَعَم،کلُ واحدِ بطاقَتُه بیدهِ

ب) 122/5=22

الف) 6*11=66

11

11
12

الف) الیوم الرابع

ب)االول

الف)انتم/فریاد نمیزنید

ب)هم/نصیحت میکردید.

ج)هَنَ /چاپ خواهند کرد.
ج)اَدخِلی

ال تُقَبِلنَ

13

الف)حاوَلَ

ب)تتشارَکنَ

14

الف)نشاند

ب)به زودی با یکدیگر آشنا خواهید شد.

-1یحدثُ اعصارُ شدیدُ فیسحب الی الماء بقوة و یاخذها الی مکانِ بعیدِ و عندما یفقد سرعته تتساقط علی االرض.
15

-2ارسطوا فریقاَ لزیارة المکان و التعرف علی االمساک التی تتساقط علی االرض بعد هذه االمطار الشدید.
-3یحدثُ اعصار شدید فیحسب االسماک الی السماء بقوة و یاخذها الی مکان بعید.
-4ال ،لیست السماک متعلقه بالمیاه بل بمیاه المحیط االطلسی.
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جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی:
مقطع و رشته :دهم ریاضی و تجربی
شماره داوطلب:

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربی
نام دبیر :سحر سهیل مقدم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 6تهران

تاریخ امتحان0936/06/66 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه

ساعت امتحان 8:صبح /عصر

تعداد صفحه سؤال2 :صفحه

مدت امتحان 66 :دقیقه

ردیف

للترجمة:

نمره

1

« سؤاالت »

5

 -1الناسُ نیامٌ فاذا ماتوا انتبهوا.
 -2اِذا کانَ اثنانِ یَتناجَیانِ فَالتَدخُل بینَهُما.
 -3یحتفلُ الناسُ بهذا الیومِ سنویّا وَ یُسَمّونَهُ مهرجانَ مطر السَّمک.
 -4اذا قال احدٌ کالماً یُفرّقُ المسلمینَ ،انّه جاهل او عالمٌ یُحاولُ بثَّ بین صفوف المسلمینَ.
 -5علی کلّ الناسِ اَن یَتعایَشوا معَ بعضِهِم تعایشا سلمیّاَ.
 -6هل تعلمُ النّملة تقدرُ علی حملِ شیءٍ یفوقُ وزنَها خمسینَ مرّة؟
 -7مَن جاءَ بالحسنة فَلَهُ عشر امثالها.
2

انتخب الترجمة الصحیحة:

2

-1اَ تعلمُ اَنَّ الناسَ یاخذونَ االسماکَ مِن السماء وَ یطبخونها وَ یاکلونَها.
الف-آیا دانستی که مردم ماهیها را از آسمانها میگیرند و آنها را پخته و میخورند؟
ب-آیا میدانی که مردم ماهیها را از آسمان میگیرند و آنها را میپزند و میخورند؟
 -2جاء الخریف فالتبقی شجرة خضراء فی الغابة.
الف -پاییز آمد پس درخت در جنگل نمیماند.
ب-آمد پاییز پس در بیشه درختی سبز باقی نمیگذارد.
-3االصرار علی العدوان قد فرَّقَ کثیراَ من شعوب العالم علی مرّ العصورِ.
الف-پافشاری بر دشمنی بسیاری از ملتهای جهان را در گذر زمان پراکنده کرده است.
ب-پافشاری بر دشمنی ها ملل جهان را در طول تاریخ بسیار از هم جدا ساخته است.
-4الیُکَلّفُ اهللُ نفساَ اِلّا وُسعَها.
الف.خدا به کسی جز به اندازه توانش تکلیف نمیدهد.
ب.خدا به کسی جز به اندازه درخواستش تکلیف نمیدهد.
3

1

کمّل الترجمة:
الف .یتخرّجَ الطالبُ بعد اثنتی عشرة سنة.
دانش اموزان بعد از  ............سال . ..................
ب .اربعة قلیلها کثیر :الفقر و الوجع و العداوة و النار.
چهار چیز است که کمشان زیاد است :تنگدستی ................ ،و  ........................و اتش.

4

رتّب الکلمات و اکتب سواال و جوابا (حوارا) صحیحا:

1

الف .انا  /اَ  /اصفهانیّ  /ال  /من شیراز  /انت / . /؟/
ب .للتفتیش /مفتوحة /تفضّل /حقیبتی/ . /
5

اجب عن االسئلة التالیة:
الف.کم عمرُکِ؟
ب.کیفَ وجدتِ ایرانَ؟
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اکتب الساعة باالرقام:
الف .الحادیة عشرة الّا عشر دقائق.
ب.السادسة و عشرونَ دقیقة.

7

1

اکتب فی الفراغ عددا ترتیبیا مناسبا:
الف .الیوم ال ...........مِن ایام االسبوع یومُ الثالثاء.
ب.تاخذ الفائزة ال  ----------جائزة ذهبیة.

8

1.5

ضع فی الفراغ الضمیر المناسب ثمّ ترجم الجمل:
الف --------- .ال تَسترجعونَ------- :
ب --------- .کان ینصحُ-------- :
ج ---------- .سوف یَتَجلّی-------- :

9

2

اقرا النص التالی ثمَّ اجب عن االسئلة:
خلقَ اهلل االنسان وَ جَعَلَهُ زوجینِ ذکراَ وَ انثی ،و البالد االسالمیةُ مجموعةٌ مِن الشعوب الکثیرة ،تَختَلفُ فی لُغاتها و الوانها .قال
اهللُ تعالی « :یا ایّها الناسُ اِنّا خلقناکم مِن ذکرٍ و اُنثی و جعلناکُم شُعوباَ و قبائلَ لِتعارفوا اِنّ اکرَمَکم عندَ اهللِ اَتقاکُم».
 -1لماذا جعلَ اهلل الناسَ شعوباَ؟
 -2مَن هو افضَلُ الناسِ عند اهلل؟
 -3بِماذا تَتَشکَّلُ البالدُ االسالمیّة؟
 -4هل تَختلفّ البالدُ االسالمیّة فی اللّغاتِ و االلوان؟

15

1

عیّن الجواب الصحیح:
الف .النّهی مِن «تُقَبّلونَ» :التُقابِلوا  /التَقبَلوا /ال تُقَبِّلوا
ب .المصدر مِن «اعتَرَف»  :تعرّف /تعارُف /اعتراف
ج .االمر مِن « یُخرِجُ»  :اَخرِج  /اُخرِجُ /اَخرَجَ
د.الماضی مِن «تُعَلِّمُ»  :علَّمَ /تَعَلَّمَ /تعلیم

11

1

اکتب فی الفراغ الکلمتین المترادفین و الکلمتین المتضادتین:
نامَ /انزلَ /بِدایة /رقدَ/رفعَ/رخیصة
الف ( ------------ .المرادف) ------------------

ب( -------------- .المتضاد) --------------
2

 12ترجم االفعال:
الف .انا و زَمیلی اِستَلَمنا رسائلَ عبرَ االنترنِت.
ب.فاصبِر اِنَّ وعدَ اهللِ حقٌّ وَ اِستَغفِر لِذنبِکَ.
ج.اَحسِن کَما اَحسنَ اهللُ الیکَ.
د.یُوکّدُ القرآنُ علی حریّة العقیدة.
 13ضَع فی الدائرة العدد المناسب:
.1الغیم

1
⃝

وجعٌ فی الراسِ تختلفُ انواعُهُ وَ اسبابُهُ.
⃝

.2الینبوع
⃝

.3المشمش
.4الصّداع

⃝

اداةٌ لتنظیفِ االسنانِ.
عینُ الماء و تهرٌ کثیرُ الماء.
بخارٌ متراکمٌ فی السماء یَنزلُ منهُ المطرُ.

.5الفرشاة.
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نام درس :عربی

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

پاسخ نامه سواالت

نام دبیر :سحر سهیل مقدم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 6تهران

تاریخ امتحان0936/06/66 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه

ساعت امتحان 8:صبح /عصر
مدت امتحان 66 :دقیقه

ردیف

نمره

1

راهنمای تصحیح

5

ترجمه
 -1مردم خفتگان هستند هنگامی که بمیرند بیدار می شوند.
 -2زمانی که دو نفر با یکدیگر راز میگویند میان آن دو داخل نشو
 -3مردم سالیانه این روز را جشن میگیرند و آن را جشنواره باران ماهی می نامند.
 -4زمانی که کسی سخنی می گوید که مسلمانان را پراکنده می کند ،او نادان است یا دانایی است که در جهت پراکندن
اختالف میان صفهای مسلمانان تالش می کند.
 -5بر همه مردم واجب است همزیستی مسالمت آمیزی با همدیگر داشته باشند.
 -6آیا میدانی مورچه میتواند چیزی را که پنجاه برابر وزن خودش است را حمل کند؟
 -7هر کس کار نیک انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد.

2

 -1ب

-3الف

- 2ب

2

-4الف

3

الف .دوازده – فارغ التحصیل میشوند

ب-درد-اتش

1

4

الف .ا انت من شیراز؟ ال انا اصفهانیّ.

ب.تفضل .حقیبتی مفتوحة للتفتیش.

1

5

الف.عمری ست عشر عاماَ.

6

الف.ساعت ده و پنجه دقیقه

5.5

ب.وجدتُ ایرانَ بالد جمیلة.
ب .ساعت شش و بیست دقیقه

7

الف.الرابع

8

الف.انتم/پس نمیگیرید

9

 .1جعلَ اهلل الناسَ شعوباَ لِتعارفوا.

