
 نام و نام خانوادگی: 

 دهم ریاضی و تجربیمقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 صفحه2  تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 دبیرستان غیردولتی دخترانه

 عربینام درس: 

 سحر سهیل مقدم نام دبیر:

 66/06/0936 امتحان: تاریخ

 صبح/ عصر   8ساعت امتحان:

 دقیقه 66مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 للترجمة: 1

 الناسُ نیامٌ فاذا ماتوا انتبهوا. -1

 اثنانِ یَتناجَیانِ فاَلتَدخُل بینَهُما.اِذا کانَ  -2

 یحتفلُ الناسُ بهذا الیومِ سنویّا وَ یُسَمّونَهُ مهرجانَ مطر السَّمک. -3

 اذا قال احدٌ کالماً یُفرّقُ المسلمینَ، انّه جاهل او عالمٌ یُحاولُ بثَّ بین صفوف المسلمینَ. -4

 سلمیّاَ.علی کلّ الناسِ اَن یَتعایَشوا معَ بعضِهِم تعایشا  -5

 هل تعلمُ النّملة تقدرُ علی حملِ شیءٍ یفوقُ وزنَها خمسینَ مرّة؟ -6

 مَن جاءَ بالحسنة فَلَهُ عشر امثالها. -7

5 

 انتخب الترجمة الصحیحة:  2

 اَ تعلمُ اَنَّ الناسَ یاخذونَ االسماکَ مِن السماء وَ یطبخونها وَ یاکلونَها.-1

 خورند؟ گیرند و آنها را پخته و می ها می آسمانها را از  آیا دانستی که مردم ماهی-الف

 خورند؟ پزند و می گیرند و آنها را می ها را از آسمان می دانی که مردم ماهی آیا می-ب
 

 جاء الخریف فالتبقی شجرة خضراء فی الغابة. -2

 ماند. نمی لپاییز آمد پس درخت در جنگ -الف

 ارد.گذ پاییز پس در بیشه درختی سبز باقی نمیآمد -ب
 

 االصرار علی العدوان قد فرَّقَ کثیراَ من شعوب العالم علی مرّ العصورِ.-3

 های جهان را در گذر زمان پراکنده کرده است. پافشاری بر دشمنی بسیاری از ملت-الف

 پافشاری بر دشمنی ها ملل جهان را در طول تاریخ بسیار از هم جدا ساخته است.-ب
 

 لّا وُسعَها.الیُکَلّفُ اهللُ نفساَ اِ-4

 دهد. الف.خدا به کسی جز به اندازه توانش تکلیف نمی

 دهد. ب.خدا به کسی جز به اندازه درخواستش تکلیف نمی

2 

 کمّل الترجمة: 3

 تخرّجَ الطالبُ بعد اثنتی عشرة سنة.یالف. 

 دانش اموزان بعد از  ............ سال .................. .

 الفقر و الوجع و العداوة و النار.ب. اربعة قلیلها کثیر: 

 چهار چیز است که کمشان زیاد است: تنگدستی، ................ و ........................ و اتش.

1 

 ب سواال و جوابا )حوارا( صحیحا: رتّب الکلمات و اکت 4

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

 تفضّل/ حقیبتی/ . /ب. للتفتیش/ مفتوحة/ 

1 

 اجب عن االسئلة التالیة: 5

 الف.کم عمرُکِ؟

 ب.کیفَ وجدتِ ایرانَ؟

 

5.5 



 اکتب الساعة باالرقام:  6

 الف. الحادیة عشرة الّا عشر دقائق.

 ب.السادسة و عشرونَ دقیقة.

1 

 اکتب فی الفراغ عددا ترتیبیا مناسبا: 7

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

 جائزة ذهبیة. ----------ال  ةاخذ الفائزب.ت

1 

 ضع فی الفراغ الضمیر المناسب ثمّ ترجم الجمل: 8

 -------ال تَسترجعونَ:  ---------الف. 

 --------: کان ینصحُ ---------ب. 

 --------: سوف یَتَجلّی ----------ج. 

1.5 

 عن االسئلة: اقرا النص التالی ثمَّ اجب 9

انها. قال خلقَ اهلل االنسان وَ جَعَلَهُ زوجینِ ذکراَ وَ انثی، و البالد االسالمیةُ مجموعةٌ مِن الشعوب الکثیرة، تَختَلفُ فی لُغاتها و الو

 «اکرَمَکم عندَ اهللِ اَتقاکُم.یا ایّها الناسُ اِنّا خلقناکم مِن ذکرٍ و اُنثی و جعلناکُم شُعوباَ و قبائلَ لِتعارفوا اِنّ » اهللُ تعالی: 

 لماذا جعلَ اهلل الناسَ شعوباَ؟ -1

 مَن هو افضَلُ الناسِ عند اهلل؟ -2

 بِماذا تَتَشکَّلُ البالدُ االسالمیّة؟ -3

 هل تَختلفّ البالدُ االسالمیّة فی اللّغاتِ و االلوان؟ -4

2 

 عیّن الجواب الصحیح: 15

 لواالتَقبَلوا/   ال تُقَبِّالتُقابِلوا /   «: تُقَبّلونَ»النّهی مِن  الف.

