
 بي نام تو نامه كي كنم باز

 07/03/۱398تاريخ امتحان: جربیت -ریاضی  رشته: دهم پايه: ۱عربی و زبان قرآن  نام درس:

 

 دقیقه 70     مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه دومدوره 

 4  تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 
 

   شماره صندلی:    نام و نام خانوادگی:
 

  

 بارم متن سوال ردیف

 .    التالیة العبارات ترجم 1

 الف( تسـطیعُ الحِـرباء أن تدیرَ عَینَـیها فی اتّجاهـاتٍ مُخـتـلفةٍ .

 

 ب( کان فی قدیم الزمان ملک عادلٌ موحّدٌ یُسَمّی بذی القرنینِ.  

 

 ج( تَسـتـطـیعُ الدّالفـینُ أن تُرشِـدَنـا الی مَکانِ سُـقـوطِـ طائرةٍ .  

 

 د( أنـشَدَ بعضُ الشّعراءِ اَبـیاتاً مَمزوجَةً بالعربیّة و الفارسـیة .

 

 مَن اخلَصَ لـِلّه اربعین صباحاً ظهرَت یَنابیعُ الحِکمة مِن قلبِه علی لسانِه.  (و

 

 فاستَغفَروا لِذنوبِهم و مَن یغفرُ الذنوبَ الّا اهلل.  (هـ 

 

 نّی راَیتُ احد عشر کوکباً والشمس و القمر رایتُهم لی ساجدینَ. ا (ی

 

 

75/0 

 

75/0 

 

75/0 

 

75/0 

 

75/0 

 

5/0 

 

75/0 

 عیّن الکلمات المترادفة و المتضادّة.  2

 {بَکَی – بَعَثَ – شاطئ – اکثر – ضحکَ – ساحل – ارسلَ –}اقلّ 

.............  =................        ...................... = ...............     ......... .......# ..................     ............. ....# ................... 

1 

 ترجم الکلمة التی تحتها خط.  3

 خِزاناتٌ طبیعیّة                         لبطّالف( لِ

 هذل المضیقِ  غالقَب( نرجو منک اِ

                            لشاطئ ج( اَوصَلَه الی ا

 من الکرامة   کأساًد( حتّی یذوقَ منه 

 

1 

 7 ادامه سواالت پشت صفحه 



 بي نام تو نامه كي كنم باز

 07/03/۱398تاريخ امتحان: جربیت -ریاضی  رشته: دهم پايه: ۱عربی و زبان قرآن  نام درس:

 

 دقیقه 70     مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه دومدوره 

 4  تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 

 

 عیّن الترجمة الصحیحة . 4

 تنابزوا باالَلقابِ{الف( }وال تَلمِزوا انفُسَکم وال 

 .ندهید زشت لقب همدیگر به و نگیرید عیب ازدیگران و – 1

 . ندهید زشت های لقب همدیگر به و نگیرید عیب خودتان از و – 2

 ب( }أَ یُحِبُّ أَحدُکم أن یأکلَ لحمَ اخیه میتاً فکَرِهتُموه{

 را بخورد ؟ آن را ناپسند می دارید.آیا کسی از شما دوست می دارد که گوشت برادر مومنش  -1

 آیا کسی از شما می خواهد که گوشت برادر مومنش را بکند ؟ آن را ناپسند می دارید. -2

5/0 

 .   الترجمة اکمل 5

 الف( }ربَّنا و آتِنا ما وعدتَنا علی رُسُلِکَ{

 وعده دادی به ما ببخش..... به ما .............ای پرودگار ما آن چه را به وسیله...........

 ب(} وال تُخزِنا یومَ القیامةِ انّک ال تُخلِفُ المیعاد{

 ..... رسوا مکن زیرا تو از وعده تخلف نمیکنی..........و ما را در .......

5/0 

 :ترجم االیات او االحادیث 6

 الف(}شهرُ رمضانَ الذی اُنزِلَ فیه القُرانُ{ 

 

 الناس) رسول اهلل ص( ب( انّ اهللَ اَمَرَنی بمداراةِ

 

1 

 عیّن المبتدا و الخبر و الفاعل و المفعول فی الجمل اتالیة .   7

 الف( }یَضرِبُ اهللُ االمثالَ للناسِ{  
          

 .ۀٌلَهما عباد نظُرُ الولدِ الی والدیه حباًب( 
 

1 

 ترجم العبارة التالیة ثمّ عیّن الموصوف و الصفة.  8

 } فسبِّح باسمِ ربِّک العَظیمِ{                            

 

 

1 

  اُکتُب معنی االفعال التالیة.  9

 ..................یُبعَثونَ : ......      ....    ....الف( یبَعثُ : می فرستد       ُابَعثُ : ........

 .....         یُقـتَـلُ : .........................ب( قَتلَ: کُشت                قُتِلَت : ......