1
1

ب.االولی
ب .هو /نصیحت میکرد

ج .هو /جلوه گر میشود

 .2افضَلُ الناسِ عند اهلل اتقاکم.

 .3البالد االسالمیةُ مجموعةٌ مِن الشعوب الکثیرة،

1.5
2

.4نعم ،تَختلفّ البالدُ االسالمیّة فی اللّغاتِ و االلوان.
ب .اعتراف

15

الف .ال تُقَبِّلوا

11

الف.نام و رقد

12

الف.دریافت کردیم

ج .اَخرِج

1

د .علّمَ

ب .انزل و رفع
ب .طلب امرزش کن.

1
ج .نیکی کرد

د.تاکید میکند

 13الغیم  :بخارٌ متراکمٌ فی السماء یَنزلُ منهُ المطرُ.
الینبوع :عینُ الماء و تهرٌ کثیرُ الماء.
الصّداع :وجعٌ فی الراسِ تختلفُ انواعُهُ وَ اسبابُهُ
الفرشاة :اداةٌ لتنظیفِ االسنانِ.
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جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی:

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم ریاضی و تجربی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  21تهران

شماره داوطلب:

دبیرستان غیردولتی پسرانه  /دخترانه

تعداد صفحه سؤال:

نام درس :عربی
نام دبیر:آقای هاشمی
تاریخ امتحان2930/26/60 :
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 57 :دقیقه

ردیف

نمره

« سؤاالت »
کلِماتِ الّتي تَحتَها خَطٌّ.
َترْجِمِ الْ َ

2

َضادتَينِ( .کلمتان زائدتان)
کلِمَتَ ْينِ الْ ُمت َّ
کلِمَتَ ْينِ الْمُتَرادِفَتَ ْينِ وَ الْ َ
اُکْتُبْ فِي اْلفَراغِ الْ َ

3

کلِمَةَ الْغَريبَةَ فِي الْمَعْ َنی.
ن الْ َ
َع ِّي ِ

4

اُکْتُبْ مُفرَدَ أَوْ جَمْعَ الْکَلِمَتَیْنِ.
غُصون(مفرد)...................... :

5

0/5
فِلْم(جمع)........................ :

َترْجِمِ الْجُمَلَ التّال َيةَ إلَی الْفارسِ ّيةِ.

5

ءِ
ءَ

6

ِانْتَخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّحيحَةَ.

0/5

7

کَمِّلِ اْلفَراغاتِ فِي التَّرجَمَةِ الْفارسِ ّيةِ.

1/5
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ء
8

ء

کلِماتِ الَّتي تَحْتَها خَطٌّ.
تَرجِمْ الْ َ
ءُ

9

َينِ الْجَوابَ الصَّحيحَ.
ع ِّ

1

 10عَ ِينْ نَوعَ اْلفِعلِ في کُلِّ عبا َرةٍ.
کلِمَةَ الَّتي يَخْ َتلِفُ نَوعُها في کُلِّ مَجموعَةٍ.
ن الْ َ
 11عَيِّ ِ

0/5

12

0/5
ء

 13اُکْتُبِ الْحُروفَ بِالْأرقامِ کَالْمِثالِ.



0/5

 14اُرْسُمْ عَقارِبَ السّاعَةِ.

ذهِ الْجُمَلَ وَ التَّراکيبَ في مَکانِها الْمُناسِبِ( .اِثنان زائدان)
ضعْ ه ِ
َ 15
ءُ

ءِ

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

1
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مفردمؤنّث

telegram.me/irandaneshnovin
مثنّی مذکر

جمع مذکّرسالـم

جمع مکسّر

ن زائدتانِ»
بَ « .کلِمَتا ِ
ددَ الْمُناسِ َ
 16ضَعْ فِـي الدَّائرةِ الْ َع َ

1
ءِ

ءِ

ءِ

ء.

حسَبَ الْحَقيقَةِ َو الْواقِعِ.
ن الْجُ ْملَةَ الصَّحيحَةَ َو غي َر الصَّحيحَةِ َ
 17عَيِ ِ

 18أجِبْ َعنِ الْأسْئلَةِ التّالِيَةِ.

0/5

کلِماتِ وَ اکْتُبْ سُؤاالً وَ جَواباً.
 19رَتِّبِ الْ َ

1

موفق باشید.

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :
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02
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نام درس :عربی

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

پاسخ نامه سواالت

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  21تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه  /دخترانه

نام دبیر :آقای هاشمی
تاریخ امتحان2930/26/60 :
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 57 :دقیقه

ردیف

نمره

راهنمای تصحیح

1

الف) چشمه ها

2

الف) المترادف :رَقَدَ

0/5

ب) ریزان
نامَ

ب) المتضادّ رَخیصَة

0/5

غالیَة

3

الف) مِنْشَفَة

ب) صُداع

0/5

4

غُصون(مفرد) :غُصن (شاخه)

فِلْم(جمع) :أفالم ( فیلم ها)

0/5

5

 -1پس جستجو کن و بگو چه کسی که شب را با ستاره هایی زینت داده است.

5

 -2مردم از آن یک جزئی که خداوند نازل کرده است  ،به یکدیگر مهربانی می کنند .
 -3پدیده باران ماهی دانشمندان را شگفت زده کرد پس گروهی را برای شناختن آن فرستادند.
 -4زرّافه در یک روز کمتر از سی دقیقه و در سه مرحله می خوابد.
 -5هنگامی که دو نفر به یکدیگر راز می گویند پس میان آن دو وارد مشو.
6

0/5

الف)  -1کسی که یک نیکی بیاورد ده برابر آن مال اوست.
ب)  -2ازنشانههای مؤمن صدقه دادن درنداری است.

7

1/5

 -1سینه ام  /برایم
 -2عطا کن  /گامهای ما را
 -3صد قسمت  /نود و نه

8

 -1پدید آورد -2 .پراکنده نشوید -3 .می بارَد -4 .جشن خواهند گرفت.
 -7نیافریدی -8 .یاد گرفتند.

9

 -1قَبِّلْ

 -9بیاور

 -2تَساقَطَ

 -10نمی شنوند.

 -3التَعْتَصِمُوا

 -5مشرّف فرمودید -6 .دریافت کرده ام

3

 -11تأیید نمی کنی  -12آمرزش
1

 -4مُراجَعَة

 -1 10فعل امر

 -2فعل ماضی

0/5

 -1 11تَکَلُّم

 -2شاهِدْ

0/5

 -1 12الرّابع

 -2سَبغة وَخَمْسونَ

0/5
0/5

 -1 13هشتاد و چهار تقسیم بر شش مساوی 14
 -2سی و پنج بعالوه بیست و شش مساوی شصت و یک
14

0/5

15

1
مفردمؤنّث

جمع مذکّرسالـم

مثنّی مذکر

جمع مکسّر

تلکَ الْحَقیبَةُ

هؤالءِ الْمُجتهدونَ

هذانِ السَّمَکانِ

أؤلئکَ العُلَماءُ

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :
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 16به ترتیب از باال 2 - 1 – 5 – 6 :

1

 17به ترتیب از باال  :ص -غ – ص -غ

1

 -1 18سِتَّة  .والدایَ و اُختایَ و أخَوایَ

 -2نَعَم  ،کُلُّ واحِدٍ منّا بطاقته بیده

 19الف) هَلْ سافَرْتَ إلی إیرانَ؟ ال مَعَ األسَفِ
ب)کَیفَ وَجَدْتَ إیرانَ؟ إنَّ إیرانَ بالدٌ جمیلةٌ جدّاً

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :
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1
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نام درس :عربی

جمهوری اسالمی ایران

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

نام دبیر :زهرا رجبی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

هقطع و رشته :دهن ریاضی و تجربی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

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

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد دوره دوم رسالت

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

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

ساعت امتحان 8 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  75 :دقیقه

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2:صفحه

تاریخ امتحان1397/10 / 12 :

محل مهر و امضاء مدیر
بارم

سؤاالت
الف) هْاست ٍاطُ ضٌاسٖ (دٍ ًوشُ)

1
2
3
4

ت الَّتی َتح َتها َخط.
َتر ِجم الکَلِما ِ
ُ
ّ
ب) یُالحِظ الناسُ غیمة سوداء
ّین .
الف) ال ﺇکراه فی الد ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
حزین ُ /م ِج ّد /مسرور /نام  /جمیل  /رقد
ین
ت
ضاد
ت
م
ال
ین
ت
م
ِ
ل
ک
َ
ال
و
ین
ت
ف
د
ِ
را
ت
م
ال
ین
َ ِ ُ
راغ الکَلِ َم َت ِ ُ
ِ
ِ
اُک ُتب فی ال َف ِ
............... ≠ ................
................. = ..............
َع ِّین الکَلِ َم َة ال َغری َب َة فی ال َمع َنی.
شرر ﺓ
الف) جذوﺓ
مُحیط
ب) نِیام
َ
ین.
فر َد أو َج َ
اُک ُتب ُم َ
مع الکَلِ َمت ِ

نضِ رﺓ
بحر

ال ّنار
نهر

أنجُم ................... :

َتر ِجم ه ِذ ِه ال ُج َمل َ إلی الفارس َّیةِ.
الف) ذاک هُوهللا ُ الَّذی أن ُع ُم ُه مُنهمِرﺓ

0/5
0/5
0/5

حبل ..................... :

0/5

ب) هْاست تشجوِ تِ فاسسٖ( ّفت ًوشُ)
ذو حکمة بالِغة وقُدرﺓ مُقتدِرﺓ.

