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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 
 :  تَرِجِم الکَلامِت التي أُشريَ إليها بِخطٍّ

 لِتَأجيِل االِْمِتحاِن نََجَحْت. )                      ( ُخطَّتَـــهُمما لَيَس لََك ِبِه ِعلٌم.   )                     (             ب( ِِلَنَّ  ال تَْقُف الف( َو 

5.0 

2 
 «زائدتانِ  کَلِمتانِ ( »َعليهِ – الَْحَسنَة – َمخبوء -سائل – لَهُ  - َخفيّ )              :  الَقوسيِ  بيَ  ماّم  املرُتادَف  و املُتّضادَ  اِنتَِخب

 ( ..................= ........................ب( ....................≠ .......................       الف

5.0 

3 

 (دهيد پاسخ عربی زبان به)    :التّاليةِ  اِلسئلةِ  َعنِ  أَِجْب 

 ........................................................... . أَمبيسيلي؟ کبسول تُعِطيني ال لاِمذا( الف

 .................................................. .اِْلَدويََة؟ ٰهِذهِ  تَشرَتِي لَِمنْ ( ب

5.0 

4 
 : التّاليةِ  الِعبارةِ  تَرَجمةِ  کَمِّل

 ........... . ديگر درخت به درختی از که............  را سنجابی.         َشَجرَة   إلَی َشَجرَة   ِمنْ  يَْقِفزُ  ِسنجابا   شاَهْدنا

5.0 

0 
 : الَصحيحَ  الَجوابَ  اِنتَِخب

 ( کنند تالش که/   کنند می تالش: )يُحاِولوا أَنْ ( ب(    کند¬ پراکنده را آنها تا/  کند¬می پراکنده را آنها: )لِيَُفرِّقُوُهم( الف

5.0 
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 ( کنيد معي را شده مشخص کلامت نقش: )خط   تَحتَهُ  لاِّم  اإلعرابِّ  املَحلِّ  َعيِّ 

الحِ  ِمنَ  أَقَوی الَْکالمِ  قُدرَةُ ( الف  .مِ الَکال  لِيَ  لِسانَـکَ  َعوِّدْ ( د. َشٍّ  لِکُلِّ  ِمفتاحٌ  الِکذُب ( ج.  ُسقراط أَمامَ  الَْمظَهرِ  َجميَل  رَُجٌل  َوقََف ( ب. السِّ

1.0 
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 ِ  .اِْلُخرَی الْکَلاِمِت  تُناِسُب  ال الَّتي الْکَلَِمةَ  َعيِّ

ُل          يَْزَرعُ       يَنْبُُت         يَْغرُِس ( الف   ِذئْب       قََدم         ذَنْب      رَأس( ب              يُبَدِّ

5.0 
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 : قَرَأتَهُ  الّتي قَواعدِ  َحَسَب  التَّاليَتَيِ  الُْجملَتَيِ  ترَِجمِ 

 ................................................................................... .       ِبُُسَعة   ََيْيش َولَدا   رَأَيُْت ( الف

 .................................................................... .. يَْخَشعُ  ال قَلب   ِمنْ  ِبَك  أعوذُ  إّن  الَلهُّمَّ (  ب

5.0 

 الفعل املايض فعُل اِلمر املصدر الفعُل املجهوُل  اَلُْمضارُِع الَْمنفيُّ   9

      الكلمة

      الرَتَجمة

ْل  ال -أَنِفُقوا)       : تَرِجْمها ثُمَّ  ُمناَسبة   کَلمة   الَفراغِ  يف َضعْ   «زائدةٌ  واحدةٌ  کلمةٌ ( »تُْضطَرُّ – تأِجيل -قَرَّرْنا – تَْغرَتُّونَ  ال – تُکَمِّ

2.0 

 2 از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 و تجربی دهم ریاضییاز مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  3اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سیدخندانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7981 -89سال تحصیلی  دوم ترم میانآزمون 

 2عربی نام درس: 

 آقای منصوری نام دبیر:

 22/1331 /22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 3:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 32مدت امتحان : 
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 : التّاليةَ  الِعباراِت  تَرِجم

 .الّصالِحِ  الَْعَملِ  إلَی َجميل   ِبَکالم   الُْمخاطَبيَ  يَْدُعوَ  أَن الُْمتََکلِّمِ  َعلَی يَِجُب ( الف

 .الِْکْذِب  اْحتِامُل  فيهَا الَّتي اِْلَقوالِ  ِذکْرِ  َعنْ  ااِلْجِتناُب  اإْلِنسانِ  َعلَی يَِجُب ( ب

ِث  ال( ج  .ِبهِ  َسِمْعَت  ما ِبُکلِّ  النّاَس  تَُحدِّ

 .أَبَدا   نَنْساهُ  لَنْ  َدرسا   تََعلَّْمنا: ناِدميَ  قالُوا وَ  الطُّاّلُب  َخِجَل ( د

َل  أَنْ  اِْلُستاذُ  وافََق ( ه ةِ  ااِلْمِتحانَ  لَُهمُ  يَُؤجَّ  .واِحد   أُسبوع   لُِمدَّ

2.0 

 2 از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 الف( پیروی نکن 

 ب( نقشه / طرح

2 
≠ علیهالف(   له

مخبوءب(  =  خفیّ

3 
 الف( لِأَنَّه غیر مسموحٍ

 ب( لِزمیلی

 می پرید –دیدیم  4

5 
 الف( تا آنها را پراکنده کند

 ب( که تالش کنند

6 

 جار و مجرور  –الف( مبتدا 

 ب( فاعل

 مضاف الیه –ج( خبر 

 د( مفعول

 چهارالف( گزینه چهار             ب( گزینه  7

8 
 الف( پسری را دیدم که با سرعت می دوید

 ب( خدایا من به تو پناه می برم از قلبی که فروتنی نمی کند

9 

 الفعل املايض فعُل األمر املصدر الفعُل املجهوُل  اَلُْمضارُِع الَْمنفي   

 قَرَّرْنا أَنِفُقوا تأِجيل تُْضطَر   تَْغََت ونَ  ال الكلمة

 قرار گذاشتیم انفاق کنید تأخیر کردن نگران می شوی خورید فریب منی الََتَجمة

 

11 

 الف( سخنران باید مخاطبین را با کالمی زیبا به کار شایسته دعوت کند.

 ب( انسان باید از ذکر گفتارهایی که در آن احتمال دروغ است دوری کند.

 ج( هرچه را شنیده ای به مردم نگو

 گفتند به ما درسی آموختی که هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد.د( دانشجویان خجالت کشیدند و پشیمان 

 هفته به تأخیر بیندازد. 1ه( استاد پذیرفت که امتحان را برای مدت 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  3ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سیدخندان واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 7981-89سال تحصیلي  سؤاالت میان ترم دوم کلید

 2عربي نام درس: 

  آقای حسین منصوری نام دبیر:

 22/7989 /22 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  8ساعت امتحان: 

 دقیقه 92مدت امتحان: 
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