
 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشورهــیــوا 

www.Heyvagroup.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1صفحه 

 

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

  دهم ریاضی و تجربی پایه و رشته :

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

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

شهر تهراناداره کل آموزش وپرورش   

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  دومامتحانات پایان ترم   

  عربی :نام درس

  11/9/1996 : تاریخ امتحان

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 91: مدت امتحان  

 

 امام علی)ع(             .نمايد سكوت يا بگويد خير سخن بايد دارد، ايمان قيامت روز و خدا به هركس

محل مهر و امضاء مدير                                                                           سواالت                                                                                                               بارم  رديف 

۵.۰ 

 ترجِمِ الکلمات الّتی تحتها خطّ

 مِن حَب ۀٍ و کَیفَ صارَت شَجَرَۀ  نَمَت ْ الغصونِ الن ضرۀ  کیفَ ذاتِه اُنظُرْ لِتلکَ الش َجَرَ 
۱ 

۵.۰ 

 اُکتُب فی الفراغ الکلمَتَین ِ المترادِفَتَین ِ و الکلمَتَینِ المُتضادّتَینِ  

 سِلم / حَزین / اِستَطاعَ / غَیم / قَدِرَ /حَرْب                                           

 -----------  ≠ ----------: ب                                            -----------  = ------الف  : 

۲ 

۵.۰ 

 عیّن الکلمۀ الغریبۀ فی المعنی .

           ⃝نَضِر                   ⃝بوم                ⃝بَط             ⃝غراب :  الف

⃝مِصباح            ⃝مُسَج ِل             ⃝ذوَۀ جَ          ⃝ب : هاتِف    

       

3 

۵.۰ 

اُکتُب مُفرد أو جمعَ الکَلِمَتَینِ :        

 الف : مَوعِد : ................                                          ب : جُیوش : .................      

                   

۴ 

۵.۲۰ 

۵..۰ 

 

 

۵..۰ 

 
۵.۰ 

۵.۰ 

۵..۰ 

۱ 

 تَرجِم هذِهِ الجُمَل :

.........................................................................................                            لِقَ اإلنسانَ ضَعیفاًـ خُ ۱                      

ـ یُریدُ أن یُخرِجَکم مِن أرضِکم فَماذا تَأمُرونَ .      ۲                      

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

ـ إن َ اهلل َ أمَرَنی بِمُداراهِ الن اس ِ کَما أمَرَنی بِإقامَهِ الفرائضِ  ۳                    

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

.......................................            سوءَ الْخُلُقِ            ...................................................... ـ لِکُل ِ ذَنبٍ تَوبَۀٌ إل ا۴      

.............ـ سامِحینی ؛أنِت عَلَی الحَق ِ .         .................................................................................... ۵                  

ولُ إن کَ آتی    .............................................................................................  مَضَی الز َمانُ و قَلبی یَق - ۶                  

قَد أعطاهُ اهللُ القو ۀَ ـ کانَ فی قَدیمِ الز َمانِ مَلِک ٌعادلٌ یُسَم َی بِذی القَرنَینِ  ۷                  

                                                  

 

 

 

۰ 
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۵.۰ 

 إنتَخِب الترجمۀ الصحیحۀ :

ـ سَمْع ُ الد ٌلفین یَفوقُ سَمْعَ اإلنسان ِ عَشْرَ مَر اتٍ وَ وَزنُهُ یَبلُغُ ضِعْفَی وَزنِ الْإِنسانِ تقریباً.   ۱  

    ⃝الف. شنوایی دلفین ده برابر شنوایی انسان و وزنش تقریباَ دو برابر وزن انسان است.     

⃝ب. دلفین ده برابر انسان می شنود و وزنش تقریباً برابر با یک انسان است.                  

یارَۀِ الْمَکانِ و َ الت َعَر ُفِ عَلَی الْأَسماکِ.ـ حاوَلَ الْعُلَماءُ مَعرِفَۀَ سِر ِ تِلْکَ الظ اهِرَۀِ؛ فَأَرْسَلوا فَریقاً لِز۲  

الف.دانشمندان سعی میکنند راز آن را آشکار کنند؛پس گروهی را برای بازدید آن مکان و پژوهش درباره ماهی ها 

⃝ارسال می کنند.  