ب)یتجلّی ا ِّتحا ُد اال ُ َّم ِة االسالم َّی ِة فی صُور کثیرﺓ مِنها اجتِما ُع المُسلِمین فی مکان واحِد.
5

الیوم سن ِویّا و یُسمُّون ُه مِهرجان مط ِر السَّمکِ .
ج) یحت ِف ُل ال ّناسُ فی الهُندوراس ِبهذا
ِ

5

د)هللا ُ ولِیُّ الَّذین آمنوا یُخر ُجهُم ِمن ُّ
ور.انا اعل ُم ما ال تعلمُون.
الظلُما ِ
ت الی ال ُّن ِ
ِ
ذ) حاول العُلما ُء معرفة سِ رِّ تِلک ّ
کان.
الظاهِرﺓِ العجیب ِة فٲرسلوا فریقا لِزیارﺓ الم ِ
ِ
حیح َة.
ص َ
َع ِّین ال َّ
6

7

8

9

هللا فی ُسبُّوا هللا »
دون ِ
«الت ُسبُّوا الَّذین یدعُون مِن ِ
کسانی را که جزخداوند را می خوانند

می خواندند

دشنام نمی دهید
دشنام ندهید
پس خدا را دشنام می دهند.
رج َم َة.
َک ِّم ِل ال َّت َ
ُ
ُّ
وب ِهم و من یغ ِف ُر الذ ُنوب ّاال هللاُ.پس برای ............آمرزش  ............و کیست که ...........خداوند
الف) فاستغفروا لِذ ُن ِ
گناهان را ................
ائم .شما مسؤول هستید حتی درمقابل  ............و ..........
ب) ِا َّنکُم مسٶولُون ح َّتی ع ِن ِ
قاع و البه ِ
الب ِ
ج) هْاست ضٌاخت ٍ کاستشد قَاعذ( ّفت ًٍ٘ن ًوشُ)
 -3سیظه ُر ینابی ُع الحِکم ِة
 -2الیُن ِّز ُل شیئا
ت الَّتی تح َتها َخ ًط-1 .انزلنا ال ُقرآن
َتر ِجم الکَلِما ِ
ُ
ُ
-7رجاﺀ اِنت ِبهوا
 -6کان یُالحِظ
 - 5اُکتبُوا الرِّ سالة
 -4اِرحمنا
ُ
َّ
 -02ال تیاسُوا
ت تتخرَّ جین
 -01ما حاول التالمیذ
 -9استغ ِف ُر هللا
فرغ علینا صبرا
 -00أن ِ
 -8ا ِ
هلل
مِن رحم ِة ِ
صحیحةَ.
َع ِّین ال َّ
)
کرَّ م
ُکر ُم » ←  (.اکرم
ی
«
ِن
م
الماضی
الف)
ِ
)
سلمنا
ب) أنا و زمیلی...............رسائِل عبر اإلنتِر ِنتِ ( .ﺇستلمنا
)
ﺇحسِ ن
ج) االم ُر مِن « ُتحسِ نُ » ( أحسِ ن
یُکاتِبُ
ُضار ُع مِن « کاتب » ( یکاتِبُ
)
د) الم ِ
صفحه ی  1از 2

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

0/5

1/5

3

1

10
11
12
13
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عین نوع الفِعل وصی َغ َتهُ.
َ ِّ

َ

ِ َ

telegram.me/irandaneshnovin
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« هُم تفکَّرُوا »

َع ِّین الکَلِ َم َة ال َغری َب َة.
یُجلِسُ
یفر ُح
یُساعِ ُد
الف) ُیع ِّظ ُم
ُشار ُ
ک
اِکرام
تصا ُدف
ب) تعلیم
ی ِ
َ
َ
ً
ً
راغ ال ّثانی َعدَداً َترتیب ّیاً.
ف
ال
فی
و
ا
اصلی
ا
َد
د
ع
ل
األو
راغ
ف
ال
ضع فی
ِ َّ ِ َ
َ
ِ
الف) وا ِح ٌد و عِ شروُ ن  ................. ،و ثالث ٌه و عِ شرون .
ُ
رابع
ُوع یو ُم االربعاء(.خامس
ب) الیو ُم ال ...........مِن ای ِّام االسب ِ
األرقام.
روف ِب
اُک ُتب ال ُح َ
ِ
َ
عشر ............. :
ة
ع
ب
ر
ا
2
.........
.
:
ون
ع
ِس
َ
ََ
 -1سِ ّت ٌة َو ت ُ
سا َعةِ.
قار َب ال ّ
اُر ُ
سم َع ِ

-0ال ّتاسِ ع ُة و ال ِّنصف

0/5
0/5

)

0/5

 -2الخامِس ُة و الرُّ بع

14

15

0/5

راکیب فی َمکانِها ال ُمناسِ بِ( .جُمل ٌة واحِدﺓٌ زائِدﺓٌ)
ضع هذه ال ُج َمل َ وال َّت
َ
َ
ٌ
ُالن
ج
ر
هذان
/
ِزون
ئ
فا
ُم
ه
/
ِلمیذات
ت
ء
هٶال
ِ
ِ
ِ
الف) جمع مونث سالم .................... :

16

17

18

0/5

ب) مثنی مذکر ...................... :

راغ( .ضمی ٌر وا ِح ٌد زا ِئ ٌد)
ضع َ
َ
ضمیراً ُمناسِ با ً فی ال َف ِ
ُ
کر ُم.
ا
............
الف)
ِ
د) هْاست دسک ٍ فْن ( دٍ ًوشُ)

انا  /هُم  /ان ُتم
ب)التفکَّرُوا ..........

0/5

الع َد َد ال ُمناسِ َب ( .کلِم ٌة زائِدﺓٌ)
ضع فی ال ّدائ َِر ِة َ
َ
َّ
ُ
البحر کثیرا .
ِن
م
ر
أکب
ﺓ
ر
ر
ش
ال
0
ِ
ار .
 -2المُحیط
قِطع ٌة مِن ال ّن ِ
أداﺓٌ لِتنظیفِ اﻷسنان
 -3الدَّوا ُم
ٌ
اﻷرض
قِطعة مِن
 -4الفُرشاﺓ
ِ
-5االبُقعة
َ
َ
َ
الحقیق ِة و الواق ِِع)  ( .
س َب َ
حیح ِة َح َ
ص َ
یر ال َّ
حیحة و غ َ
ص َ
َع ِّین ال ُجملَ َة ال َّ
الف) الفص ُل ّ
الثانی فص ُل الصَّیفِ ........ .
ضی ٌَّة و لِلفائِز ّ
الثانی جائِزﺓٌ ذهبی ٌَّة.......... .
ب) لِلفائ ِِزاﻷوَّ ِل جائِزﺓٌ ِف ّ
ِ

1

1

َّ
لج مِن السَّما ِء أم ٌر طبیع ٌی ......... .
ج) اِنَّ ُنزول المط ِر و الث ِ
ُ
ب اإلساء ِﺓ .......... .
سالم ال تقُو ُم علی
أساس المنطِ ِق و ﺇجتِنا ِ
ِ
د) ِرسالة اإل ِ
ُ) هْاست هکالوِ ( ً 1/5وشُ)
اَ ِجب َع ِن األسئِلَ ِة ال ّتال َی ِة .
الف) ما اس ُمکِ؟ ............................
ب الکَلِماتِ.
ب ) َر ِّت ِ

19

ب) مِن أین أنتِ؟........................

0/5

وم  /أقدامِه )
(علی  /الفرسُ  /علی  /قاد ٌر  /واقِفا  /ال َّن ِ
.................................................................

تان)
تان زائِد ِ
ج ) َک ِّم ِل ال َفراغاتِ ( .کلِم ِ
الف) کت ُ
بت ...........السَّفر ِﺓ العِل ِم َّی ِة.

0/5
0/5

ُ
ت  /ال َّشعب  /وجدت
ِب
طاقات  /ذِکریا ِ
ُّخول؟
ب) هل عِ ند ُکم  ................الد ِ
20

« أرجو لَکِ ال َّتوفیقَ و ال َّنجا َح »
صفحه ی  2از 2

جمع بارم  20 :نمره

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

telegram.me/irandaneshnovin

www.idnovin.com

نام درس :عربی

جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

هقطع و رشته :دهن ریاضی و تجربی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

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

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد دوره دوم رسالت

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

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :زهرا رجبی

تاریخ امتحان1397/10 / 12 :
ساعت امتحان 8 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  75 :دقیقه

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

1

ت الَّتی َتح َتها َخط.
َتر ِجم الکَلِما ِ
الف) ﺇکراه  ............................ب) غیمة ............................
ین
ین ال ُم َتضاد َت ِ
ین و الکَلِ َم َت ِ
ین ال ُم َترا ِد َف َت ِ
راغ الکَلِ َم َت ِ
اُک ُتب فی ال َف ِ

2

3

بارم

سؤاالت

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

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

َع ِّین الکَلِ َم َة ال َغری َب َة فی ال َمع َنی.
الف) ............................

............... ≠ ................

ب) ............................

