
«ادامه در صفحه دوم » 

دقیقه 75مدت امتحان :   صبح 8ساعت شروع : دهمیازپایه   عربی سواالت امتحان درس:

تعداد صفحه: 1399/  10تاریخ امتحان:  /  نام و نام خانوادگی: ریاضی-تجربی رشته : 

شهر تهرانمدیریت آموزش و پرورش  دبیرستان غیر دولتی پیــام غـدیــر

بارمسؤالردیف
نمره(2مهارت واژه شناسی )

 ترجم اللغات التی تحتها خطّ :1

 ( الَفلَق) ق ـل أعوذ  برّب ب(   لّوثـةالم  الغازات  تحدث   الف(

5/0

  ≠ = عین مترادف و متضاد   2

 ق م  ِاجلِس -ب  َهَرَب   َفـّر  -الف

5/0

 عَیّن الکلمةَ الغربیةَ فی المعنی : 3

إذا    ِمن  ما  إن -  
  کرة المنضدة  َهَدف  کرة القدم  لّـلَتسَ  -

5/0

اُکتُب مفردَ أو جمعَ الکلمتَینِ : 4

ر ز  -------------:َفَرس  -----------:ج 
5/0

نمره(7مهارت ترجمه به فارسی )

5 
:ترجم عبارات التالیه 

1 فسوف َیـَتـَنّبـه َزمییل ک المشاغب إن تقرا انشاءَک أمام الّطالبف( لا

ناب(  1  ک قبَل اَن یمتلَئ ِمن المتفّرجینِکالهما َقوّیان، َعلینا بالّذهاب الی ه 

75/0الغیبة و هی ِمن أَهّم أسباِب قطع الّتواصل َبین الّنـاس ج( 

75/0 ا َفَعلینا َعن َنبَتِعد َعن الع جبِ د( َقد َیکون  َبیَن الّناِس َمن هَو اَحَسن  ِمنّ 

ِر المحیِط الهاِدئِ  ز  بز شجرةٌ استوائیٌة َتنمو فی ج  75/0 ه( شجرة الخ 

75/0فی المباراة  و( ی عِجب نی ِجّداً حارس  َمرمی َفریِق الّسعادة

5



«ادامه در صفحه سوم»

دقیقه 75مدت امتحان :   صبح 8ساعت شروع : دهمیازپایه   عربی ت امتحان درس:سواال

تعداد صفحه: 1399/  10امتحان:  /  خیتار نام و نام خانوادگی:

آموزش و پرورش شهر تهران تیریمد ــریغـد ــامیپ یدولت ریغ رستانیدب

بارمسؤالردیف

عین التَّرجمةَ الصَّحیحةَ: 6

َتَعاَدََل َقبَل أسبوٍع.الَفریقاِن  -1
الف( دو تیم یک هفته پیش مساوی شدند.                ب( دو تیم قبل از یک هفته متعادل شدند.

رأیت  اَفراساً. کانت األفراس  َجنَب صاحبها. -2
اسب ها کنار صاحبشان بودند.     الف( اسب ها را دیدم.  
ر صاحبشان بودند.اسب ها کنا ب( اسب هایی را دیدم. آن  

5/0

إمأل الفَراغاتِ فی التّرجمةِ الفارسیّةِ: 7

َمن َسأَل فی ِصَغره أجاَب فی ِکَبره -1

..................... در خردسالی اش بپرسد، در بزرگسالی اش ....................... .   

هم لـِعباده. -2 اََحّب عباد هللا إلی هللا أنَفع 

................ بندگان خدا نزد خدا .................... برای بندگانش است..    

َیدفن الّسنجاب َبعَض َجوزاِت الَبلوط الّسلیمة َتحَت التُّرابِ  -3
سنجاب برخی از .................. سالم بلوط را زیر ...................... دفن می کند.    

5/1

نمره( 7.5ربرد قواعد )مهارت شناخت وکا

 عَیِّنِ الفعلَ المجهولَ ، اسمَ الفاعلِ واسمَ المکانِ: 8

. الالعبون یلعبوَن فی هذه المالعب کثیراً  –

 (؟ی عرف الم جرموَن بسیماهم)–

75/0

عَیِّن اِسمَ التفضیلِ فی هاتَینِ الجملَتَینِ ثُمَّ تَرجِم اسمَ التفضیلِ فقط: 9
 

.أفضل اَلعمال الکسب ِمَن الحالل –   . العاِقل َخـیٌر ِمن صداقة الجاهل َعداوة   –

1

«اسمَ المفعول –اسمَ المبالغة » عَیِّنِ المطلوبَ مِنکَ:  10

فر – ـیـّارة الجمیلة للسَّ .حٌ السّید حسینی انساٌن م حتَرم  و ناج –.  إشتریت  السَّ
5/0

