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1

الجُملِ: هذه ترجم

کریهةٍ.-الف رائحةٍ ذاتُ میاهُها مُستَنقَعاتٌ فیها مناطق الی وصلَ

مرّاتٍ.-ب عشرَ االنسانِ سمعَ یَفوقُ سمعُه وَ قویةٌ ذاکرةٌ لهُ

فهوَ-ج التفرقة الی یدعو احدا مِنکم رای العدوّ.مَن عمیلُ

خاصاَ.-د زیتاَ تحتوی اذنابِها مِن بالقُربِ طبیعیّةٌ خزاناتٌ لِلبَطِّ

مُستَعِرَه.-ه جَذوَتُها الّتی الشمس الی اُنًظُر

5

2
المعنی: فی الغریبة الکلمة عیّن

حافلة-طائرة-عَرَبة-وِقایة-الف

اسبوئیا-شهریّا-سلمیّا-سنویّا-ب

5.5

جمع3 او مفرد الکلمتین:اُکتُب

-------------مصابیح:-ب------------لون:-الف
5.5

4
المتضادتینِ: الکلمتینِ و المترادفینِ الکلمتینِ الفراغ فی اُکتُب

نامَ-بَعُدَ-نُفایة-جاهز-دَنا-رقدَ
--------≠------ب.----------=-------الف.

5.5

5
: خطّ تحتها التی الکلمات ترجِم

بِشدةٍ.تیّارُسَحَبَ-الف االعماق الی رجالَ الماء
منکَ-ب المضیق.اغالقَنرجو هذا

5.5

6

الصحیحة: الترجمة انتخب
الکبیرةُ.-1 الجارِ مزرعةُ

است.-الف بزرگ همسایه کشتزار
همسایه-ب بزرگ کشتزار
بالطعامِ-2 المضیافةُ امّی االعزّاء.جاءَت لِضُیوفِنا

اورد.-الف خوراک مان گرامی مهمانان برای نوازم مهمان مادرم
کند.-ب پذیرایی مان گرامی مهمانان از تا امد نوازم مهمان مادر

5.5

7

الفارسیة: الترجمة فی الفراغات کمِّلً
قالَ.-الف مَن الی التَنًظُر وَ قالَ ما الی اُنظُر

است )نگفته آنچه )ننگرگفته-به است گفته آنکه به و بنگر نگری(.-است( نمی
بعضا.-ب بعضُکُم الیَغًتَبً وَ التَجَسّسوا وَ اثمُ الظّنِّ بعضَ اِنَّ

)گناه گمانها برخی دیگران–همانا ( غیبت و نکنید جاسوسی و است نکنید.-زشت( را همدیگر(
مرحاً-ج االرض فی تَمشِ ال وَ للناسِ خدّکَ تُصَعّر ال فخورٍ.وَ مُختالٍ کلَّ یُحِبُّ ال اهلل اِنَّ

می )ناپسند را فخرفروشی خودپسند هر خداوند زیرا نرو، راه خرامان زمین در و برمتاب روی دوستان( )مردم/ از دارد/و
نمی دارد.(دوست

1.5

8

زائدة( واحدة )کلمة المناسب العددَ الدائرة فی ضَعً
الضّوء.⃝الوَکر-1 وجود عدمُ
زوجته⃝خُمس-2 عن الزّوج او صدیقه عَن الصّدیق ابتعاد
الطّیور⃝السِّوار-3 بیتُ
خمسةٍ.⃝ظاَلم-4 مِن واحدُ جزءُ
الهَجر-5

1

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

رشته:قطعم تجربیو و ریاضی دهم

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

.............................:داوطلبشماره

صفحه2سؤال:صفحهتعداد

اریان اسالمی جمهوری

ی تهرانکلاداره شهر رپورش و آموزش

منطقه تهران شهر رپورش و موزش آ ی تهران6اداره

تحصيلیدومنوبتترمپایانآزمون 95-96سال

درس: عمومینام عربی

دبير مقدم :نام سهيل

01/10/9316:امتحانتاریخ

امتحان عصرصبح8  :ساعت /

دقيقه91:امتحانمدت
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9
الصحیح: الجواب عیّن

مِن-الف :کَلَّمَ»المضارع ⃝یُکَلِّمُ⃝تُکَلِّمُ⃝یَتَکلّمُ«

مِن-ب ⃝تَفَرَّقَ⃝اِفًتَرَقَ⃝فَرَّقَ«:یَتَفَرَّقُ»الماضی

5.5

15
اصلیا: عددا الثانی الفراغ فی و ترتیبیا عددا الفراغ فی ضَع

السنة------الفصلُ-الف الخریف.فی فصل االیرانیة

یُساوی-ب عشرینَ و خمسةٍ زائد سَبعونَ وَ .-------خمسةُ

5.5

11

ترجمها: ثمَّ مناسبة کلمة الفراغ فی ضَع

تَستَغْ کْالتُحَرِّ-یَتَخَرّجونَ-تَعَجّبوا-ضْعَوِّ-فِرانِکانتا

الماضی االمرالفعل المضارعفعل النهیالفعل ماضیفعل استمراریمعادل

الکلمة

الترجمة

2.5

ا12 کل الفارسیة:لعیّن الی الفعل ذلک ترجم ثمَّ المجهول فعل
فاستَ القرآنُ قُرِی اذا تُرْوَ لعلّکم اَنصِتوا وَ لهُ حَمونَ.مِعوا