0/5
0/5

0/5

ین.
فر َد أو َج َ
اُک ُتب ُم َ
مع الکَلِ َم َت ِ
4

أنجُم ................... :

حبل ..................... :

0/5

َتر ِجم ه ِذ ِه ال ُج َمل َ إلی الفارس َّیةِ.
الف)
ب)
5

5

ج)
د)
ذ)

6

حیح َة
ص َ
َع ِّین ال َّ
....................................................................................
رج َم َة.
َک ِّم ِل ال َّت َ
الف)....................... /..................... /............................/..........................

7

8

0/5

1/5

ب) .........................و ..........................
ت الَّتی تح َتها َخ ًط.
َتر ِجم الکَلِما ِ
-1انزلنا  -2 ................الیُن ِّز ُل  -3 ................سیظه ُر  -4 ...............اِرحمنا  - 5 .................اُک ُتبُوا
ُ
فرغ ..................
 -6 .............کان یُالحِظ -7..............اِنت ِبهوا  -8 .................ا ِ
 -9استغ ِف ُر  -01..............ما حاول  -00...............تتخرَّ جین  -02 ............ال تیاسُوا .............
صفحه ی  1از 2

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

3

9
10
11
12
13

telegram.me/irandaneshnovin

www.idnovin.com
عین الصحیح َة.

َّ
َ ِّ
ب) .............................
الف) ............................
د) .............................
ج) ..............................
ِعل َوصی َغ َتهُ.
َع ِّین َ
نوع الف ِ
............................ - ............................
َع ِّین الکَلِ َم َة ال َغری َب َة.
ب) .............................
الف) ............................
راغ ال ّثانی َعدَداً َترتیب ّیاً.
راغ َّ
َ
األو ِل َعدَداً اصلیا ً و فی ال َف ِ
ضع فی ال َف ِ
ب) ............................
الف) ............................
األرقام.
روف ِب
اُک ُتب ال ُح َ
ِ
َ
عشر ............. :
 -2ار َب َعة
 -1سِ ّت ٌة َو تِس ُعون .......... :
َ
سا َعةِ.
قار َب ال ّ
اُر ُ
سم َع ِ

-0ال ّتاسِ ع ُة و ال ِّنصف

1
0/5
0/5
0/5
0/5

 -2الخامِس ُة و الرُّ بع
0/5

14

راکیب فی َمکانِها ال ُمناسِ بِ( .جُمل ٌة واحِدﺓٌ زائِدﺓٌ)
ضع هذه ال ُج َمل َ وال َّت
َ
َ
15

16

17

18

19

الف) ............................

0/5

ب) ............................

راغ( .ضمی ٌر وا ِح ٌد زا ِئ ٌد)
ضع َ
َ
ضمیراً ُمناسِ با ً فی ال َف ِ
ب) ............................
الف) ............................
الع َد َد ال ُمناسِ َب ( .کلِم ٌة زائِدﺓٌ)
ضع فی ال ّدائ َِر ِة َ
َ
البحر کثیرا .
أکب ُر مِن
 -0ال َّشررﺓ
ِ
ار .
 -2المُحیط
قِطع ٌة مِن ال ّن ِ
أداﺓٌ لِتنظیفِ اﻷسنان
 -3الدَّوا ُم
اﻷرض
قِطع ٌة مِن
 -4الفُرشاﺓ
ِ
-5االبُقعة
الحقی َق ِة و الواق ِِع)  ( .
س َب َ
حیح ِة َح َ
ص َ
یر ال َّ
حیح َة و َغ َ
ص َ
َع ِّین ال ُجملَ َة ال َّ
د) ...........
ج) ..........
ب) ..........
الف) .........
اَ ِجب َع ِن األسئِلَ ِة ال ّتال َی ِة .
ب) ............................
الف) ............................
ت................................................................. .
ب الکَلِما ِ
ب ) َر ِّت ِ
تان)
تان زائِد ِ
ج ) َک ِّم ِل ال َفراغاتِ ( .کلِم ِ
ب) ............................
الف) ............................

0/5

1

1
0/5
0/5
0/5

« أرجو لَکِ ال َّتوفیقَ و ال َّنجا َح »
صفحه ی  2از 2

جمع بارم  20 :نمره

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربی دهن تجربی و ریاضی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :زهرا رجبی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد دوره دومرسالت

کليد

سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 97-98

تاریخ اهتحاى1397/10 / 12 :
ساعت اهتحاى 8 :صبح /عصر
هدت اهتحاى 75 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

غ٘ؤ :اتشٕ ()0/25

1

اجثاس ()0/25

2

سقذ; ًام ()0/25

3

ًضشٓ ()0/25

ً٘ام ()0/25

4

ًجؤ ()0/25

حثال ()0/25

5

تشجوِ صح٘ح ّش جولِ ً 1وشُ.

هسشٍس

حضٗي ()0/25

6

دضٌام ًذّ٘ذ ()0/25

7

گٌاّاًطاى -کشدًذ -جض -ت٘اهشصد (ً1وشُ)

8

کساًٖ سا کِ جض خذاًٍذ سا هٖ خَاًٌذ ()0/25
صه٘ي ّا -چْاسپاٗاى ()0/5

ًاصل کشدٗنً -اصل ًوٖ کٌذ -آضکاس خَاّذ ضذ -تِ ها سحن کي -تٌَٗس٘ذ -هالحظِ هٖ کشد -ت٘ذاس ضَٗذ -تثخص-
استغفاس هٖ کٌن -تالش ًکشدًذ -فاسغ التحص٘ل هٖ ضًَٕ -ا اه٘ذ ًطَٗذ ()3
ب) استلوٌا

9

الف) اَکشَمَ

10

هاضٖ -جوع هزکش غاٗة ()0/5

11

َٗفشَحُ ()0/25

12

اثٌا ٍ عطشٍى ()0/25

ج) اَحسِي

د) ُٗکاتِةُ ()1

ُٗطاسک ()0/25
خاهس ()0/25

)0/25( 14

13

)0/25( 96

14

سسن دق٘ق ساعت ّش هَسد 0/25

15

الف) َّالء تلو٘زات

16

اًا -اًتن

17

ً 1( 5-4-1-2وشُ)

18

ظ-غ-ظ-غ (ً 1وشُ)

ب) ّزاىِ سجالى

(پاسخ صح٘ح ّش هَسد )0/25
19

ب) تشت٘ة کلوات ً 0/5وشُ
ج) الف) رکشٗات ()0/25

جمع بارم 20:نمره

ب) تطاقات ()0/25
نام و نام خانوادگی مصحح  :زهرا رجبی

امضاء:

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

telegram.me/irandaneshnovin

www.idnovin.com

نام درس :عربی 1

جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم ریاضی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  3تهران

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

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سیدخندان

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

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 7381 -89

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :آقای منصوری
تاریخ امتحان1331/11 /11 :

ساعت امتحان 10 : 11 :صبح /عصر
مدت امتحان  11 :دقیقه

ردیف

سؤاالت

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

مهارت واژه شناسی
1
2

ِ
الکلامت الّتی تحتها خطٌّ:
ترجمِ
الف :کیف منت ِمن حبّ ٍة.

5.0

ب :کُلوا جمیعا ً و ال تف َّرقوا.

اکتب فی الفراغ الکلمة املتضادة و املرتادفة ( :مسموح-رقد-سلمنا-الحرب)
السلم#
ّ

نام=

5.0

عیّن الکلمة الغریبة فی املعنی:
3

4

الف :النّرضة

مستعرة

ب :السادس

ستّون

الشجرة

الثمرة

ستّة عرشة

ا ُکتب مفرد أو جمع الکلمتین:

5.0

عرشة
ال ُعمالء

مطر

5.0

مهارت ترجمه به فارسی
ترجم الجمل التالیة إلی الفارسیّة:
الف :فابحث و قُل من ذا الّذی یُخر ُِج منها الثمرة.
ب :ظهرت ینابی ُع الحکم ِة ِمن قلب ِه علی لسانِ ِه.
0

رش أمثالها.
ج :من جاء بِالحسن ِة فل ُه ع ُ

4

ِ
بطاقات الدّخول؟
د :هل عندکُم

حق و استغفر لِذنبِک.
ه :ف ِ
اصِب إ ّن وعد الله ٌّ
ِ
کوکب یدور ً
االرض.
حول
و :القم ُر
ٌ
السنة.
ز :تحدثُ هذه الظاهرة م ّرتین فی ّ
انتخب الرتجمة الصحیحة:
ولی الّذین آمنوا یُخر ُج ُهم ِمن الظّلامت إلی النّورِ.
الف :الل ُه ُّ
خدا دوست کسانی است که ایامن آوردند آنها را از تاریکی ها به سمت روشنایی خارج می کند.
خداوند دوست کسانی است که ایامن می آورند آنها از تاریکی ها به سمت روشنایی خارج می شوند.
6

ب :رأیتُ االسامک فی النّهر.لها أنوا ٌع مختلفةٌ.
ماهیانی را در رودخانه دیدم برای آنها انواعی مختلف است.
ماهیان را در رودخانه دیدم انواع مختلفی دارند.
ج :یستغف ُر له بعد موت ِه.
برایش بعد از مرگش طلب آمرزش کند.
د  :ما کتبتُم متارینکُم.

او را بعد از مرگش بیامرزد.

متارینتان را ننوشتید.

