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 ترجمه ما تحته خط:

 ....(....../......)... الثقافیّ المعالم ةب  الخّل المناطق الف(

 

5.0 
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 المتضاد: و )=( المترادفاِجعل علم )=(

 کتم.......سترب( الف(کبار........صغار  
5.0 
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 اُکتُب المطلوب:

 ":........ انُجم"د(مفرد ......   ":نعم ع "ج(جم  ":....ةر  ب(جمُع"م  ":...... الف(معنی"صال 
1 
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 ترجم العبارات إلی الفارسی :

 :   الهتمامها ةبالمرافق العاّم شکرت المدیرة فی االصطفاف الصباحی سمیّ الف(

 

 :یحتفل الناس ةبهذا الیوم سنویّا و یسّمونه مهرجان مطر السمکب(

 

 :یتعایشوا مع ةبعضهم تعایُشا سلمیّاعلی کّل الناس ان ج(

 

 :للبطّ  ُغّدة ةبالقُرب من ذنبها تحتوی زیتا خاّصاد(

 

 :احیمناطق الجذب السیّ ء ه(الةبُّد من تألیف کتاب عظیم الحصا

  

0 
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 انتخب الترجم  الصحیح  

-2         حافظه ای قوی دارد          ذکری قوی دارد                                :له ذاکرة قویّ -1

 نقش مهمی ةبرای جنگ       نقش مهمی در جنگ                  د وراً مهماً فی الحرب:

 ُرّز مع دجاج :                           ةبرنج ةبا مرغ                 ةبرنج ةبا نان -3

 5..0 
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 کمل الفراغ ةبالترجم  الفارسی 

 الکهوف:.....علیصدر از......غارهاستالف(کهف علیصدر من ِأطول 

 :گرةبه زخمش را......تا........ئمب(یلعُق القطّ جرحه حتّی یلت

 ج(الدلفین من اللبونات التی ترضع صغارها:دلفین از........است که ةبه کودکانش..........

 

1.0 

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

 دهم انسانیمقطع و رشته:

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

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

 صفحه ..... تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظ سرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1044 -1041سال تحصيلی دوم آزمون  ترم 

 عربی نام درس: 

 محمد طهرانینام دبیر:

 1041/...... /......  تاریخامتحان: 

 / عصرصبح 14.... : .ساعت امتحان:

 دقیقه04مدت امتحان : 



 نمره 04جمع بارم : 
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 عیّن کلمة غریبة فی المعنی:

 َحرب               نفط                   غاز               الف(َوقود 

 حافلة              سیّارة                 ثامنة                 ناقلة  ب(

5.0 
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 ترجم الی الفارسیّة:

 ج(اِعتِذار:                 ب(اِستغفار:                     الف(اِشتَغَل:  

 و(یُکاتُِب:             ه(ُمجالََسة:                          د(جالََس:   

1.0 
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 اُکتُب العملیّة الحسابیّة بالعدد او بالفارسیّة:

 تسعون ناقص عشرة یساوی ثمانین:

5.0 
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 عیّن الفعل المناسب للفراغ:

 َزَرَعت(-یَزرعُ -..العدوان)تَزرعُ ...الف(الجاهل..

 شاَهَد(-شاهدتُم-.الناس سقوط االسماک)شاهدنَ ...ب(....

5.0 
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 اُکتب المطلوب حسب القواعد:

  ب(باب"یَستَِمعوَن":                    الف(مصدر"جالََس":

 د(باب"اِنقَطََع":                         ج(مصدر"یُعلُّم": 

 2 
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 اُکتُب المحل االعرابی لما تحته خط:

 لالعمإخالُص العلم ثمرةُ ب(                                     طَب الح النارُ الف(تاکُل 

 قبح النسب یستُرُ  االدبج(حسُن 

1.0 
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 عیّن المعَرب و المبنی:

 /أیَن:           /الُمؤمن:           هذا:    

5..0 
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 لََق الطالب باب حافلة المدرسةاُکتُب المطلوب:"تُعَرُف االشیاء بأضدادها/أغَ 

 ب(جمع مکسر:            الف(حرف جّر:        

 د(اسم مفرد و مؤنّث:               ج(فعل مجهول:     

1.0 
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 دان{:ئاجعل فی الفراغ کلمة مناسبة}کلمتان زا

 الِمحرار(-الصیَدلیّة-القُطن-الریف-سائل-)الُغراب

 ب(العیش فی .......جمیل ِجّداَ       ....أسود         ......الف(النفط.

 د(.......مکان لبَیع االدویة          ..جاسوس الغابة     ...ج(....

 1 
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 عیّن الصحیح أو الخطأ حسب الواقع:

 الف(اإلعصار ریح شدید)......(

 ب(المهرجان نوع من الثلج)......(

 ج(سمک القِرش صدیق الَدالفین)......(

 د(یَستَفیُد االنسان من النفط فی صناعة مواّد التجمیل)......(
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 .(50)فرهنگی-جّذاب 1

 .(50الف(متضاد      ب(مترادف) 2

 (1أنُعم    د(َنجم)–الف(سالن     ب(مّرات    ج(نعمات  3

4 

 الف(خانم مدیر در صف صبحگاهی از سمیه بخاطر توجهش به تاسیسات عمومی تشکر کرد.

 ب(مردم هر سال این روز را جشن میگیرند و ان را جشنواره ی باران ماهی می نامند

 ج(بر همه ی مردم واجب است که با همدیگر همزیستی مسالمت امیز داشته باشند

 خاصی را در برمیگیرد د(اردک نزدیک دمش غده ای دارد که روغن

 (0ه(چاره ای نیست از نوشتن کتاب بزرگی برای شماریدن مناطق جذب گردشگری)

 .(570برنج با مرغ)-3نقش مهمی در جنگ    -2حافظه ای قوی دارد    -1 5

 (1.0شیر میدهد)-بهبود یابد   ج(پستاندارانی-طوالنی ترین    ب(می لیسد-الف(غار 6

 .(50ب(ثامنة)  الف( َحرب       7

8 
الف(کارکرد     ب( امرزش خواستن    ج( عذرخواهی کردن یا پوزش خواستن             

 (1.0)د( همنشینی کرد    ه( همنشینی کردن      و(نامه نگاری میکند

 .(50نود منهای ده برابراست با هشتاد) 9
1

0  
 .(50الف(یزرُع      ب( شاَهَد)

 (2الف( ُمجالََسة   ب(  افتعال   ج( َتعلیم    د(انفعال) 11

 (   1.0خبر)-خبر    ج( مضاف الیه-مفعول   ب( مبتدا-الف( فاعل 12

 .(570مبنی    معرب     مبنی) 13

 (1.0الف( حرف ب   ب( أشیاء یا أضداد   ج( ُتعَرُف    د(المدرسة یا حافلَة) 14

 (1ب( الریف    ج( الغراب       د(الصیدلّیة)الف( سایل       15

 (1الف( صحیح    ب(  خطا  ج( خطا    د(صحیح) 16

 :امضاء    :نام و نام خانوادگی مصحح   نمره20:جمع ةبارم 

 نام درس: عربی دهم انسانی

 نام دبير: .................

 1044......../ تاریخ امتحان: ....... /

 / عصرصبحساعت امتحان: .........

 دقیقهمدت امتحان: .......

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 

 تهران 6ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقهاداره 

 دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ
 1044-1041سؤاالت پایان ترم نوبت اولسال تحصيلی کليد