⃝فرستادند. ب.دانشمندان برای شناخت راز آن پدیده تالش کردند و تیمی را برای دیدن مکان و شناختن ماهیان  

۶ 

۱.۰ 

 .کَمِّلِ الْفَراغاتِ فی التَّرجَمَۀِ الْفارِسیَّۀِ 

 یا أَی َهَا ال َذینَ آمَنوا ال یَسْخَرْ قَومٌ مِن قَومٍ عَسَی أَنْ یَکونوا خَیراً مِنهُم

بهتر از      ⃝ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید مردمانی مردمانی ]دیگر[ را ریخشند کنند ، شاید آنها )خوب 

 ( باشند؛      ⃝ خودشان

 وَ ال تَلْمِزوا أَنفُسَکُم وَ ال تَنابَزوا بِالْأَلْقابِ 

 ( زشت ندهید.     ⃝ لقبهای         ⃝( عیب نگیرد، و به همدیگر )لقب       ⃝دیگران       ⃝و از )خودتان 

 (.      ⃝آمرزش می خواهند           ⃝ پس برای گناهانشان )آمرزش خواستند« فَاسْتَغْفَروا لِذُنوبِهِم»

. 

۱.۰ 

 تَرجِمِ الْکَلِماتِ الَّتی تَحتَها خَطّ:

 ۱.ال تَقتَربی الن ارَ.                        ۲.أَنْزِلْنی یا سائِقُ.                                ۳. ما انتَفَعتُ بِهِ.

 ۴. سَیَنکَسِرُ الز ُجاجُ.                     ۵. اِسْترْجاعُ  الْبَضائِعِ.                            ۶. کانوا یَذهبونَ 

 

۸ 

۵.۰ 

 عَیِّن الجواب الصّحیح :

⃝تَسامَحَ                ⃝سَمَحَ              ⃝سامَحَ   «   :     یُسامِحُ » ـ الماضی من ۱  

⃝یُبادِلُ                ⃝یُبَدِ لُ              ⃝یُبْدِلُ   «   :        بَد لَ »ـ المُضارع من  ۲  

۹ 

۵.۰ 

 عَیّن نوع الفعل فی کلّ عبارۀ : 

 شَهر ُ رَمَضانَ ال ذی اُنْزِلَ فیه القُرآنُ                                            یَخْلُقُ اهللُ ما یَشاءُ     

 

۱۵ 

۵.۰ 

کُلِّ مَجموعَۀ  عَیّن الکلمۀ الّتی یَختَلِفُ نَوعُها فی   

⃝شاهِدْنَ                  ⃝تَعَل َمی          ⃝إنتَبِهوا             ⃝  مُجالَسَۀ – ۱  

  ⃝اُجَه ِزُ                   ⃝یَتَخَل َصٌ           ⃝تُحْسِنُ             ⃝ـ حارَبَ     ۲

۱۱ 

۵.۰ 

فی الفَراغِ األوّل عَدداً تَرتیبیّاً وفی الفراغِ الثّانی عدداً أصلیّاً   ضَع  

ـ ألیَوم ُ الـ...... مِن أی امِ االُسبوع ٍ یَومُ الخَمیسِ ۱  

ـ تِسعونَ ناقِصُ عَشْرَۀٍ یُساوی ............ ۲  

۱۲ 
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3 

جمله ( المَحَلّ أإلعرابیّ للکلمات  الّتی تَحتَها خَطّ   ) نقش کلمات درعَیّن   

الس کوت ُ ذَهَبٌ و الکاَلمُ فِض َۀٌ .      اَلکُتُبُ بَساتینُ العُلَماءِ «         یَضرِبُ الل هُ األمثال لِلن اس »  

  زَکاۀُ  العِلمِ نَشْرُهُ .                 العِلمُ خَیرٌ مِن َ المالِ                    

 

۱3 

۱ 

الفعل المجهول ثُمَّ تَرجِم ذلکَ الفِعلَ إلی الفارسیّۀ . عَیّن  

ـ یا أی ها الن اسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعوا لَه إن  َال ذینَ تَدْعونَ مِن دونِ اهللِ لَن یَخلُقوا ذُباباً.۱  

ـ أفَال یَنْظُرونَ إلی اإلبِلِ کَیفَ خُلِقَتْ ۲  

۱۴ 

۱.۰ 
 اسم المبالغۀ ،ثُمَّ تَرجِمْها .عَیِّن اسم الفاعل و اسم المفعول و 

 ـ مَن جَر َبَ المُجَر َبَ حَل َتْ بِهِ الن َدامَۀُ.۳ـ یا غَف ارَ الذ  ُنوبِ .           ۲ـ سَی ِد القوم ِخادِمُهُم فی الس َفَرِ.            ۱
۱۰ 