متارین شام را ننوشتیم.
صفحه ی  1از 3

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

2

ردیف

www.idnovin.com

ادامه ی سؤاالت

بارم

telegram.me/irandaneshnovin

محل مهر یا امضاء مدیر

مهارت شناخت و کاربرد قواعد
ک ّمل الفراغات فی الرتجمة الفارس ّیة:

الف :و ما ت ُقدّموا ِِل ِ
نفسکم ِمن خیرٍ.

و هر آنچه از کار نیک برای خودتان ..............
7

ب :أُد ُع إلی سبی ِل ربّک بِالحکمة و املوعظة الحسن ِة.

1

با دانش و اندرز ........به راه پروردگارت.........
ج :و إذا خاطب ُهم الجاهلون قالوا سالما ً.
و هرگاه نادانان خطابشان کنند ..........سخن می گویند.
اکتب ما طُلب ِمنک:
 -1اکتب املضارع فی الفراغ ث َّم ترجمه  :إنقطع ..........
 -2عیّن نوع الفعل من هذه العبارة  :قال إنّی أعل ُم ما ال تعلمون (.دو فعل )

8

 -3اکتب ( الجمع املذکر املخاطب) ِمن فعل یُرا ِج ُع

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

 – 4اکتب العملیّات الحسابیّة :اثنان و مثانون تقسی ٌم علی اثنین.......... .
 -5أکمل الفراغ بالعدد الرتتیبی  :الیوم ِ ........من ایام االسبوع یو ُم االربعاء.

5.0
1
5.0
5.0
5.0

انتخب جوابا ً صحیحا ً:
الف :ه ّن ......برسعة ( .ال یکتُنب  /ال تکتُنب  /ال یکتُبون )
بُ :عمری .......عاما ً ( .ستة عرش  /السادس عرش )
ج :أنا و زمیلی ..........رسائل عِب االنرتنت ( .اسلمنا  /استلمنا )

9

د:االمر ِمن أخرج ِمن باب االفعال  ( :أخرِج  /أخرج )
ه :سبعین رجلٍ ( ←.هفت مرد  /هفتاد مرد  /نود مرد )

4.0

و:انتخب املثنی املونث ← ( هوالء فائزاتٌ  /تلک البطّاریة  /هاتان زجاجتان )
ز :جالس ← ( نشست  /همنشینی کرد  /نشاند )
ح :انتخب االمر ِمن تعلّم ←

( علِّم  /تعلّم )

ط :ساعت  (← 8 :45الثامنة إال ربعا ً  /التاسعة إال ربعا ً  /الثامنة و الربع )
مهارت درک و فهم
ک ّمل الفراغات بالکلمة املناسبة  ( :کلمتان زائدتان )
الکلب /الغراب  /الثلج  /املحیط /الینابیع  /البرئ
15

 -1حفرها النّاس الکتساب املاء ال ُحلو
ِب من البحر کثیرا ً
-2أک ُ

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

-3یقد ُر علی سام ِع الصوت البعید جدا ً
-4نو ٌع ِمن أنواع نزو ِل املاء

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

...........
صفحه ی  1از 3

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

1

ردیف

www.idnovin.com

ادامه ی سؤاالت

بارم

telegram.me/irandaneshnovin

محل مهر یا امضاء مدیر

عیّن الصحیح أو الخطأ.

11

الف :الدّرر ِمن االحجار الجمیلة الغالیة ذات اللّون االحمر.

1

رش ِه.
ب :أکرثُ فیتامین سی( )cللتّفاح فی ِق ِ
مهارت مکالمه
:کل  /بِید ِه  /منّا  /واح ٍد  /بطاقتُهُ.
ّ
-1رت ّب الجملة

12

-2أکمل الفراغ بالجواب املناسب :ما هذا الکتاب؟ ......................

1.0

شعب.......
االیرانی
عب
ٌ
 -3ک ّمل الفراغات :إ ّن ایران .....جمیلة ج ّدا ً .و الشّ ُ
ّ

موفق و مؤید باشید

منصوری

صفحه ی  3از 3

جمع بارم  11 :نمره

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربي 7

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  3تهران

نام دبیر :آقای منصوری

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سیدخندان

کلید

تاریخ امتحان7981/71 / 71 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 7981-89

ساعت امتحان 9:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 11 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

الف) رشد کرد

ب) پراکنده نشوید

( هر واژه  52.0نمره )

2

الف) نامَ = رَقَدَ

ب) السِّلم ≠ الحرب

( هر واژه  520نمره )

3

الف) مستعرۀ

ب) السادس

( هر مورد  52.0نمره )

4

الف) أمطار

ب) عمیل

( هر مورد  52.0نمره )

5

الف) پس پرس و جو کن و بگو چه کسی است که از آن میوه خارج می کند (  1نمره )
ب) چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش آشکار شد 520 ( .نمره )
ج) هرکس حسنه ای بیاورد برای او ده حسنه مثل آن است (  520نمره )
د) آیا بلیط های ورودی را دارید؟ (  520نمره )
و) ماه ،ستاره ای است که دور خورشید می چرخد 520 ( .نمره )
ه) پس صبور باش که وعده ی خدا حق است و برای گناهت آمرزش بخواه 520 ( .نمره )
ز) این پدیده دو بار در سال اتفاق می افتد 520 ( .نمره )

6

الف) خدا دوست کسانی است که ایمان آوردند آنها را از تاریکی ها به سمت روشنایی خارج می کند.
ب) ماهیان را در رودخانه دیدم انواع مختلفی دارند.
ج) برایش بعد از مرگش طلب آمرزش کند.
( هر مورد  520نمره )
د) تمارینتان را ننوشتید.

7
8
9

ب) نیک – دعوت کن

الف) پیش بفرستید
)1ینقطِّعُ

(  520نمره )

الف) ال یکتُبن
و) هاتان زجاجتان

11

)1البئر

11

الف) ص

12

)1کل واحدٍ مِّنا بِّطاقته بیدهِّ

جمع بارم  02 :نمره

 ).قال  :ماضی – أَع َلمُ  ،ال تعلمون  :مضارع (  1نمره )

ب) ستۀ عَشرَ
ز) همنشینی کرد

 ).المُحیط

ج) با صلح و سالم

( هر واژه  52.0نمره )

 )3الکلب

ج) أِّستلمنا
چ) تعلَم
 )4الثلج

د) أَخرِّج
ط) التاسعۀ اال ربعاً

 )3تُراجعون  520 ( :نمره )
ه) هفتاد مرد
( هر مورد  520نمره )

( هر مورد  52.0نمره )

ب) غ
 ).لیس کتاباً بل دفتر الذکریات

 )3بالد – مِّضیاف

نام و نام خانوادگی مصحح  :حسین منصوری

( هر مورد  520نمره )
امضاء:

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

telegram.me/irandaneshnovin

www.idnovin.com

جمهوری اسالمی ایران

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

نام درس :عربی دهم مشترک

مقطع و رشته :دهم ریاضی ،و تجربی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

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

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 7381 -89

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :خانم ترابی

تاریخ امتحان1331/11 / 11 :
ساعت امتحان 8 : 11:صبح /عصر
مدت امتحان  31 :دقیقه

1

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

ترجم الکلمات التی تحتها خطّ:
اهللُ الذی یُرسلُ الریاحَ..................................... :

هل تُصَدِّقُ هذه الظّاهِرةَ................................. :

اُکتُب فی الفراغ الکلمتَینِ المترادفتَینِ و الکلمتَینِ المتضادَتَینِ( :کلمتان زائدتانِ)

2

رَخیصَة – مُجتَهِد – مَسموح – مُجِدّ – غالیة  -قامَ
الف) ........................ = ........................

3
4

0 /5

ب) ............................ ≠ .............................

عَیِّن الکلمة الغَریبة فی النّوع أو المعنی:
الف) تَقاعُد ،مُجالَسَة ،تَکَلَّمَ ،إنقِطاع

ب) سنویّاً ،شهریّاً ،شمسیّاً ،أسبوعیّاً

أکتُب مفردَ أو جمعَ الکلِمَتَینِ:
حقائب.................................... :

0 /5

0 /5
0 /5

حاسوب....................................... :

تَرجِم الجُمَلَ التالیةَ الی الفارسیّة:
 )1األشجارُ التی ذاتَ غُصونٍ نَضِرَةٍ تَنمو مِن حَبَّةٍ صَغیرةٍ.
 )2نَری فی اللَّیلِ األنجُمَ المُنتَشِرَةَ فی السَّماءِ کَدُرَرٍ.
 )3الوَرَعُ فی الخَلوَةِ و الحِلمُ عِندَ الغَضَبِ مِن عالماتِ المُومنِ.
 )4إنَّ الکالبَ تَقدِرُ عَلی سَماعِ صَوتِ السّاعَة مِن مسافَةِ خَمسَة و ثَالثینَ قَدَماً.

5

 )5سَحَبَت األعاصیرُ األسماکَ المَوجودةَ فی مِیاهِ المُحیطِ بِقوَّةٍ الی السَّماءِ.