 تعرّف/ تعارُف/ اعتراف« : اعتَرَف»ب. المصدر مِن 

 اَخرِج / اُخرِجُ/ اَخرَجَ« : یُخرِجُ» ج. االمر مِن 

 علَّمَ/ تَعَلَّمَ/ تعلیم« : تُعَلِّمُ»د.الماضی مِن 

1 

 اکتب فی الفراغ الکلمتین المترادفین و الکلمتین المتضادتین: 11

 بِدایة/ رقدَ/رفعَ/رخیصة نامَ/ انزلَ/

 --------------)المتضاد(  --------------ب.            ------------------) المرادف(  ------------الف. 

1 

 ترجم االفعال: 12

 رسائلَ عبرَ االنترنِت.  اِستَلَمنا الف. انا و زَمیلی

 لِذنبِکَ. اِستَغفِرب.فاصبِر اِنَّ وعدَ اهللِ حقٌّ وَ 

 اهللُ الیکَ. اَحسنَج.اَحسِن کَما 

 القرآنُ علی حریّة العقیدة. وکّدُد.یُ

2 

 ضَع فی الدائرة العدد المناسب: 13

 وجعٌ فی الراسِ تختلفُ انواعُهُ وَ اسبابُهُ.      ⃝                                  .الغیم                    1

 اداةٌ لتنظیفِ االسنانِ.      ⃝                               .الینبوع                   2

 عینُ الماء و تهرٌ کثیرُ الماء.     ⃝                                               .المشمش3

 بخارٌ متراکمٌ فی السماء یَنزلُ منهُ المطرُ.      ⃝                                                .الصّداع  4

                                                  .الفرشاة.5

1 

 



 پاسخ نامه سواالت

  

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 دبیرستان غیردولتی دخترانه

 عربینام درس: 

 سحر سهیل مقدم  نام دبیر:

 66/06/0936 امتحان: تاریخ

 صبح/ عصر  8ساعت امتحان:

 دقیقه 66مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 ترجمه 1

 مردم خفتگان هستند هنگامی که بمیرند بیدار می شوند. -1

 گویند میان آن دو داخل نشو زمانی که دو نفر با یکدیگر راز می -2

 گیرند و آن را جشنواره باران ماهی می نامند. مردم سالیانه این روز را جشن می -3

می گوید که مسلمانان را پراکنده می کند، او نادان است یا دانایی است که در جهت پراکندن زمانی که کسی سخنی  -4

 های مسلمانان تالش می کند. اختالف میان صف

 بر همه مردم واجب است همزیستی مسالمت آمیزی با همدیگر داشته باشند. -5

 حمل کند؟تواند چیزی را که پنجاه برابر وزن خودش است را  دانی مورچه می آیا می -6

 هر کس کار نیک انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد. -7

5 

 2 الف-4                    الف-3ب           -2ب                   -1 2

 1 اتش-درد-ب         شوند فارغ التحصیل می –الف. دوازده  3

 1 الف. ا انت من شیراز؟ ال انا اصفهانیّ.             ب.تفضل. حقیبتی مفتوحة للتفتیش. 4

 5.5 الف.عمری ست عشر عاماَ.            ب.وجدتُ ایرانَ بالد جمیلة. 5

 1 الف.ساعت ده و پنجه دقیقه                 ب. ساعت شش و بیست دقیقه 6

 1 الف.الرابع             ب.االولی 7

 1.5 شود کرد           ج. هو/ جلوه گر می و/ نصیحت میگیرید          ب. ه م/پس نمیالف.انت 8

. البالد االسالمیةُ مجموعةٌ مِن الشعوب الکثیرة،       3. افضَلُ الناسِ عند اهلل اتقاکم.         2جعلَ اهلل الناسَ شعوباَ لِتعارفوا.          .1 9

 فی اللّغاتِ و االلوان..نعم، تَختلفّ البالدُ االسالمیّة 4

2 

 1 خرِج                   د. علّمَج. اَ            ال تُقَبِّلوا          ب. اعتراف الف. 15

 1 الف.نام و رقد           ب. انزل و رفع 11

 2 کند الف.دریافت کردیم           ب. طلب امرزش کن.            ج. نیکی کرد                   د.تاکید می 12

 بخارٌ متراکمٌ فی السماء یَنزلُ منهُ المطرُ.الغیم :  13

 عینُ الماء و تهرٌ کثیرُ الماء.الینبوع: 

 وجعٌ فی الراسِ تختلفُ انواعُهُ وَ اسبابُهُالصّداع: 

 اداةٌ لتنظیفِ االسنانِ.الفرشاة: 

1 

 


