
 باسمه تعالی

 ) ریاضی و تجربی ( مشترک عربی ، سال دهمدرس 

 آزمون درس اول

 طراح : خانم مشایخی       نام و نام خانوادگی :

 نمره ( 3التالیه )  العبارات ترجم .1

 .   رهضِالنَ الغصون ذات            الشجره اُنظر لتلک .أ

 . قمره فیه و اَوجدَ بانجمٍ زانه .ب

 .                      المطر منه لنزِیَ السماء فی متراکم بخار هو الغیم .ج

 نمره ( 5/0الصحیحه ) الترجمه عین .2

 الجمیله؟ بالدک الی اسافرَ نأ حبّتُأ  .أ

 کنی؟ سفر زیبایت کشور به داری که دوست آیا (1

 کند؟ سفر زیباست که کشورت به که دارد دوست آیا (2

               کنم؟ سفر کشور زیبایت به که داری دوست آیا (3

 الثمره ؟ منها خرجُیَ ذیذالّ من و قل فابحث .ب

 را ؟ میوه آن از می آورد بیرون کسی چه و بگو کن بحث پس (1

 می آورد؟ بیرون را میوه آن از کسی چه و بگو جستجو کن پس (2

 اورد؟ بیرون را دانه آن از کسی چه و بگو کن جستجو پس (3

 نمره ( 1)  (زائدتان کلمتان) .و المتضاده المترادفه الکلمات عین .3

 الجماعه  ، سنالحُ ،  الشرره ، الوحده  ، الجذوه ،  الموت                                

 : الکلمات المترادفه 

 : الکلمات المتضاده 

 نمره ( 5/1السوال الرابع )  .4

 تحتها الخط. التی الکلمات ترجم .أ

 .منهمرهٌ هانعمُ الذی هو اهلل ذاک (1

 .       اسافرَ ان احب ی، لکنّاالسفِ  مع ال، (2

 او الجمع المفرد اکتب .ب

 : ررَالدّ (1



 جر :الحَ  (2

 نمره ( 5/1االصلیه. ) و حروفها الکلمات وزن اکتب .5

 الحروف االصلیه   وزن الکلمات

 ر :قادِ .أ

 حتراق :إ .ب

                    فتاح :مِ .ج

 نمره ( 5/3. ) ترجمها ثمالمناسب،  مکانها فی و التراکیب الجمل هذه ضع .6

 حوارات  هذه  الغیم ، هذا اریتان ، البطّ  هاتان  الجمله ، هذه کتابان ، هذان الدرر ، تلک  العالمون ، هوالء    

 : مونث مفرد .أ

 : مذکر مفرد .ب

 : مونث مثنی .ج

 : مذکر مثنی .د

 : سالم مذکر جمع .ه

 : سالم مونث جمع .و

 مکسر : جمع .ز

 نمره ( 1الساعه )  عقارب رسماُ .7

  الربع و الرابعه .أ

 

 ربعا   اال الرابعه .ب

 

 نمره ( 2نوعها )  کتبو اُ االفعال ترجم .8

 نوع الفعل   ترجمه

 : یذهبُ کان .أ

 : عوادفَاِ .ب

 : کینترُتَ .ج

 بتا :عِلَ .د

 نمره ( 5/0االخری . )  الکلمات ناسبالتُ التی الکلمه نعیّ .9



   عسمَاِ   لنَفعَاِ  سجداِ  جعلاِ .أ

                           یحالرّ   الغیم   المطر  العمود .ب

                                          نمره ( 5/0مکالمه )  .10

      بارد  الجوّ  حار  الجوّ         ؟ء الشتا فی الجوّ کیف .أ

 ائرهبالطّ  والدی مع        ؟ مشهد الی سافرتُ بما .ب

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


