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  جمهوري اسالمي ايران
  اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

  
  
  
  
  

  شماره
  بارم  .)لطفا در همين برگه پاسخ دهيد(  متن سوال  سوال

 .)جمالت زير را ترجمه كنيد. (تَرجم هذه الجملِ الي الفارسية  1
  منْ اله غيرُ اهللاِ ياتيكُم بِضياء اَفال تعقلونَ ) الف

 
 

  .هما اهللا ولكن كانا انفسهما يظلمانِو ما ظَلَم) ب
 
 

  يجعلُ اهللا الرحمةَ مئة جزء فَيمسك عنده تَسعة و تسعينَ جزءاً و ينزِلُ  في االرضِ جزءاً واحداً ) ج
 

  

  .هل تَعلم اَنّ النّملةَ تَقدر علي حملِ شيء يفوقُ وزنها ستّين مرّةً) د
 

  

  في الجو مثلَ الشّرَرة  هامن ذالذّي اوجد) هـ
 

  

  .اًكعندما يفقد االعصار سرعتَه تَتَساقَطُ األسماك علي االرضِ كأنّ السماء تَمطَرُ أسما) و
 

  

  »مهرَجانَ مطَرِ السمك« حتَفلُ الناس في الهندوراس بهذا اليوم سنوياً و يسمونَه ي) َز
 

  
 

  
75/0 

  
  
75/0  

 
  
1  
 
  
  
1  
 
  
1  
 
  
  
1  
 
  
1  

 

 )جاهاي خالي را كامل كنيد. (ملْ اَلفراغات في التّرجمة الفارسيةِاك  2
 . من زرع العدوان حصد الخُسرانِ) الف

  .كند درو مي.... ............................بكارد ..... ................................هركس 

 .ربنا انّنا ظَلَمنا نَفسنا فَاَغْفرْ لَنا) ب

  ......... ............................ظلم كرديم پس ما را ........ ..........................قطعاً ما به  ،گار ماپرورد
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 ن ترم اولميا  :نوبت امتحاني        نخبگان عالمه طباطبايي :نام واحد آموزشي    ):ش داوطلب(ش صندلي
  متوسطه دوره دوم:  مقطع  دهم رياضي و تجربي  :پايه   :نام و نام خانوادگي
  1395 - 1396  :  سال تحصيلي  گروه مولفان نخبگان :دبيران/نام دبير  1عربي زبان قرآن   : سئوال امتحان درس

 

  صبح  7:30  :ساعت امتحان
  دقيقه  80  :وقت امتحان

  صفحه  3  :تعداد برگ سئوال

  محل مهر يا امضاء مدير
  
  



 2صفحه 

 

 .ما اَجملَ غابات مازندران و طبيعتُها)ج

  .هاي مازندران و طبيعتش جنگل....... .................................
  .)ها خط كشيده شده ترجمه كنيدكلماتي كه زير آن. (اُشيرَ اليهابخطتَرجِم الكلمات الّتي   3

  .من حبةٍ نَمتكيف ) الف

  .رَةعمستَ جذوتُهاواُنظُرْ الي الشمس الّتي ) ب

  الحسنة فَلَه عشرٌ اَمثالَهاجاء بمن ) پ

  الحكمة ينابيعظَهرت ) ت

  التَطرُدوايا ايها التالميذ ) ج

  الظاهرَةقُ هذه هل تُصد) د

3 

4  رجمت ن نوع االفعال في الجمل التالية ثُمرا در جمالت زير مشخص كنيد سپس ... نهي و –امر–مضارع–نوع فعل ماضي(عي
  ).ها را ترجمه كنيد آن
  ..........................................................: ........ترجمه فعل  : ...................نوع فعل  . التَحزنوا انّ اهللا معنا) الف

  ........................................................: ..........ترجمه فعل  : ...................نوع فعل   و اجعلْ لي لسان صدقٍ في االخرين) ب

  .........................................................: .........ترجمه فعل  : ...................نوع فعل  .الذّي اليسمع جيداً) ج
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 )ها را در ترجمه تصحيح كنغلط: (صححِ االخطاء في التّرجمة  5
  »قُلْ من اَنزَلَ الكتاب الذّي جاء به موسي« ) الف

  )غلط 2. (كند بگو چه كسي كتابي را كه توسط موسي آمد نازل مي

  
  سيقولونَ ثَالثه رابعهم كلبهم) ب

  )غلط 3. (ها سگشان است گويند سومين است كه چهار نفر از آن مي

  

  

25/1 

  )ها را رسم كنهبراي ساعت عقرب: (رسم عقارب الساعةاُ  6

  الرابعةُ الّا ربعاً 

  

5/0 

 .)عمليات رياضي زير را با عدد بنويسيد: (اُكتب العمليات الحسابية التالية بالعدد  7
  :خمسة و اربعون زايد ثَالثينَ يساوي خمسة و سبعينَ) الف

  

  :ثَمانينَ تقسيم علي اربعة يساوي عشرينَ) ب

  

1 



 3صفحه 

 

 
  )قرار دهيد) شمارشي(در جاي خالي عدد ترتيبي يا اصلي: (أصلياًأو  ترتيبياً ضَع في الفراغ عدداً  8

  »آذر« في السنةِ االيرانيةِ شهرٌ ........ .....................الشَهرُ ) الف

  ............................أنت في الصف ) ب

  شهراً........... .........................إنَّ عدةَ الشُهور عند اهللاِ ) ج

75/0 

 )ي مناسب را انتخاب كندر جاي خالي كلمه: (عين الصحيح للفراغ  9
  )اُخرُجي –التخرُج  –اُخرج . (منَ الملعب...... .....................يا فاطمةُ، رجاء ) الف