۱ 

«کلمتانِ زائدتانِ » العَدَد المناسب. ضَع فی الدّائرۀ  

اَلر َ َکبُ                اِبتِعادُ الص َدیقِ عَن صدیقه أوِالز َوجِ عَن زوجَته  ـ۱  

ـ اَلکَرامَۀُ                هو ال ذی لَه حَرَکاتٌ جمیلۀٌ و کالم جَمیلٌ.۲  

  مِن الذ هَبِ اَو الفِض َۀِفی یَدِ المَرأۀِ .ـ اَلوَکرُ                  زینَۀ۳

شَرَفٌ و عَظَمَۀٌ و عِز ۀُ الن َفسِ.              ـ الهًجرُ     ۴  

ـ الْمَلیح ُ ۵  

ـ الس ِوارُ ۶  

۱۶ 

۱ 

 عَیِّن الجملۀ الصحیحۀ وَ غیر الصحیحۀ حَسَبَ الحقیقۀ و الواقِع.      

.........    ـ عندما یَنقَطعُ تَی ارُالکَهرَباءِ فی ال َلیلِ ،یَغرَقُ کل  مکانٍ فی الظالمِ .                       ۱  

ـ الطاووُس مِن الطیوِر المائی ِۀ تَعیش ُ فوق جباٍل ثَلجی َۀ ٍ.                                       .........۲  

ـ المَوسوعَۀُ مُعجَمٌ صَغیرٌ جد ًا یَجمعُ قلیالً مِن العلومِ .                                          ..........۳  

منطقۀ ٌ بر ی ۀٌ بِجوارِ البحارِ و المحیطاتِ .                                             ..........ـ الش اطیُ  ۴  

۱. 

۵.۰ 
 أجِب عَن األسئلۀ التالیۀ

..............ـ أینَ مَدرَسَتُکَ ؟ ................۲ـ ما اسمُک ؟ ...............................................                       ۱  
۱۸ 

نمره۲۵  
شهرابی-موفق و مؤید باشید  
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 ردیف محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                 سواالت     کلید  بارم

 1 دارای                نَمَت = رشد کردذات =  

 2 حَرب ≠سِلم               رَطاع = قَدِستِاِ 

 3 وَهذجَ -نَضِر                ب  –الف  

جمعمَوعِد -الف    4 مفرد : جَیش  ←جُیوش -: مَواعید                  ب   ←

 

 انسان ضعیف آفریده شده است -1

 پس چه دستور می دهیدبیرون کند  سرزمینتانمی خواهد شما را از  -2

همانا خداوند مدارا کردن با مردم را به من امر کرده است همانطور که برپایی واجبات را امر کرده  -3

 است

 برای هر گناهی توبه ای است به جز بدی رفتار -4

 من را ببخشید حق با شماست -5

 زمان گذشت و قلب من می گوید تو می آیی -6

یده می شد و خداوند به او نیرو داده دادگر و یکتاپرست بود که ذوالقرنین نامدر گذشته پادشاهی  -7

 بود

 

5 

 6 ب -2الف               -1 

 7 خواستندآمرزش  – لقبهای –خودتان  –بهتر از خودشان  

 

 نزدیک نشو -1

 بر من نازل کن -2

 سود نبردم -3

 خواهد شکست -4

 پس گرفتن -5

 می رفتند -6

 

8 

 

 سامَحَ  -1

 یُبَدِّلُ -2

 

9 

 
 یَخلُقُ : مضارع مجهول          أُنزِلَ : ماضی مجهول  

 
11 

 
 مُجالِسَه -1

 حارَبَ -2
11 
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 السادِس

 ثَمانین
12 

 13 اهللُ : فاعل      الکَالم : مبتدا             العلماء : مضاف الیه         زکاه : مبتدا           مِن المالِ : جار و مجرور 

 14 استضُرِبَ : زده شد               خَلِقَت : خلق شده  

 
 غَفّار : اسم مبالغه ) بسیار آمرزنده ( _  مَجَرَّب : اسم مفعول ) آزموده (   _(   خادِم : اسم فاعل ) خدمتکار 

15 

 

 جرُ الهَّ

 لیحمَال

 وارُ السِ 

 هُ رامَالکَ

16 

 

 درست -1

 غلط -2

 غلط -3

 درست -4

17 

 
 اسمت چیه؟ -1

 طَهران مَدرِسَتی فی مَدینَهِ -2
18 

 
 شهرابی-موفق و مؤید باشید 
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