5

 )6کانَ شُرطّی إدارَةِ الجَوازاتِ یُفَتّشُ السائحینَ الجاهِزینَ.
 )7إنّکُم مَسئولونَ حَتّی عَنِ البِقاع و البهائمِ.
 )8هل تَعلمینَ ما أجمَلَ أزهارَ شَجَرَةِ المِشمِشِ فی الرَّبیع.
 )9إتّحادُ االمّة اإلسالمیّةِ و تَعایشُهُم السِلمیّةُ یَتَجَلَّی سَنَویّاً فی إجتماعِ المسلمینَ فی الحَجِّ.
 )10وَ أنزلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأخرجَ بِه مِنَ الثَّمراتِ رِزقاً لَکُم.
إنتَخِب الترجمة الصَّحیحة:
الف – مُعَلِّمُنا جاءَ بِعِشرینَ طالباً الی جبل الصفّة

6

 )2معلممان بیست دانش آموز را به کوه صفه آورد

 )1معلم ما با بیست دانش آموزی به کوه صفه آمد
ب – وأنظُر إلی الغَیمِ فَمَن أنزَلَ مِنه المَطَر؟
 )1به ابرها بنگر ،پس آن کیست که از آن باران نازل میکند؟

 )2به ابرها نگاه کن ،این چه کسی است که از آن باران

نازل کرد؟

صفحه ی  1از3

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :
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کمّل التّرجمة؟ (ترجمه را تکمیل کنید).
الف) سَبعَةٌ :أنا وَ والدایَ وَ أختایَ و أخوای.

7

telegram.me/irandaneshnovin

هفت نفر :من و پدر و مادرم و  ..........................و ................................

ب) رَبِّ اشرَح لی صدری و یَسِّر لی أمری و احلُل عقدةً مِن لسانی یفقهوا قولی.

1/5

پروردگارا  .......................را برایم بگشای و کارم را برایم آسان گردان و گره از  ...........................بگشا تا سخنم را بفهمند.
ج) إذا کانَ اثنانِ یَتناجَیانِ فال تَدخُل بینهما .آنگاه که دو نفر  ...............................بین آنها .............................
تَرجِمِ الکلماتِ التی تحتها خَطُّ:
 )1کانَت ظاهِرَةُ مَطَرِ السَّمَکِ تُحَیّرُ النّاسَ.............................. :

8

 )2سَتَنقَطعُ األشجارُ المَوجودةُ فی المدرسةِ

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

1
 )4فَرِّح رَبِّکَ بِاألعمالِ الحَسَنَةِ

 )3عَلَینا أن نَتَعایَشَ تَعایُشاً سِلمیّاً ........................................
............................................
ترجم هذه االفعال و المصادر:
إبتَسَمَ

9

ال تَبتَسِمی

إبتِسام

إبتَسَموا

إبتَسِما

1

لبخند زد
عَیِّن الجواب الصحیح:
الف) المضارع من ثَبَّتَ.......................................... :

10

ب) الماضی من تُصَدِّقُ.......................................... :
ج) عیِّن الجمع السّالم للمذکر:

1
 )2هذه الغُصون

 )1هوالء الشیاطین

 )3اولئکَ المُرافقینَ

د)  ..............................إستَلَمَتِ الرِّسالَةَ التی أرسَلَها والدُها عِبرَ االنتِرنت( .أنتَ ،هی ،أنتِ)
عیّن نوعَ األفعالِ:
 )1أحسِن الی النّاسِ

11

0/75

 )2سَتَستَمعونَ الی کالمِ معلمکم
 )3تَعَلَّمَ أخیِ أشیاءَ مفیدةً بمطالَعَةِ الکتاب العربیّ
عیّن الجوابَ الصَّحیحَ:
 )1أنتم شَرَّفتُمونا (المَصدر مِن شَرَّفَ)

12

 )2أیتُها التَّلمیذات هل تَحتَفِلنَ یومَ المعلِّم؟ (النهی مِن تَحتَفِلنَ)

0/75

 .................................... )3الکتابِ الذی أعطَیتَه لِصدیقِکَ ،أمرٌ قبیحٌ.
الف) إستَرجَعَ

ج) إستِرجاعُ

ب) یَستَرجِعُ

ضَع فی الفراغِ عدداً مُناسباً.

13

 )1فی قَریَتنا  ...................................مدارسَ .مدرستانِ فی ساحةِ القریة و مدرسةٌ جنب المسجدِ و مدرسةٌ خلفَ بیتِ عمّی.

0 /5

 )2الیوم  ...................................مِنَ االسبوعِ ،یومُ الثُالثاءِ.

14

أکتُب العملیة الحسابیة التالیة بالعربیة:

90-10= 80

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

صفحه ی  1از3

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :
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اکتب الساعة بالعربیة8:20 :
15
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.......................................................................................
ضَع فی المربّعِ العَددَ المناسِب ( :کلمتانِ زائدتان )
 -1حِواراتٌ

16

 -2المِهرجانُ

-3الموت

الف)  عَدَدٌ مِن األعداد الترتیبیة.
ج)  المُحادثات وَ المکالمات بین الشخصین.

 -4عَمیلٌ

 -6تاسِعٌ

 -5سُوقٌ

ب)  مکانٌ لِلبَیعِ وَ لِلشراء.

1

د)  هُوَ مضادّ للحَیاة.

رَتّبِ الکلماتِ التا لیة و اکتب سواالً و جواباً مناسباً:
وَجَدتُ – الشَّعبَ العراقیّ – کیفَ – مِضیافاً – وَجَدتَ – شَعباً

17

سوال............................................................................................. :

1

جواب:

.....................................................................................................
للتّعریب حول الحوار:

18

1

به روی چشمم برادرم ،ولی مشکل چیست؟
إقرا النّصَّ التالیَ ثُمَّ عَیّن الصحیحَ وَ الخَطا حَسَبَ النّصّ و عیّن فعالن إثنان ثالثی مزید و بابها( :متن ذیل را بخوانید سسس پاس
درست و غلط را براساس متن معین کنید و دو فعل ثالثی مزید و باب آنها را مشخص کنید).
حاوَلَ العُلماءُ مَعرفَة سِرّ مَطر السَّمکِ فَأرسَلوا فَریقاً لِتَعَرُّفِ عَلی االَسماکِ الَّتی تَتَساقَطُ عَلی األرضِ بَعدَ اإلعصارِ فَوَجَدوا اَنَّ
األسماکَ لَیست مُتِعَلِّقَةً بِالمیاهِ المُجاوِرَةِ بَل بِمیاهِ المُحیطِ األطلسیِّ الّذی یَبعُدُ مَسافَةَ مِائَتَی کیلومترٍ عَن مَحَلٍ سُقوِِ األسماکِ.
إنَّ اإلعصارَ یَسحَبُ األسماکَ إلی السَّماءِ وَ یَأخُذُها إلی مکانٍ بعیدٍ وَ عِندَما یَفقِدُ سُرعَتَهُ تَتَساقَطُ األسماکُ علی األرض .یَحتَفِلُ
النّاسُ فی هُندوراس بهذا الیومِ سَنَویّاً وَ یُسَمّونَهُ مِهرَجانَ مَطَرالسَّمکِ.

19

2



 )1إن األسماکَ کانَت مُتَعَلّقَةً بِالمیاهِ المجاورَةِ
 )2عِندما یَفقِدُ اإلعصارُ سُرعَتَهُ ،تَتَساقَطُ األسماکُ عَلی األرضِ.




 )3یَحتَفِلُ النّاسُ فی الهُندوراس بهذا الیومِ شَهریّاً وَ یُسَمّونَهُ مِهرَجانَ مَطَرِ السَّمکِ
 )4یَسحَبُ اإلعصارُ األسماکَ إلی السَّماءِ و یَأخُذُها إلی مَکانِ بَعیدٍ.



 )5دو فعل ثالثی مزید و باب آنها:

صفحه ی  3از3

جمع بارم  11 :نمره

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربی دهم مشترک

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :خانم ترابی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

تاریخ امتحان7381/ 71 / 71 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 81-89

ساعت امتحان 9 :صبح /عصر
مدت امتحان 81 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

الظاهرة :پدیده

2

الف) مجتَهِد = مُجِدّ

3

الف) تَکَلَّمَ

4

حقیبة  ،حواسیب

محل مهر یا امضاء مدیر

الریاح :بادها
ب) رخیصة ≠ غالیة
ب) شمسیّاً

 )1درختان که دارای شاخه های تر و تازه هستند از دانه ای کوچک رشد می کنند.
 )2در شب ستارگان پراکنده را در آسمان مانند مرواریدهایی می بینیم.
 )3ترس در خلوت و صبر به هنگام خشم از عالمت های مؤمن است.
 )4همانا سگ می تواند صدای ساعت را از مسافت  35پایی بشنود.
 )5گردباد ماهیهای موجود در آب اقیانوس را با نیرویی به آسمان کشید.
5

 )6پلیس اداره گذرنامه گردشگران آماده را بازرسی می کرد.
 )7همانا شما مسئول تکه زمین ها و چهارپایان هستید.
 )8آیا میدانی شکوفه های درخت زردآلو در بهار چه زیباست.
 )9اتحاد امت اسالمی همزیستی مسالمت آمیزشان ساالنه در جمع مسلمانان در حج جلوه می کند.
 ) 10و از آسمان آبی را فرو فرستاد و به وسیله آن از میوه ها رزقی برای شما خارج کرد.