  )تَعتَقد –يعتَقد  –يعتقدونَ (لينا بعض العلماء أنّ لأللوان تاثيراً ع........ ..........) ..............ب

  )مارجعت –مارجعا  –مارجعنا (من جامعة طهران الي البيت ......... ........................أنا و أخي ) ج

  )تَشْعرُ –تَشعرنَ  –تَشعرينَ (بالفرحِ؟ ............ ...................يا ايتها الطالبات هلْ ) د

  )ثمانية و اربعون –الثامن و االربعون  –ثمانية اربعون ( ........................................... :» 48« يح عن عدد حلصماهو ا) ه
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  ))يك عبارت اضافي است(را در جاي مناسب خود بنويسيد)تركيب(هر جمله): (عبارةٌ زائد(ضَع هذه الجملَ في مكانها المناسب  10
  هي فضّةٌ –هما سائحتانِ  –هنّ صابرات  –هذانِ المصحفانِ  –هم حدادونَ 

  مفرد مؤنث  جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم مثني مؤنث

  

  

    

  

  

1 

 )هاي زير را ترجمه كنيد فعل(تَرجِم هذه االفعالِ التالية   11
  ............................: .............سوف يرجع) ب                          ..............................: ...........اليشربونَ ) الف

تمكانَ ينظرونَ) د                         ..............................: .................ج ماقَس............... :...........................  

1  

  )بنويسيدرا ؤال و جواب صحيح كلمات را مرتب كنيد و س. (رتِّب الكلمات و اكتب سؤاالً و جواباً صحيحاً  12
  حتّي اآلن/ سافرت / ال / إلي ايران / مع األسف / هل 

    :سؤال

  

  : جواب

5/0  

 )اعداد را از كوچك به بزرگ مرتب كنيد: (رتّب االعداد من االصغر إلي األكبر  13
 عسعونَ  –التاستّ –تن عشَرَ –ونَ سالثام  

  

5/0  

  20 جمع نمرات  

 
  .مراجعه كنيد حي آزمون امروز ، به كانال بانك سواالت نخبگانپاسخ تشري گرامي جهت مشاهدهدانش آموز 

https://telegram.me/banksoalnokhbegan  
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 پاسخنامه 

  شماره
  متن پاسخ  سوال

 )75/0(انديشيد  آورد؟ آيا نميشنايي ميبراي شما رو)يكتا(چه خدايي غير از خداوند )الف  1

  )75/0. (كردند خودشان ستم مي) ها آن(و خداوند به آن دو ستم نكرد ولي آن دو  )ب 

دارد و يك قسمت را بر زمين  دهد، سپس نود و نه قسمت آن را نزد خود نگه مي خداوند رحمت را صد قسمت قرار مي) ج

  )نمره 1. (مي فرستد

  )1. (برابر وزنش است حمل كند 60تواند چيزي را كه  مورچه ميداني كه  آيا مي )د

  ي آتش  در هوا مانند پاره  پديد آورد آن را كه اين چه كسي است ) ه

  )1) (ي آتش پديد آورده است را در هوا مانند پاره) خورشيد(اين كيست كه آن (

  )1. (بارد ها را مي فتند گويي آسمان ماهيا ها روي زمين مي دهد ماهي هنگامي كه گردباد سرعتش را از دست مي) و

  )1. (نامند ي باران ماهي مي گيرند و آن را جشنواره مردم در هندوراس ساليانه اين روز را جشن مي) ز
 )5/0(زيان  –دشمني ) الف  2

  )5/0(بيامرز  –خودمان ) ب

  )25/0(چه زيباست ) ج
 ها چشمه) ت  آورد)پ ي آتشپاره)ب رشد كرد) الف  3

  )نمره 5/0هر مورد (پديده ) د  )دورنكنيد(از خود نرانيد) با تُندي) (ج
  )25/0) (غمگين نشويد(ناراحت نشويد :ترجمه فعل )25/0(نهي:نوع فعل التحزنوا) الف  4

  )25/0(قرار بده : ترجمه فعل  )25/0(امر : نوع فعل  اجعلْ) ب

  )25/0(كند  گوش نمي –شنود  نمي: جمه فعلتر  )25/0( )ع منفيرمضا( نفي: نوع فعل  اليسمع) ج
  )25/0هر مورد(آوردآمد نازل كرد كند  نازل مي) الف  5

  چهارمين چهار نفر   سه نفر سومين   خواهند گفت گويند  مي) ب

  
 )25/0رسم هر عقربه(              3:  45  6

  

  

  
 )5/0(45+  30=  75)  الف  7

  )5/0(  80 4=  20)  ب
  )25/0(اثنا عشَرَ ) ج  )25/0(العاشر)ب )25/0(التّاسع ) الف  8
  )25/0(ما رجعنا ) ج  )25/0(يعتقد)ب )25/0(اُخرجي ) الف  9
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 )25/0(ثمانية و اربعون)هـ )25/0(تَشعرنَ ) د
  مفرد مؤنث  جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم  مثني مؤنث  10

  )25/0(هي فضّة   )25/0(هم حدادونَ )25/0(هنَّ صابرات )25/0(هما سائحتانِ 
 

  )25/0( )د گشتنخواهزبا(خواهند برگشت) ب   )25/0(نوشند  نمي) الف  11

  )25/0) (كردند نگاه مي(ديدند  مي) د  )25/0) (تقسيم نكردي(قسمت نكردي ) ج
 )25/0(هلْ سافرت الي ايرانَ حتّي اآلنَ؟: سؤال  12

  )25/0(ف سال، مع األ: جواب
13   عن عشر –التاسسعونَ–ستّون– الثامت 

       )25/0)                 (25/0(  
  

  