1

13
خط: تحتها التی للکلمات االعرابیّ المحل عیّن

الرّیاضةالمومنونَ-الف .الصّباحیةَیَمارسونَ
ذَهبِهِ.خیرُالمرءِادبُ-ب مِن

1

14

و الفاعل اسم وعیّن المفعول ترجمها:اسم ثمَّ المبالغة اسم
قاتلُ.-الف کثیرُهُ کالدواء الکالمُ
بالسوء.-ب المّارة النفس اِنَّ
مصنوع.-ج کل صانع یا

1.5

15
صحیحا: جوابا و سواال اُکًتُب و الکلمات رَتِّب

./؟/-الف موعدُ/ السّابعة/ مِن التّاسعة/ حتّی مَتی/ الفَطور/
./؟/-ب ثالثةُ/ عددُ/ والدای/ و انا السفر/ فی کم/ المرافقین/

1

16
التالیة:-16 االسئلة عن اجب

العربیة؟-الف البُلدانِ الی سافرتِ هل
جدّکَ؟-ب محافظة ایّ مِن

5.5

17

ترجم:
رِفونَنیعْیَ-الف
غیرهِ-ب علی العالِم امّتهِ.کَفَضلِفضلُ علی النّبیّ

خود غیر بر دانشمند است.---برتری خودش امت بر پیامبر برتری

5.5

18

الخطا: و الصحیح عیّن ثمَ النص اقرا
اضو فی صورَ التقاطَ الغوّاصونَ یَستَطیعُ وَ مُضیءٍ نهارٍ الی البحرِ ظالمَ المضیئةُ االسماکُ لسانَتُحَوّلُ اِنَّ االسماک. هذه اء

اجس علی یَنتَشِرُ خاصا زیتا تحتوی طبیعیةُ خزاناتُ لِلبَطِّ یلتئم. حتّی مرّاتٍ عدّةَ جُرحَهُ یَلعَقُ دائم. طبیُّ سالحُ ادِهاالقِطِّ
بالماء. فالتتاثّرُ

تُحَرّک اَن دونَ مختلفةٍ اتّهاجاتٍ فی عَینیها تُدیرَ اَن الحرباء کاملةَتَستَطیعُ دائرةَ راسُها تُدیرَ اَن تستطیعُ البومة و راسَها
جَسمَها. تُحَرّکَ اَن دونَ

واحدِ.-الف اتّجاهِ فی البومةِ راسُ یَتَحَرّکُ
واحدِ.-ب اتّجاهِ فی عَینَیًها تُدیرَ اَن الحِرباء تستطیعُ
مضیءٍ.-ج نهارٍ الی البحرِ ظالمَ المضیئة االسماکُ تُحَوّلُ
الب-د دائمُ.لسانُ طبیُّ سالحُ طِّ

1
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 به مناطقی رسیدند که در آنجا مردابهایی بود که ابهای آن بوی بدی داشتند.-الف

 دارد و شنوایی آن ده برابر شنوایی انسان است.حافظه قوی ای -ب

 هر کس از شما ببیند شخصی را که به تفرقه و جدایی دعوت می کند، او مزدور دشمن است.-ج

 اردک انبارهای طبیعی ای نزدیک دم هایش دارد که روغن خاصی را در برمی گیرد.-د

 به خورشیدی که پاره اتشش فروزان است نگاه کن .-ه

 سلمیا-وقایة                                       ب  -الف 2

 مصباح-الوان           ب-الف 3

 بَعُدَ≠دنا-نام=رقد                                   ب  -الف 4

 بستن-جریان                           ب-الف 5

 الف-2ب               -1 6

 دوست نمی دارد.-مردم-همدیگر                    ج-گناه-بننگر              -گفته است-الف 7

8 
 الهَجر: ابتعاد الصّدیق عَن صدیقه او الزّوج عن زوجته     –ظالم: عدمُ وجود الضّوء.              ُخمس: جزءُ واحدُ مِن خمسةٍ.           

 الوکر: بیتُ الطّیور

 تَفَرَّق-ب          یُکَلِّمُ -الف 9

 مئة-الثالث                  ب-الف 11

11 

 معادل ماضی استمراری فعل النهی الفعل المضارع فعل االمر الفعل الماضی 

 کانتا تَستَغًفِرانِ ال تحرّک یتخرّجونَ عوّض تعجبوا الکلمة

 الترجمة
تعجب)حیرت 

 زده( شدند.
 فارغ التحصیل می شوند جبران کن

حرکت 

 نکن

طلب امرزش می کردید)می 

 کردند(

 

12 
 قری: خوانده می شود

 ترحمون: مورد رحمت واقع شوید

13 
 المومنون: مبتدا و مرفوع با واو              الصباحیة: صفت و منصوب-الف

 المرء: مضاف الیه و مجرور                          خیرُ: خبر و مرفوع-ب

14 

 قاتل)کشنده( یا صانع)سازنده(: اسم فاعل

 بسیار امر کننده: اسم مبالغهامارة: 

 مصنوع: اسم مفعول، ساخته شده

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه 

 95-96سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 دهم ریاضي و تجربي عربينام درس: 

 سحر سهیل مقدم نام دبیر:

 01/10/0096:امتحانتاریخ 

 / عصرصبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه 91 :امتحانمدت 



15
التاسعة.-الف حتی السابعة مِن الفطور؟ موعد متی

والدای.-ب و انا ثالثة السفر؟ فی المرافقین عدد کم

16
سافرتُ-الف سافرتُ/ال نعم

بنویسید.-ب را استان اسم

ب-الف17 شناسند. می مانند-مرا

ب-الف18 ج-صحیح د-غلط غلط-صحیح


