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سؤاالت

 8صبح /عصر

مدت امتحان  81 :دقيقه

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

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

نام درس :عربی

للترجمة:
الف .اذا قدرتَ علی عدوّکَ فاجعَل العفوَ عنه شکراَ للقدرة علیه.
ب.اُنظُر لتلکَ الشجرة ذات الغصون النضرة.
1

ج.مَن جاء بالحسنة فله عشرُ امثالها.

4

د.الناسُ نیامٌ فاذا ماتوا انتبهوا.
ه .مثلُ المومن کمث ل العطار اِن جالسته نفعَک و اِن ماشیته نفعک وَ اِن شارکته نفعکَ.
ن .اذا قال احدٌ کالماً یُفرّقُ المسلمینَ ،فاعلَموا انّه جاهلٌ او عالمٌ یُحاولُ بثَّ بین صفوف المسلمینَ.
انتخب الجواب الصحیح:
.1نحنُ نُساعدُ ضیوفنا وَ نقومُ باجالسهم.
الف .ما به مهمانان کمک می کنیم و بر می خیزیم تا انها بنشینند.
ب .ما به مهمانان کمک می کنیم و اقدام به نشاندن انها می کنیم.
-2مَن الهٌ غیرُاهلل یاتیکم بضیاء افال تعقلون.
الف.چه کسی جز اهلل خداست که نوری را برای شما می اورد ،ایا نمی اندیشید؟
2

ب.خدایی جز خدای یکتا نیست که همچون نوری نزد شما می اید ،ایا فکر نمی کنید؟

2

-3یُالحظُ الناسُ غیمة سوداء عظیمة و رعدا و برقا و ریاحا قویة.
الف.مردم ابرهای سیاه بزرگی و رعد وبرقی و باد نیرومندی را مالحظه می کنند.
ب.مردم ابری سیاه بزرگ و رعد و برقی و بادهای نیرومندی را مالحظه می کنند.
-4ال فضلَ البیض علی اسود.
الف.سفید بر سیاه هیچ برتری ندارد.
ب.سفیدی برتر از سیاهی نیست.
کمّل الترجمة:
الف .تخرّجَ الطالبُ بعد اثنتی عشرة سنة.
3

1

دانش اموزان بعد از  ............سال . ..................
ب.اربعة قلیلها کثیر :الفقر و الوجع و العداوة و النار.
چهار چیز است که کمشان زیاد است :تنگدستی ................ ،و  ........................و اتش.
اکتب فی الفراغ الکلمتین المترادفین و الکلمتین المتضادتین:

4

1

نامَ /انزلَ /بِدایة /رقدَ/رفعَ/رخیصة
الف ( ------------ .المرادف) ------------------

ب( -------------- .المتضاد) ----------

عین الکلمة الغریبة فی المعانی:
5

الف .ثلج /قاعة /سحاب /مطر

0/5

ب.اکرمَ /احمر /سوداء  /ابیض

ترجم الکلمات التی تحتها خط:
6

الف .ذاک هو اهلل الّذی انعمه منهمرة.
ب .تُصبحُ االرض مفروشة باالسماک.

0/5

7

اجب عن االسئلة التالیة:
کیف حالکِ؟
0/5

هل عندکم بطاقات الدّخول؟
رتّب الکلمات و اکتب سواال و جوابا (حوارا) صحیحا:
8

الف .انا  /اَ  /اصفهانیّ  /ال  /من شیراز  /انت / . /؟/

1

ب .للتفتیش /مفتوحة /تفضّل /حقیبتی/ . /
اکتب العملیات الحسابیة
9

الف .ستة فی احد عشر یُساوی ستة و ستین.

1

ب .مئة تقسیم علی خمسة یساوی عشرینَ.
اکتب الساعة باالرقام:
10

1

الف .الحادیة عشرة الّا عشر دقائق.
ب.السادسة الّا النصف.
اکتب فی الفراغ عددا ترتیبیا مناسبا:

11

الف .الیوم ال ...........مِن ایام االسبوع یومُ الثالثاء.

1

ب.یاخذ الفائز ال  ----------جائزة ذهبیة.
ضع فی الفراغ الضمیر المناسب ثمّ ترجم الجمل:
12

الف --------- .ال تَصرخون------- :
ب --------- .کانوا ینصحونَ-------- :

1.5

ج ---------- .سوف یَطبَعنَ-------- :
صُغ الکلمة المطلوبة:
الف .الماضی مِن یُحاوِلُ ------------------ :
 13ب .المضارع مِن َتشارکتن---------------- :

2

ج .االمر مِن تُد خِلینَ ------------------- :
د .النهی مِن تُقَبّلنَ---------------------- :
ترجم الکلمات التی تحتها خط:
 14الف.مَن اجلسکَ هنا؟