6

الف) 2

7

الف) دو خواهرم و دو برادرم

8

ب) 2

 )1متعجب می کرد

9

10

الف) یُثَبِّتُ

11

 )1أحسِن :امر

12

 )1تشریف

13

 )1أربع

ب) سینه ام – زبانم

 )2قطع خواهد شد

ج) راز می گفتند – وارد نشو
 )4خوشحال کن

 )3همزیستی

إبتَسَمَ

ال تَبتَسِمی

إبتَسَموا

إبتِسام

إبتَسِما

لبخند زد

لبخند نزن

لبخند زدند

لبخند زدن

لبخند بزنید

ب) صَدَّقَت

ج) 3

د) هی

 )2سَتَستَمِعونَ :مضارع مستقبل
 )2التَحتَفِلنَ

 )3تَعَلَّم :ماضی

 )3ج

 )2الرابع

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

www.idnovin.com

14

تسعونَ ناقص عشرة یُساوی ثمانین

15

الساعة الثامنة و عشرونَ دقیقة
ب) 5

16

الف) 6

17

سؤال) کَیفَ وَجدتَ الشَّعب العراقیّ؟

18

علی عینی أخی ،ولکن ماهی مُشکلة؟
 )1غلط

19

ج) 1

 )2صحیح

 )5حاوَلَ :مُحاوَلة

جمع بارم 11:نمره

telegram.me/irandaneshnovin

د) 3
جواب) وجدتُ شعباً مِضیافاً

 )3غلط

 )4صحیح

أرسَلَ :إرسال
نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

telegram.me/irandaneshnovin

www.idnovin.com

نام درس :عربی 1

جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم ریاضی و تجربی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

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

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش (واحد حافظ)

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

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :جواد پوران

تاریخ امتحان1397/10 / 12 :
ساعت امتحان 08 :30 :صبح /عصر
مدت امتحان  70 :دقیقه

ردیف

1

سؤاالت
الف) اُکتُب معنی الکلمات الّتی تحتها خطّ:

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

1
ظَهَرَت یَنابیعُ الحکمة مِن قَلبِهِ علی لِسانِهِ

و اُنظُر إلَی الغَیم فَمَن أنزَلَ مِنهُ مَطَرَه

ب) عَیِّنِ الکلماتِ المترادفة و المتضادَة ( کلمتان زائدتان )
( حَفلة – رخيصة – مهرجان – نامَ – غالية – قَبیحٌ )
............................. = ...........................
2

/

........................... ≠ .........................

کَمّلِ الفراغات فی الترجمة الفارسية؟

1

الف) رَبِّ اشرَح لی صدري و یَسِّرلی أمري و احلُل عُقدَ ًة مِن لِسانی یَفقَهوا قَولی .
پروردگارا  .................براي من  .................و کارم را برایم آسان گردان و گره از  .....................بگشا تا سخنم را بفهمند.
ب) إنَّ الحسناتِ یُذهِبنَ السّیّئاتِ
3

بی گمان خوبی ها می َبرَند ................

عَیّن الترجمة الصحيحة:

1

الف) اُدعُ إلَی سَبیلِ ربّكَ بالحکمة والمَوعظَة الحَسَنَة و جادلهُم بالّتی هی أحسَنُ .
با دانش و فرمان  اندرز  نیکو به راه پروردگارت فرا بخوان و با آنان به شیوهاي که خوب  بهتر  است گفتگو
کن .
ب) الغُراب یَعیشُ ثالثین سَنَهً اَو اَکثَرَ
0

کالغ   34  04سال زندگی می کند یا کمتر  بیشتر 

ترجم العبارات التالية الی الفارسية:

5

الف) اُنظر الی اللیلِ فَمَن أوجَدَ فیه قَمَرَه و زانَهُ بِأنجُمٍ کالدُّرَرِ المُنتشره
................................................................................................................................................................................................
ب) عندما یفقِدُ االعصار سرعتَهُ تتساقط األسماك علی االرض کَأنَّ السماء تمطرُ أسماکاً
................................................................................................................................................................................................
ج) سَبعٌ یَجري للعَبدِ أجرُهُنَّ و هوَ فی قبرِهِ بَعدَ مَوتِهِ  :مَن عَلَّمَ عِلماً  ،أو أجري نهراً و ...
................................................................................................................................................................................................
د) الناسُ نیامٌ  ،فإذا ماتُوا انتبهوا ــ أنّکُم مسؤولونَ حَتّی عن البِقاعِ و البهائِم
................................................................................................................................................................................................
ه) و علی کُلِّ الناسِ أن یَتَعایَشوا مَعَ بَعضِهِم تعایُشاً سِلمیّاً مَعَ احتِفاظِ کُلِّ منهم بِعَقائِدِهِ
................................................................................................................................................................................................
5

1

اُکتب مُفرد أو جَمع:
عمیل  :جمع ← ..................

ثلوج  :مفرد ← .......................

حبل  :جمع ← ....................

غصون  :مفرد ← .....................
صفحهی  1از 3

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

سؤاالت

اُکتب فی الفراغ عدداً مناسباً:

4/5

الف ) ثالثون  /اربعون  / ................... /سِوَّن
7

ب ) أحَدَ عَشَرَ  /اثنا عَشَر  /ثالثَة عَشَرَ / ................... /
4/5

اُرسُم عقارِبَ الساعاتِ ( .لطفا ساعت بکشید )
الف ) الثّامِنَة و النصف

8

9

14

بارم

www.idnovin.com

ردیف

6

telegram.me/irandaneshnovin

ب ) السادِسَة إلّا رُبعاً
1

اُکتُب ضمیراً مناسباً لِلفعل:
الف )  ( ...................فَعَلوا )

ب )  ( ....................کتَبَتا )

ج )  ( ......................أجلِسُ )

د )  ( .....................خَرَجتُم )
2

ترجم هذِهِ الجُمَل:
اُکتُب رِسالتكَ ..........................

ب دَرسی ...............................
سأَ ک ُت ُ
َ

ال تَکتُب علی الجدار .........................

ما کتبتُم تمارینکم .........................
4/5

اکتب فی الفراغ عدداً ترتیباً مناسباً:
الف ) الفَصلُ الـ ..................فی السَّنَة االیرانیة فصل الخَریف .
ب ) الیومُ الـ ....................مِن أیّامِ االُسبوع یَومُ الخمیسِ

11

ترجم األفعال التالية:

1/5

الماضی  /المضارع  /األمر  /المصدر
إستَرجَعَ  /یَستَرجعُ /أستَرجِع  /إستِرجاع
 /................/................ /.................پس گرفتن
----------------------------------------------الماضی

/

المضارع

/

/

المصدر

األمر

جالَسَ

/

یُجالِسُ

 /جالِس /

مُجالَسَه

 /..........................هم نشینی میکند ....................... /....................../
12

1/5

عیّن الجواب الصحیح:
الف ) المضارِعُ مِن (حَذَّرَ ) یحاذِرُ یُحَذِّّرُ یَحذَرُ
ب ) الماضی مِن ( یُحاوِلُ ) تَحَوَّلَ حاوَلَ حَوَّلَ
ج ) النهی مِن (تُقَبِّلونَ )

13

ال تقابِلوا ال تُقَبِّلوا ال تَقبَلوا

إجعَل فی الدّائِرة العَدَد المناسب ( :کلمة واحدة زائدة )

2

 -1الدُّرَر

 أداة لِتنظیفِ اإلنسان

 -2اَلفُنستان

 فاکهة یأکُلُها الناسُ مُجَفَّغَة أیضاً

 -3المُحیط

 مِن المالبِسِ النسائية ذات األلوانِ المُختلفهِ

 -0المشمِشُ

 أکبَرُ مِنَ البَحرِ کثیراً

 -5الفرشاه
10

15

عیّن الصحیح و الخطا حَسَبَ نَصِّ الدَّرس ( :و )

4/5

الف ) تَحدُث هذه الظاهِرَة ( مَطَرُ السَّمكِ ) عَشَرَ مرّاتٍ فی السَنة

...........

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

ب ) رسالَة اإلسالمِ قائمَة عَلَی أساسِ المنطق و اجتنابِ اإلساءَة

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

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

أجِب عَن األسئلة التالیة بالعرب ّية
کَم عُمرُكِ ؟ .........................

/

1
ما هذِهِ االحبوب ؟ ............................

مِن أيِّ مَدينَة أنتِ ؟  / ....................کیفَ حالكِ ؟ ..............................
صفحهی  2از 2

جمع بارم  20 :نمره

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

telegram.me/irandaneshnovin
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربی ـ دهم ریاضی و تجربی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام دبير :جواد پوران
تاریخ امتحان1397/10 /12 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش (واحد حافظ)

کليد

ساعت امتحان 08:30 :صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 97-98

راهنمای تصحیح

ردیف

مدت امتحان 70 :دقیقه

1

الف) ابر  /جويهاي آب

2

الف) سینه ام را  /بگشا  /زبانم

محل مهر یا امضاء مدیر

ب) حفلة = مهرجان  /رخيصة

غالية

ب) بديها را

3

اندرز  /بهتر

0

الف) و به شب نگاه کن ،پس چه کسی پدید آورد در آن ماه و زینت داد به آن با ستارگان مانند مرواریدهاي درخشان

 / 34بیشتر

ب) نزد ما گردبادي برانگیخت و به سرعت ماهیها پی در پی از آن بر زمین افتادند ،از آسمان ماهی میبارید.
ج) پاداش هفت چیز براي بنده بعد از مرگ در قبر است ،کسی که علمی را یاد دهد ،یا رودي را جاري کند.
د) مردم خوابند هنگامی که می میرند ،بیدار میشوند ـ قطعاً شما مسئول هستید ،حتی قطعههاي زمین و حیوانات.
و بر شما واجب است که با یکدیگر زندگی کنید و همزیستی مسالمت آمیز داشته باشید.
عمیل  :جمع ← عمال

