
 باسمه تعالی

 مشترک ) ریاضی و تجربی ( عربی ، سال دهمدرس 

 آزمون درس پنجم

 طراح : خانم مشایخی       نام و نام خانوادگی :

 نمره ( 5)  التالیه. العبارات ترجم .1

  نه.الملوّ المصابیح مئات اصُالغوّ شاهد .أ

 . الحطب النار تاکل کما الحسنات یاکل الحسد .ب

 خاللها ان من تستطیع عامه لغه تملک  بها، خاصه امتالکها للغه الی اضافه الحیوانات اغلب نّاِ .ج

 . بعضها مع فاهمتَتَ

 

 ئم.لتَیَ یحتّ اتمرّ هدّ عِ هرحَجُ قُلعَفیَ مطهراً سائالً فرزتُ بغددٍ مملوءٌ القطّ لسانُ .د

 

 ؟ کسری طاق عن معلومات لک و هل الفارسی سلمان هو من عرفتَ أ .ه

 

 نمره ( 0.5)  (زائده کلمه.)والمتضاده المترادفه الکلمات نعیّ .2

 ربحَ     رشدَاَ      قتربَاِ     لمسِ      دلّ

 : الکلمات المترادفه 

 : الکلمات المتضاده 

 نمره ( 1.5)  السوال الثالث .3

 خط. تحتها التی الکلمات ترجم .أ

 ن ؟المدُ نارهإل المضیئه بالبکتیریا البشر یوما ستفیدیَ ناَ مکنیُ هل  

 

 االمراض من قایهلوِ ل المناسب شبالعُ تستعمل. 

   

 الجمع. او المفرد اکتب .ب

 َبنَذ   : 

 ُروَص  : 

 نمره ( 1)  الترجمه. اکمل .4



 .هاوسعَ  اال نفساً اهلل فکلّیُ ال .أ

 .   نمی دهد تکلیف .............اندازه  به جز ............به  خداوند 

 .العقل من فضلاَ للعباد شیئاً اهلل سمما قَ .ب

 .نکرد تقسیم عقل از ............چیزی . ...........برای  خداوند 

 خط. تحته ما ترجمه الشریفه االیه فی نعیّ .5

 .            افآمنّ کمنوا بربّآمِ ناَ لالیمان ینادی نا سمعنا منادیاًانّ ناربّ .أ

 انپروردگارت به که میکرد دعوت ایمان به که شنیدیم را دهنده پیام صدای ما پروردگارما، مسلما ای

 .آوردیم و ایمان بیاورید ایمان

 .الموت ذائقه نفسٍ کلّ .ب

 .است مرگ چشنده کس هر

                     نمره ( 0.5. ) االخری الکلمات تناسب ال التی الکلمه نعیّ .6

                                  صنغُ            رحجُ          قشر          ورق .أ

 محیط             عین         صدر            بحر .ب

 نمره ( 1)  خط. تحتها التی للکلمات االعرابی المحل عین .7

 .للسانِا حفظُ اهلل الی االعمالِ حبُّاَ .أ

 .الصف نافذه التلمیذُ فتحَ .ب

 ( نمره1) (زائده واحده کلمه.) المناسب العدد الدائره فی اجعل .8

 (5البوم )  (4التازج )  ( 3الحلیب )    (2حیفه)الصّ     (1ب )نَالذَ

 . سی بفیتامین  ءمملو .أ

  .المتروکه االماکن فی یسکن طائر .ب

  .خریاُ  اطالعات و اخبار فیها اوراق .ج

 الحشرات.  لطرد غالبا کهیحرّ الحیوان جسم خلف عضو .د

                  نمره ( 5/1الیه . )  المضاف الصفه، ، الخبر، ، المفعول الفاعل، المبتدا :التالیه  العبارات فی نعیّ .9

 .السفرِ فی هممُیخدَ دالقومِسیّ .أ

 

 .الطبیهَ بغریزتها االعشابَ الطیور عرفُتَ .ب

 



 (نمره2.)االسئله عن اجب ثم التالی النص اقرا .10

 حتی و الماء وعلی االرض علی تمشی ناَ تقدر هی المختلفه االماکن فی تعیشَ ناَ علی قادرهٌ العنکبوت

 صنعفتَ الخروج بعد جامداً صبحیُ الذی السائل فرزتُ جسمها غدد فی توجد الماء  فی تعیش ناَ

 . ایضا الحشرات لصید منه بیتها و تستفید منه العنکبوت

 الماء ؟ فی تعیش ان العنکبوت تستطیع هل .أ

   العنکبوت ؟ الجسم الغدد فی تفرزه سائل فائده ما هی .ب

 ؟ " تعیشَ ان '' معنی ما .ج

 ؟ ''السائل ''و    ''قادره ''االعرابی المحل عین .د

 قادره : 

 السائل : 

 نمره نیز به عنوان آزمون شفاهی در نظر گرفته می شود. 5 تذکر : عالوه بر آزمون کتبی،
 