1

الزمالء سوف تتعارفونَ.
اقرا النص ثم اجب عن االسئلة:
حاوَلَ الْعُلَماءُ مَعرِفَةَ سِرِّ تِلْکَ الظّاهِرَةِ الْعَجیبَةِ؛ فَأَرْسَلوا فَریقاً لِزیارَةِ الْمَکانِ وَ التَّعَرُّفِ عَلَی الْسَماکِ الَّتی تَتَساقَطُ عَلَی
االرضِ بَعدَ هذِهِ الْمطارِ الشَّدیدةِ
فَوجَدوا انَّ جَمیعَ الْسَماکِ الْمُنتَشِرَ ةِ عَلَی االَرضِ بِحَجمٍ واحِدٍ وَ نَوعٍ واحِدٍ ،وَلکِنَّ الْغَریبَ فی الْامر انَّ االسماکَ لَیسَتْ
15

مُتَعَلِّقَةً بِالْمیاهِ الْمُجاوِرَةِ بَلْ بِمیاهِ الْمُحیطِ االَطْلَسیِّ الَّذی یَبْعُدُ مَسافَةَ مِائَتَی کیلومترٍ عَنْ مَحَلِّ سُقوطِ الْسَماکِ.یَحْدُثُ
إعْصارٌ شدیدٌ فَیَسحَبُ الْسَماکَ إلَی السَّماءِ بِقوَّةٍ وَ یَأخُذُها إِلَی مَکانٍ بعیدٍ و عندما یفقدُ سرعتهُ تتساقطُ علی االرضِ.

2

=1متی تتساقطُ االسماک علی االرض؟
-2ماذا فعلَ العلماء لمعرفة سرَّ هذه الظاهرة العجیبة؟
-3ما هو سببُ تشکیل هذه الظاهرة؟
-4هل االسماکُ متعلقةٌ بالمیاه المجاورة؟

جمع بارم  02 :نمره
با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.

اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران م طنقه  6ت ران

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

رد

یف

کلید

نام درس :عربي دهم ریاضي و تجربي

نام دبیر :سحر سهیل مقدم

(واحد فلسطین)

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 95-96

راهنمای تصحیح

صفحه......... :

تاریخ امتحان3195/31/ 31:

ساعت امتحان 8:صبح /عصر
مدت امتحان 81 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

الف)زمانی که بر دشمنت پیروز شدی،بخشش اورا شکر این غلبه و پیروزی قرار بده.
ب)به آن درخت دارای شاخه های سبزتر و تازه نگاه کن.
ج)هرکس کار نیکی انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد.
1

د)مردم خواب هستند پس زمانی که می میرند بیدار می شوند.
ه)حکایت(مثل)مومن مانند داستان عطار است اگر با او هم نشینی کنی به تو سود می رساند واگر با او راه بروی به تو سود
می رساند و اگر با او مشارکت و همراهی کنی به تو سود می رساند.
ن)زمانی که شخصی کالمی می گوید که مسلمانان را پراکنده می کند ،پس بدانید که قطعا او جاهل یا دانایی است که اگر
تالش می کند میان صفوف مسلمانان پراکندگی بیندازد.

2

.1ب

3

الف) 12سال-فارغ التحصیل می شوند.

4

نامَ=رَقَدَ

انزلَ=رَفَعَ

5

الف)قاعة

6

.3ب

.2الف

.4الف

ب)اکرمَ
ب)پوشیده شده

الف) ریزان

7

الف)انا بخیِرِ

8

اَ انتَ اصفهانی؟ ال اَنا مِن شیراز.

9

ب)گرسنگی-دشمنی

ب)نَعَم،کلُ واحدِ بطاقَتُه بیدهِ

ب) 122/5=22

الف) 6*11=66

11

11
12

الف) الیوم الرابع

ب)االول

الف)انتم/فریاد نمیزنید

ب)هم/نصیحت میکردید.

ج)هَنَ /چاپ خواهند کرد.
ج)اَدخِلی

ال تُقَبِلنَ

13

الف)حاوَلَ

ب)تتشارَکنَ

14

الف)نشاند

ب)به زودی با یکدیگر آشنا خواهید شد.

-1یحدثُ اعصارُ شدیدُ فیسحب الی الماء بقوة و یاخذها الی مکانِ بعیدِ و عندما یفقد سرعته تتساقط علی االرض.
15

-2ارسطوا فریقاَ لزیارة المکان و التعرف علی االمساک التی تتساقط علی االرض بعد هذه االمطار الشدید.
-3یحدثُ اعصار شدید فیحسب االسماک الی السماء بقوة و یاخذها الی مکان بعید.
-4ال ،لیست السماک متعلقه بالمیاه بل بمیاه المحیط االطلسی.