ثلوج  :مفرد ← ثلج

حبل  :جمع ← حبال

غصون  :مفرد ← غصن

6

الف) خمسون

ب) اربعه عشر

7

الف)  8و نیم

ب) یه ربع به شش

8

الف) هم

9

نامه ات را بنویس  /تکالیفم را خواهم نوشت

5

ج) انا

ب) هما

د) انتم

ب روي دیوار ننویس  /تمرین هایمان را ننوشتیم
14

الف) ثالث

11

پس گرفت /پس میگیرد/پس بگیر /پس گرفتن

ب) سادس

همنشینی کرد /هم نشینی میکند /همنشینی کن /هم نشینی کردن
12

الف) یَخدَرُ

13

 -1الدُّرَر

 أداة لِتنظیفِ اإلنسان

 -2اَلفُنستان

 فاکهة یأکُلُها الناسُ مُجَفَّغَة أیضاً

 -3المُحیط

 مِن المالبِسِ النسائية ذات األلوانِ المُختلفهِ

 -0المشمِشُ

 أکبَرُ مِنَ البَحرِ کثیراً

ج) ال تُقبلوا

ب) حاول

 -5الفرشاه
10

الف) غلط

15

کَم عُمرُكِ ؟ عمري سنة عشر

ب) صحیح

مِن أيِّ مَدينَة أنتِ ؟ الطهران /
جمع بارم 20:نمره

/

ما هذِهِ االحبوب ؟ الحبوب الصواع
کیفَ حالكِ ؟ انا بخیر

نام و نام خانوادگی مصحح  :جواد پوران

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

امضاء:

www.idnovin.com

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم ریاضی و تجربی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

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

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

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

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 7381 -89

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نام دبیر :میالد هادیان تبار

تاریخ امتحان2931/21 / 22 :
ساعت امتحان 8 : 11 :صبح /عصر
مدت امتحان  17 :دقیقه

نمره به حروف:

نام دبیر :میالدهادیان

نام دبیر :میالد هادیان

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نام درس :عربی

جمهوری اسالمی ایران

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

نمره تجدید نظر به عدد:

telegram.me/irandaneshnovin

ترجم الجمل التالیة إلی الفارسیّة:

الف ) اذا کان اثنان یَتَناجیانِ فال تَدخُل بَینَهُما

ب) ال یُکلِّفُ اهللُ نفساً إلّا وُسعَها.
1

4
ج) اُنظُر الی الغَیمِ فَمَن

انزَلَ مِنهُ مَطَره

د) یوکِّدُ القرآنُ علی حُریةِ العقیدةِ ال اکراهَ فی الدینِ

معنی اللُغاتِ

 -1ذا بالفارسیة -2 ..................:الوَرَعُ بالفارسیة.....................:
1

2
 -3زینت داد بالعربیة -4 ....................... :زرد آلو بالعربیة.....................:
اُکتُب المُضادَ و المَرادِفَ
3

4

 -1مُجتهِد=..............

اُکتُب المَطلوبَ

 -1کُتب (مفرد)................... :

 -2جَمیلٌ ≠ .............

0/5

0/5

 -2غُصن(جمع)...................:

عَقاربَ الساعاتِ

0/5

5

 -1الخامس اال رُبعاً

 -2اثناعَشَرَ تماماً

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

telegram.me/irandaneshnovin

www.idnovin.com

َعیِّن االِسمَ اشارَةَ و الضمیرَ فی العِباراتِ

الف) تِلکَ الظاهِرةُ عجیبَةٌ فی الهندوراس
1

6
ب) انتَ تشاهد سقوط هذه االسماکِ مِنَ السماءِ
ج) اُنصرُنا علی القوم الکافرینَ
اکتب ما طُلب مِنک:
 -1اکتب المضارع و المصدر فی الفراغ ........ .یُخرِجُ

 .......إخراج
2

7
-2فَاعلَموا أنّه جاهلٌ أو عالمٌ یُحاولُ ایجادَ التّفرقةِ (.عیّن نوع الفعل)

 -3اکتب ( المفرد المونث المخاطب) مِن یُنزِّلُ

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

عیِّن أبواب أفعال :
8

الف :هل تُصدِّقُ أن تری سمکَ المطرِ.

ب :الهی قد إنقطعَ رجائی عَن الخلقِ.

1/5

ج :إذا قال أحدٌ کالماً یُفرِّقُ المسلمین.
9

ترجِم الی الفارسیَة

 -1مئة تُفّاحٍ................ :

 -2تِسعةَ عَشَرَ بُرتقاالً...........................:

1

إقرأ النّص التالی ثمّ أجب عن االسئلة:
یتجلّی اتّحادُ االمّة االسالمیّة فی صُورٍ کثیرةٍ.منها :اجتماعُ المسلمین فی مکانٍ واحدٍ فی الحجّ.
المسلمون خمسُ سکّانِ العالَم .یعیش المسلمون من الصّینِ إلی المحیط االطلسی.
1/5

10
الف :کیف یتجلّی اتّحادُ المسلمین؟
ب:أین یعیشُ المسلمون؟
ج :کم عدداً جمعّیّة المسلمین؟
اِنتَخبِ التَرجَمةِ الصحیحةِ
-1یا ایها الناسُ انّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ و انثی
11

الف) ای مردم قطعا شما را از مذکر و مونث خلق کردیم
ب) ای مردم قطعا ما شما را از جنس مذکر و مونث آفریدیم
 -2ال یُکَلِّفُ اهلل نَفساً الّا وُسعَها

ﺑﮭﺗرﯾن ﺟزوات ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺗﮏ رﻗﻣﯽ@irandaneshnovin :

1

telegram.me/irandaneshnovin

www.idnovin.com

الف) خدا به کسی جز به اندازه ی درخواستش تکلیف نداده است.
ب) خداوند به کسی جز به اندازه ی توانش تکلیف نمی دهد.
اَکمِل التَرجمة الناقِصةَ
12

0/5

انَّ الحَسَناتِ یُذهِبنَ السَیِّاتِ
بی گمان  ................ ............را از میان می برد

13

1

للتّعریب  :آنها به سوی کتابخانه می رفتند.
اُکتُب وَزنَ الکَلَماتِ و حروفها االصلیَة

1

14
-1ناصر...................... ، ................... :

 -2مکتوب.................... ، ................ :

عین الجوابَ الصَحیحَ
15

الف) نفی مِن تَحتَفِلُ
ب) مصدر یَعتَرِفُ

ما اِحتَفَلَ
اِعتَرَفَ

ال تَحتَفِلُ
اِعتِراف

0/5

ال تَحتَفِل
مُتعارِف

ضَع فی الدایِرَةِ العَددَ المناسبة
الفصل الثالث فی السنة االیرانیةِ

 -1الینبوع

0/5

16
عین الماءِ و نهرً کثیر الماء

 -2الشارع
 -3الخَریف
اَجِب عَنِ االسئلة بالعَربیةِ
17

الف) اَهالً و سَهالً مِن ایَّ بَلَدٍ اَنتُم
ب) کَیفَ وَجَدتَ ایرانَ

1

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

اُکتُب فی الفَراغاتِ اعداداً مُناسبةً
18

1

 ..........و سَبَعةُ و تِسعونَ و  ..............و  ..................و مِئة

جمع بارم  21 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربی
نام دبیر :میالد هادیان تبار

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

تاریخ امتحان2931/21 / 22 :

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کليد

1

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 81-89

راهنمای تصحیح

ردیف

2
3

 -1مجد

 -2قبیح

4

 -1كتاب

 -2غصون

5

4444 -1

12 -2

 -2پرهیزگاری

6

اسم اشاره (4تلک – هذه )

7

 -1اخراج -

9

مدت امتحان  17 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

الف) زماني كه ىو نفر با هم راز میگویند بین آن دو وارد نشو
ب) خدا كسي را به اندازه توانش تکلیف نمیدهد
ج) و به ابر نگاه كن پس چه كسي از آن بران را نازل كرد
د) قرآن به آزادی عقیده تاكیید میکند هیچ اجباری در دین نیست
 -1این

8

ساعت امتحان 8 : 11 :صبح /عصر

الف) تفعیل

 -3زان

 -4المشمش

ضمیر( 4انت – نا)
أخرَجَ

 -2أعملوا (ثالثي مجرد)

یُحاولُ (ثالثي مزید باب مفاعله)  -3تُنزلً

ب) انفعال ج) تفعیل

 111 -1سیب

 11 -2پرتقال

الف) یتجلّي اتّحادُ االمّة االسالمیّة في صُورٍ كثیرةٍ.منها 4اجتماعُ المسلمین في مکانٍ واحدٍ في الحجّ.
10

ب) یعیش المسلمون من الصّینِ إلي المحیط االطلسي.
ج) المسلمون خمسُ سکّانِ العالَم
 -2ب

11

 -1ب

12

خوبي ها – بدی ها

13

هم كانوا یذهبون الي المکتبه

14

 -1فاعل – ن ص ر

 -2مفعول – ک ت ب

15

الف) ال تحتَفلَ

16

1-3

17

الف) نحن من ایران
ب) انَ ایرانَ بالدً جمیلهَ جداً

18

ستَه و تسعون – ثمانیهُ و تسعون – تسعهَ و نسعون

جمع بارم 21:نمره

ب) اعتِراف

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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