 عَیِّن فعلَ الشَّرطِ وَجوابَهُ: 11

. َمن ی َفکّر َقبَل الکاَلم َیسلَم ِمن الَخطِأ غالِباً    –
5/0

عَیِّنِ التّرجمةَ الصحیحةَ حَسبَ قواعِدِ المعرفةِ والنّکرةِ: 12

.شاهدت  طالباً َذکیاً  -1
. را دیدم دانش آموز باهوش یک ب(        . دانش آموز باهوش را دیدمالف( 

. ی َسّجل الهدف -2
. گل را ثبت می کند .              ب(  را ثبت می کند یگل  الف(

5/0



«چهارمادامه در صفحه »

دقیقه 75مدت امتحان :   :ساعت شروع  دهمیازپایه   یسواالت امتحان درس: عرب

تعداد صفحه: 1399/  10امتحان:  /  خیتار نام خانوادگی: نام و ریاضی-تجربی رشته : 

آموزش و پرورش شهر تهران تیریمد ــریغـد ــامیپ یدولت ریغ رستانیدب

بارمسؤالردیف

عَیِّن نوع المعرفةِ: 13

 . الحافلةالی محافظة مازندران ب حمیدالذهبت  انا و صدیقی 
5/0

 عَیِّن نوعَ الفعلِ : 14

 .هللا جمیعاً  اّتـقوا -ب     . باهلل شیئاً  ن شرکَل -الف

َدّرسِ  َیسَتمعونکانوا التالمیذ   -ج ر   -د .الی الکاَلم م  ِس. َلَیَتذکَّ َدرِّ کالَم الم 

1

تَرجِم الکلماتِ الّتی تحتها خطّ: 15

نا الق رآن اَن  -الف  هم بالّتی هی أحسنجاِدلـ -ب.           اآلَخریَن َل َتعیبوا َتنَصح 

اللّغَة العربّیَة. َدّرس  سوَف ی   -د مهران  َحوَل هذا األمِر. َفکَّرَ  -ج

1

عَیِّن المحلَّ اإلعرابیَّ لِلکلماتِ: 16

ل ِق  المیزانِ لیس شیٌء اَثقل فی  - الحسنِ َمن الخ 

 - اَ َحبُّ  عبادِ  هللاِ إلی هللِا اَنَفع  ه م لِِعباِدِه.

25/1

کَمِّلِ الفِراغَ بِالعددِ: 17

 . ---------د  سبعَة َعشَر ی ساويثالثٌة َوخمسوَن زائ -
    . -----------خمسة یساوی  علیتقسیم خمسة و تسعون  -

5/0

نمره( 2مهارت درک وفهم )

«کلمتانِ زائدتانِ» ضَع فی الدائرةِ العددَ المناسبَ: 18

.عبادهالذی یقبل التوبة عن  التفاف -1
علم مطالعِة خواصِّ العناِصِر.  علَم اَلَحیاء-2
. لّسبورةا-3 اّتهام  شخٍص لِشخٍص آخَر بدون دلیٍل منطقیٍّ
نِّ-4 وران َحوَل شیٍء   سوء الظَّ ع و الدَّ .الَتَجمُّ
التّواب-5
علم الکیمیاء-6

1

واقعِ:عَیّن الجملةَ الصحیحةَ وَ غیرَ الصحیحةَ حَسبَ الحقیقةِ وال 19

َعّمرةَشَجرة  الَبلوط ِمن األشجاِر  لیست -1 ------  ------ .  الم 

------  ------ بِز . الخبِز أثماراً فی بدایِة أغضاِنها کالخ   َتحِمل  شجرة   -2

------  ------ .َمحّل لَبیع و ِشراءالمتجر  -3

یِة مِ  -4 خرَّ ------  ------  َن اآلخریَن . إنَّ هللاَ َینَهی الّناَس َعِن السُّ

1



دقیقه 75مدت امتحان :   : ساعت شروع  دهمیازپایه   عربی سواالت امتحان درس:

تعداد صفحه: 1399/  10امتحان:  /  خیتار نام و نام خانوادگی: ریاضی-تجربی رشته : 

آموزش و پرورش شهر تهران تیریمد ــریغـد ــامیپ یدولت ریغ رستانیدب

بارمسؤالردیف
نمره( 1.5مهارت مکالمه )  

اَجِب عن السّؤالینِ : 20

الجمیلة             باردال؟                 َکیف الجوُّ فی أردبیل فی الّشتاء -1
قوَلً ؟               ن َیبنی َوی نِشیء  أنف  م -2 التعنُّت             المعلّم  ساً َوع 

1

رَتِّبِ الکلماتِ وَ اُکتُب سؤاالً وَجواباً صحیحاً : 21

بَّما  –بَِسَبِب  –ل َتسلُّ  – الَهَدفَ  –لِماذا  –ما َقبَِل  - الَحکَم   »  «ر 

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

5/0




