


 

 1صفحه 

 

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

بیدهم ریاضی و تجرپایه و رشته :   

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

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

پرورش شهر تهران اداره کل آموزش و  

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولامتحانات پایان ترم   

عربی: نام درس  

19/11/1199:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 91: مدت امتحان  

 

محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                        سواالت      بارم  ردیف 
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 الجمل التالیه الی الفارسیه : ترجم

 ؟ ةجرت شَصارَ یفَو کَ             ةٍبَ ن حَمِ تْمَنَ یفَکَ-1

 سران .الخُ دَصَدوان حَالعُ عَرَن زَمَ-2

 . ةالعقید ةِ یرّلی حُعَ القرآنُ دُکّؤَیُ-3

 ار . فّالکُ بوداتِعْوا مَبُّسُا یَلّاَ مینَلِسْالمُ رُمُأیَ رآنَالقُ نَّإ-4

 . رُطَ یا مَ عْطِنقَال تَ-5

 .  هٍبالغَ کمهٍاهلل ذو حِ-6

 م .العالَ انِکّسُ  مسُخُ سلمونَالمُ-7

 ماک .سْاالَ رُمطِماء تُالسَّ-8

1 

1 

 : ةالفارسی فی الترجمة ل الفراغَم ِّکَ

 

 (( لیکَإ اهللُ نَسَحْما أکَ نْسِحْ)) أ

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

 الفارسیه .ب الجواب الصحیح فی الترجمه خِنتَإِ

 ا ((بوُهَتَ انْ ذا ماتوُ؛ فإ نیامٌ )) الناسُ

 ردند ، بیدار می شوند .خفتگان اند ( پس آن گاه که مُ –مردم ) بی خبران 

 

2 

2 
  : ةو المتضاد ةن الکلمات المرادفعی 

  =بوعنْیَ                                         ≠م لْسِ
3 

1 

 الکلمتین اللتین تحتهما خط . ةترجم بْتُکْاُ

 ةرَمِهَنْمُ هُمُ نعَذی / أَذلک هو اهلل الّ -1

 . اقوُرَّفَ ال تَو  اهلل جمیعاً بلِحَا بِموُ صِاعتَ وَ-2

4 



2صفحه

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

: رشته و تجرپایه و ریاضی بیدهم

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

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

و آموزش کل تهراناداره شهر پرورش

منطقه 3مدیریت

پسرانه / دخترانه اول/دوم دوره  دبیرستان

ترم پایان تحصیلیاولامتحانات 1991-69سال

درس عربی:نام

امتحان 19/11/1199:تاریخ

امتحان صبح8:ساعت

امتحان دقیقه91:مدت  

5.5 
العربیةعی  الکلمة المعنیَن (.فی استمشخصکنید متفاوت ، معنی نظر از که را ای کلمه (

اًنویّسَةًریّقَاًهریّشَاًومیّیَ
5 

1.5 

عدداًصُغْ الفراغ األمناسباًفی التالیةمن کلم.عداد (ةزائدةواحدة)

اِ ((نَثْ)) الرابع / الخامس / الثانی / ین

من-1 ....... االُیّاَالیوم یومُام .األسبوع ربعاء

اهللُ-2 نَقال الهَذُخِتَّال إنِیِوا إنَّ.......... هو .واحدٌلهٌما

السّلُصْالفَ-3 فی فَیرانیِّاإلهِنَ..........  .فِیْالصّلُصْه

6 

1 
الفِّعی  نوع .نِّالتالییَینِّعلَن

تُ-1  عُفِتَنْیَکانَ-2واقُدِّصَال
7 

1.5 

الصحیحعی  الجواب :ن

مِ-1 تَنْالمصدر تعلیممَلَّعَ)) : ))ِعالمإَملُّعَت

مِاالَ-2 تُنْمر :لینَزِنْ)) تُلیزِنْأ(( یِزلإنْلینزِال

استتارعَ-3 : )) استفعال (( وزن استرجاعاستماعلی

8 

2 

األعَ و المضارع و الماضی :ین النهی و مر

.حیماًرَمْکُبِکانَاهللَنَّإِمْکُسَفُنْأالوُتُقْتَالو-الف

العِبوُلُطْاُ-ب .بالصّلووَمَلْا ین

ألُوْقَ-ج .لمِالعِفُصْنِمُلَعْال

9 

3 

صیغه و ترجمه ( . نوعها اکتب و االفعال هذه (ترجم بنویسید را زیر افعال

یَکانوُ-ببُتُکْاَسَ-الف یَ-جرونَظُنْا نَبْتُکْال 11 

1.5 

الدائرصُغْ کلمةفی (( . المناسب ((ةزائدةالعدد

المالکَ-4دوّالعَ-3مسالشَّ-2یمالغَ-1

الّ-الف الشَهو یطلب بل الخیر لک یطلب ال .رْذی

السَّ-ب فی متراکم یَبخار المَمِلُزِنْماء .طَنه ر

یَلیلُقَ-ج ونْه .لقاتِهُکثیرُفع

11 

25 
باشید موید و موفق

شهرابی



 

 1صفحه 

 

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

بیدهم ریاضی و تجرپایه و رشته :   

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولپایان ترم  کلید امتحانات  

عربی: نام درس  

19/11/1199:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 91: مدت امتحان  

 

محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                 سواالت     کلید  بارم  ردیف 

 

 از دانه ای روییده و درختی شده است؟ چگونه-1

 درو کرد (، زیان درو می کند ) ) کاشت ( هرکس دشمنی بکارد-2

 تأکید می کند .بر آزادی عقیده قرآن -3

 کفار دشنام ندهید .که پرستش شوندگان امر می کند  قرآن به مسلمانان-4

 قطع نشو . ای باران-5

 خدا صاحب دانش ) حکمت ( کاملی است .-6

 مسلمانان یک پنجم ساکنین زمین هستند .-7

 آسمان ماهی ها می بارد .-8

1 

 

  همانطور -الف

 خفتگان اند-ب
2 

عَیْنْبوع نْیَ             حَرب  ≠م سِلْ  =  3 

 
 ریزان

 متفرق نشوید
4 

 5 ةٍریقَ 

 

 الخامس-1

 اثنَین -2

 الثانی -3

6 

 

 جمع مذکر مخاطب –فعل نهی -1

 مفرد مذکر غائب –ماضی استمراری -2
7 



2صفحه

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

: رشته و تجرپایه و ریاضی بیدهم

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

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

تهران شهر وپرورش آموزش کل اداره

منطقه 3مدیریت

پسرانه / دخترانه اول/دوم دوره دبیرستان

امتحانات ترمکلید تحصیلیاولپایان 1991-69سال

درس عربی:نام

امتحان 19/11/1199:تاریخ

امتحان صبح8:ساعت

امتحان دقیقه91:مدت  

تَعَلُّم

أنزِلی

استرجاع

8 

تَقتُلوُا-الف نهی:ال فعل

امر:اُطلُبوُا-ب فعل

أعلَمُ-ج مضارع:ال منفیفعل

9 

نوشت-الف وحدهمستقبل←خواهم متکلم

کردندنگاه-ب غائب←می مذکر جمع استمراری ماضی

نویسند-ج غائب←نمی مؤنث جمع نفی
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3-الف

1-ب

4-ج  

11 


