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  جمهوري اسالمي ايران
  اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

  
  
  
  
  

  بارم  متن سوال  
    )نمره 5/3) (شناسي مهارت واژه) (الف  
 .)جمالت زير را ترجمه كنيد: (تَرجِم هذه الجملِ الي الفارسية  1

  ...............) . (.............المدنِإلنارةِ البشَرُ يستَعينُ بالبكتريا المضيعةِ ) الف

  ...................)و(.....................المضيقِفي النُحاس  وضَع) ب

  ...................)و(................ ادةٌحاُنوف  ينِفالدلل) ج

25/1

  .)خط كشيده انتخاب كنيدهاي صحيح كلماتي را كه زير آنترجمه(إنتَجِب التَرجمةَ الصحيحةَ لما تَحتَه خَطٌّ  2
  پرنده      كوسه ماهي        ماهي             ينَفعدو الدال سمكَةُ القرش) الف
  ساحل                دريا       روستا            .الشّاطيينُ أَوصلَته الي فالدال) ب

5/0  

 عين الكلمات المتُترادف و المتَضادةَ   3
  )سحاب - ضوء -فَجأةً -صنَع - جاهز -ظَالم - بني -غَيم(

).................................(   ..................)  (..................     ..................)  (..................  

75/0 

 )ا در هر رديف مشخص كنيدي ناهماهنگ ر كلمه: (عين الكلمةَ الغَريبةَ  4

  □يقطَع   □ينظَرُ   □ال يفتَح    □لَعقَت) الف

  □البحر  □الزُبدة   □الخُبز   □الحليب ) ب

5/0  

 .)مفرد كلمات زير را بنويس: (اُكتُب مفرد األسماء التالية  5
  =........................طيور ) ب    = ................... أذناب) الف

5/0  

    )نمره 7(مهارت ترجمه جمالت ) ب  
 )عبارات زير را به فارسي ترجمه كن: (تَرجم العبارات التالية بالفارسية  6

 . يعلَقُ القطُ جرحه عدةً مرّات حتّي يلتَئم) الف

 
  
 ذُكرَ إسم ذي القَرنينِ و أعمالَه الصالحةُ بِعدةِ آيات في القرآنِ ) ب

 
  
 . فينُ دوراً مهماً في الحربِ و السلمِتؤَدي الدال) ج

 
  
  

٥/٥ 

 ميان ترم دوم  :نوبت امتحاني        نخبگان عالمه طباطبايي :نام واحد آموزشي    :)ش داوطلب(ش صندلي
  متوسطه دوره دوم:  مقطع  تجربي -دهم رياضي   :پايه   :نام و نام خانوادگي

  1395 - 1396  :  سال تحصيلي  خانم كسمائي :دبيران/نام دبير  عربي   : ال امتحان درسسؤ
 

  صبح  7:30  :ساعت امتحان
  دقيقه  70  :وقت امتحان

  صفحه  3  :تعداد برگ سئوال

  محل مهر يا امضاء مدير
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 . سبحانَ ربي األعلي و بِحمده)د  

 
  
 . جمالُ العلمِ نَشرُه و ثَمرَتَه العملُ بِه) هـ

 
  
 .صدقَةٍ جاريةٍ أو علمٍ ينتَفَع به أو ولَد صالحٍ يدعولَه: إذا مات اإلنسانُ إنقَطَع عملَه االّ من ثالث) و

 
 
  

  

 )ي عبارات زير را كامل كن ترجمه: (كَمل التَرجمةَ للعبارةِ التّالية  7
  ) الدلفينُ منَ الحيوانات اللبونَة الّتي تَرضع صغارِها(

  ................)......................هاي خود كه به بچهاست ......... ...................از حيوانات   دلفين(

5/0  

 )ي صحيح را مشخص كن ترجمه: (عيِن التَّرجمةِ الصحيحة  8
  . كُتب عليكُم الصيام) الف

  □. روزه بر شما واجب شد -2    . □روزه را بر شما واجب كرد -1
  . إنَّه من عبادنا المخلصينَ) ب

  □. قطعاً او از بندگان ما مخلص است -2  □. قطعاً او از بندگان مخلص ما است -1

5/0  

 )اشتباه ترجمه را تصحيح كن: (مةصححي األخطاء في الترج  9
 )ياري كرديم او را بر قوم كافران. (وانصرنا علي قومِ الكافرينَ

  

5/0  

    )نمره 5/8(مهارت شناخت و كاربرد قواعد) ج  
  .)را مشخص كنيدنقش كلماتي را كه زير آن خط كشيده شده(عين المحلّ اإلعرابي لما تَحتَه خَطٌّ   10

  ...............) ..............و.................. (.........أفضَلَ منَ العقلِ شيئاًللعباد  اهللاُما قَسم ) الف

  .............)...............و........................ (..........قُبح النَّسبِ يستُرُاألدبِ  حسنُ) ب

١ 

 )فعل مجهول پيدا كن2: (عين الفعلين المجهولين في العبارة التالية  11
 و أَخذوا من مكانٍ قريبٍ ) الف

 
     

 . اُولئك يدخُلونَ الجنَّةَ و ال يظلَمونَ) ب

 
  

1  

 )اليه مشخص كنيك صفت و يك مضاف: (عين الصفَةَ و مضاف اليه  12
 . السالم علَينا و علَي عباد اهللاِ الصالحينَ

  

1  
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 مورد2)زير جار و مجرور خط بكش: (ضَع خَطاً تَحت جار و مجرور  13
 علي دينِ ملوكهِمالنّاس ) الف

  . النِّجاةُ في الصدقِ) ب 

1  

  : عين الجواب الصحيح  14

  □يضرَب   □يضرِب               □ضَرَبت :              الفعل المجهول) الف

  □مجالسة  □جلوس              □إجالس):              يجالس(مصدر ) ب

1  

 .)اين دو جمله را ترجمه كنيد(: تَرجم هاتين جملَتَينِ  15
 : هم يحتَرِموني) الف

   
 : فَريق المدرِسةِ، فائزٌ) ب

 
  

5/1  

  .)مورد اضافي است 1) (ها را در مكان مناسب قرار دهيد سپس ترجمه كنيداين فعل: (ضَع هذه األفعال في مكانها المناسب ثُم تَرجِمها  16
  )ال تَتَعجبوا - كانا يغسالنِ - أغلقي - نَتَخَرَّج –حرَّكتُما (

  ترجمه  عربي  ع فعلنو

      ماضي

      امر مخاطب

      ماضي استمراري

      نهي
 

2  

    )نمره 5/0(مهارت درك مطلب ) د  
 :عين الجملَةَ الصحيحةَ حسب الحقيقة و الواقع  17

      . عندما ينقَطع تيار الكهرباء في الليل يغرَقُ كُلُّ مكانٍ في الضَّالمِ) الف
      . تا يأجوج و مأجوج متَمدنتَينِكانَت قَبيل) ب

5/0  

  )نمره 5/0(مهارت مكالمه) هـ  18
  : أجِب عن األسئلُ

  □ال) 2  □نعم ) 1    هل تَعرِف من هو سلمانُ الفارسي؟ ) الف

    □للزيارة مقبرة االمام الحسين ) 1    لم تَذهب إلي المدائن؟ ) ب

  □لمشاهدةِ طاقِ كسري ) 2    

5/0  

  20 جمع نمرات  
 

  .مراجعه كنيد حي آزمون امروز ، به كانال بانك سواالت نخبگانپاسخ تشري رامي جهت مشاهدهدانش آموز گ
https://telegram.me/banksoalnokhbegan 
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