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 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:نام دبیر:                                    

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

  تی تحتها خط  ترجم الکلامت ال   1

 بین اللُّغاِت : ............... املفرداتتبادل -2: ...............               الث قافی  للحوار الدینی و -1
5.0 

 « أَفضل  –أحل   –ظاهر  –أَطیب  –أَزهار  –خفی   »                           املرتادفتیِن و املتضاد تینِ  الکلمتینِ أُکتب  2

1-… … ..  = … … ..            2-… … ..  ≠ … … ..             
5.0 

ة  –ذنْب  –إِثم  -1               :    عیِّن الکلمة الغریبة 3  5.0 ُموظ ف -عامل  –زارع م –ُزیوت  -2                       خطیئة –ِحص 

 5.0 دواء : .............               -2کبائر : .............               -1:                      و جمع الکلمتینِ فرد أَ أُکتب مُ  4

0 

 حیحةإنتِخب الرتجمة الص  

 بدأَت املباراُة و هو مل یرِجع إِلی امللعِب :-1

 ورزشگاه برنگشت مسابقه رشوع شد و او به-مسابقه آغاز شد و او به ورزشگاه بر منی گردد                             ب-الف

 إِْن کذبَْت تُواِجُه املشاکِل :-2

 چون دروغ گفتی با مشکالت مواجه شدی-ب                      اگر دروغ بگویی با مشکالت رو به رو می شوی      -الف

1 

6 

 ترِجم الجمالت :

کام وَ -1  عندَک ُحمی  َشدیدة  انَت ُمصاب ِبالزُّ

 کتوراة فی الفلسفةحصلَْت َعلَی شهادِة الدُّ -2

 مثلُهُ  اکرب العیب أَْن تعیَب ما فیکَ -3

 ُمر ا   و لو کانَ  قُل الحق  -4

 رُب  کاَلٍم کالُحساِم -5

 ثیرأ کاَن لَه دوٌر عظیٌم فی هذا الت  -6

 هم لِتأجیِل االمتحاِن نجَحْت ط تَ ِِلَن  خُ -7

 قد تبلُغ ِمن الُعمر أَلفَی َسنٍَة -8

0 

7 

 أکِمل الفراغ فی الرتجمة 

لَْت مسجد االمام فی قامئة الرُتاث العالَمی-1  : ُمنظ مة الیونسکو سج 

 ............... یونسکو مسجد امام را در .............. میراث فرهنگی ثبت کرد

 مثارا  : هم  مواصفاتها أَن ها تُعِطی أَ ِمن أَ -2

 .............. می دهد.از بهرتین .............. آن این است که 

جرُة الخان-3 جرِة :تبدأُ الش   قة حیاتها ِبااللتفاف حوَل ِجذع الش 

 درخت .............. زندگی اش را با .............. دور تنه درخت آغاز می کند.

1.0 

 2از  1صفحه ی 

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

 و تجربی دهم ریاضییاز مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  3اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سیدخندانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7981 -89سال تحصيلی  نوبت دوم ترم پایانآزمون 

 2عربی نام درس: 

 آقای حسین منصوری نام دبیر:

 73/1331 /70امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 71:  77  ساعت امتحان:

 دقیقه 07مدت امتحان : 

http://konkursara.com


 

 نمره 27بارم : جمع 

ف
ردی

 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 ادامه ی سؤاالت           

بارم
 

8 

 الفعل املناسب للفراغ : عیِّن

 یلعُب                      یلعبوَن              کان اِلطفال .............. بالُکرِة :          -1

 نُُعوذُ                         أَُعوذُ                ربِّ اِن ی .............. ِبَک                     -2

 علیَک ِباملُحاولَة و .............. فی حیاتَک         أَْن تیأََس                   ال تیأَْس -3

 لن یرِجَع                    مل یرِجعْ           ُهَو .............. اِلی امللَعب غدا              -4

 َمن .............. ینجح فی أَعاملِه                        تجتهْد                        یجتهد-5

 أنا .............. اِلی سوِق الحقائِب                     أَْن أَذهَب                  مل أَذهْب -6

 حت ی .............. الل ُه بیننا                     یحکُموا                     یحُکمَ فاصرِبوا -7

َل                   لَْن -8 َل                   وافََق اِلُستاذُ .............. لهم اإلِمتحاَن               أَْن یُؤَجِّ  یُؤَجِّ

2 

 اسم املبالغة و اسم املکان و اسم الت فضیلعیِّن اسم الفاعل و اسم املفعول و  9

نوب             -1 اَر الذُّ  خیراِلُمور أُوسطُها-4أَنا فی متجر زمیلی                   -3یا أَرحم الراحمین             -2یا ساتر کُلِّ معیوب و یا غف 

2 

15 

  ترجم الکلامت ال تی تحتها خط  

 نفسهمأَ ما بِ  رواحت ی یغیِّ -3                             لغاٍت کثیرة       مْت عل  تَ -2                     ة  الفارسی  غة باللُّ  محارضاٍت لقی تُ -1

                نظیفة   ُف َر الغُ  صارت-6                 املریض     حصیف ُض املمر  کان -5                                      ابدا   هُ نساأَ  نْ لَ ه لَ  قلُت -4

                       ن الخطرِ مِ  هُ نقذِ کان یُ -9                               یباجُ الدِّ ما کانت عنده -8                            طاٌر احتیاطی  إِ لط الب لیس لِ -7

 وافُ عَر تُ وا مُ تکل  -12                                         للِ الز  ن مِ  مُ یسلَ -11                             حسنُ أَ  یَ تی هِ هم بال  لْ جادِ -11

3 

11 

 عیِّن املطلوب منَک :

لوا کالم الل ه          یُ -1  املضاف الیه : ..............-2                     املفعول : ..............-1                 ریدون أَْن یبدِّ

بْت بیتا               شدیدة و خَ ْت ریاح عصفَ -2 فة : ..............-2الفاعل : ..............                        -1ر   الصِّ

 الجار و املجرور : ..............-2الجملُة الوصفی ُة : ..............          -1الکتاب صدیٌق یُنقِذَک من الجهل               -3

1.0 

12 

 للفراغ کلمة  مناسبة : اِنتِخب

 قطعة قاُمٍش توَضَع َعلَی الرسیر                         الشهادة-1

 عطٌر یُتَخُذ ِمن نوٍع ِمن الغزالن                            الث قافة-2

 القیُم املشرتکُة بین جامعٍة من الن اس                          املِسک-3

م فی میادین العلم و الصناعِة و اِلَدب                          الحضارة-4  ِمن مظاهر التقدُّ

 الرششف-5

   املهرجان-6

1 

 عیِّن النکرة و الجملة بعد النکرة  13

 ارضاء الناس غایة ال تُدرکُ -2أُفتُِّش عن کتاٍب یساعُدنی فی الرتجمة                      -1

1 

 2از  2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 واژگان-2            فرهنگی  -1 1

 ظاهر ≠خفی   -2               أَحل   = أَطیب-1 2

ة                 -1 3  زیوت-2ِحصَّ

 أَدویة-2کبیر                 -1 4

 الف-2ب                   -1 5

6 

 تو رسما خوردی و تب شدیدی داری-1

 مدرک دکرتا در فلسفه گرفت ) بدست آورد (-2

 بزرگرتین عیب این است که از چیزی عیب جویی کنی که مثل هامن در توست-3

 حق را بگو اگرچه تلخ باشد-4

 چه بسا سخنی که مانند شمشیر باشد-5

 نقش بزرگی در این تأثیر داشت-6

 نقشه شان برای تأخیر امتحان گرفت ازیر -7

 هزار سال می رسد 2عمر او به -8

 پیچیدن –خفه کننده -3                        میوه هایی –ویژگی ها -2                فهرست        –سازمان -1 7

َل -8     مَ یَحکُ -7     مل أَذَهْب -6یجتهد     -5لن یرجَع     -4ال تیأْس     -3أَعوذُ     -2یلعبون     -1 8  أَْن یَُؤجِّ

9 

ار : اسم مبالغه –معیوب : اسم مفعول  –ساتر : اسم فاعل -1  غف 

 راحمین : اسم فاعل –أَرحم : اسم تفضیل -2

 متجر : اسم مکان -3

 خیر : اسم تفضیل –وسط : اسم تفضیل أُ -4

11 

 فراموش نخواهم کرد-4تا دگرگون کنند                   -3یاد گرفت                          -2سخرنانی ها                       -1

 ابریشم-8چراغ زاپاس                        -7شد                                    -6                              پرستار -5

 شناخته شوید-12جای لغزنده                     -11ستیز کن                            -11نجات می داد                -9

فة : شدیدة –فاعل : ریاح -2        مضاف الیه : الل ه –مفعول : کالم -1 11  جار و مجرور : ِمن الجهل –جمله وصفی : یُنقِذَک -3       الصِّ

12 

 ... املسکُ  عطٌر یُتَخُذ ِمن نوع  ِمن الغزالن -2               .... الرششف  توَضَع َعلَی الرسیر قطعٌة من قامش  -1

م فی میادین العلم و الصناعِة و األَدب -4                 ... الثَّقافة  القیُم املشرتکُة بین جامعة  من الن اس -3  ... الحضارة ِمن مظاهر التقدُّ

 الجملة بعد النکرةغایٌة : نکره               ال تُدرُک : -2           : نکره             یساعُدنی : الجملة بعد النکرة     کتاب  -1 13

 امضاء:   حسین منصوری نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02جمع بارم : 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 3ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سیدخندان واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 89-89سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کلید

 2عربي نام درس: 

 آقای حسین منصورینام دبیر: 

 70/3089 /79 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  79:77 ساعت امتحان:

 دقیقه 97مدت امتحان: 

http://konkursara.com
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