1 

 5 ادامه سواالت صفحه ی بعد 

 

 

 

 



 بي نام تو نامه كي كنم باز

 07/03/۱398تاريخ امتحان: جربیت -ریاضی  رشته: دهم پايه: ۱عربی و زبان قرآن  نام درس:

 

 دقیقه 70     مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه دومدوره 

 4  تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 
 

   شماره صندلی:    نام و نام خانوادگی:
 

 عیّن الجارّ و المجرور    10

 )علیک بِذکرِ اهللِ فانّه نورُ القلبِ(                      

5/0 

 ترجم الکلمات التالیة . 11

 ب( یَنصُرُنی:                           الف( یعرفونَنی:                        

5/0 

 .عل و اسم المفعول و اسم المبالغةعیّن االسم الفا 12

 د( منصور               ج( المُستمِعُ             الف( عَلّامُ الغیوبِ                 ب( المُعتَـمَد                

 

1 

 عیّن الجواب الصحیح .  13

 قطعَ           تقطّعَ                :                       اِنقطع          "ینقطِعُ"الف( الماضی مِن 

 یُرجِعُ          یَستَرجِعُ   :                     یراجعُ          "اِستَرجَعَ"ب( المضارعُ مِن 

 اِسمَع             سمِّع           اِستَمِع            .                         "تَستَمِعُ"ج( االمر مِن 

 استعالم            تعلُّم             تعلیم                              "تَعَلَّمَ "د( المصدر مِن 

1 

 اُکتب الساعة باالرقام.  14

 ب( السابعة و العشرون دقیقة.          ...........................     ..........................الف( الحادیة عشرةَ الّا عشر دقائق.           

5/0 

 اکمِل الجدول  )کلمتان زائدتان(.   15

 « تهجُرنی ال – عَزَمنا – اِنفاق – اِقترِبی – یعلمون کانوا –التسترجِعی » 

 االمر النهی ماضی االستمراری الماضی

    

 

1 

 

 

 

 

 اُکتب فی الفراغ عددا ترتیبیا مناسباً.  16

 .... من االیام االسبوع یوم الخمیس..........الف( الیوم ال.......

 .... فی السنة االیرانیة فصل الخریف...........ب( الفصل .....

5/0 

 عَیِّن الجُملة الصَحیحة وغیرَ الصَحیحةِ حَسَبَ الحقیقَةِ والواقٍعٍ.    17

 ...................   الف( ال یُمکِنُ شِراءُ الشَریحة مِن اِدارةِ االِتّصاالت . 

 ................... ب(الراسِبُ هوَ الذی نَجَح فی اإلمتحانات.              

 ................... ج(تَعیشُ أحیاءٌ مائیَّةٌ فی أعماقِ البحرِ .                  

 ...................              ریّةٌ بِجوارِ البحارِ و المُحیطات.    د(الشاطئُ منطقةٌ ب

1 

 6 ادامه سواالت پشت صفحه 



 بي نام تو نامه كي كنم باز

 07/03/۱398تاريخ امتحان: جربیت -ریاضی  رشته: دهم پايه: ۱عربی و زبان قرآن  نام درس:

 

 دقیقه 70     مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه دومدوره 

 4  تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 

 

 ضَع فی الدّائرَة العَدَدَ المناسِبَ . )کلمتان زائدتان( : 18

 جمیلٌهو الذی لَه حرکاتٌ جمیلةٌ و کالمٌ                     العَمیل    -1

 عینُ الماء و نهرٌ کثیرُ الماء                      المحیط  -2

 یعمَلُ لِمصلحة العدوِّ.                     المَلیح    -3

 قوّةٌ مِن قُوی العقلِ تَستَعیدُ ما یُدرکُه الذهن.                 السوار    -4

 الذاکرة -5

 بوعیَن-6

1 

 اجب عن الحِوارت .  19

 الف( السالم علیک یا اخی . کیف حالک؟    ...................................

 ب( عفواً مِن این انتَ؟                        ...................................

 ....................................ج( کَم عمرکَ؟                                

 د( ما اسمُک؟                                  ..................................

1 

 20 جمع نمرات   
 

  

  

                

        

                 

             

 

 تصحیح -1

 نمره :          با عدد            باحروف

 

 نام و نام خانوادگی مصحح

 امضا

 رسیدگی به اعتراضات -2

 با عدد            باحروف      

 

 تجدید نظر کنندهنام و نام خانوادگی 

 امضا

 2و1درصورت مغایرت نمره های موارد  -3

 با عدد            باحروف       

 

 تایید کنندهنام و نام خانوادگی 

 امضا



 بي نام تو نامه كي كنم باز

 07/03/۱398تاريخ امتحان: جربیت -ریاضی  رشته: دهم پايه: ۱عربی و زبان قرآن  نام درس:

 

 دقیقه 70     مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه دومدوره 

 4  تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 
 

   شماره صندلی:    نام و نام خانوادگی:
 

 شماره
 متن پاسخ سوال

 (75/0) مختلف بچرخاند.الف( افتاب پرست می تواند چشمانش را در جهت های  1

 (75/0)  ب( در زمان قدیم چادشاه عادل یکتا پرستی بود که ذی القرنین نامیده می شد.

 (75/0)  ج( دلفین ها می توانند ما را به مکان افتادن هواپیما راهنمایی کنند.

 (75/0)  د( بعضی از شاعران ابیاتی آمیخته به فارسی و عربی سروده اند.

 (75/0)  ح خود را برای خداوند خالص کند چشمه های حکمت از قلبش بر زباش جاری می شود.و(هر کس چهل صب

 (5/0) هـ(پس برای گناهانشان آمرزش خواستند و چه کسی است که گناهان را جز خداوند بیامرزد

 (75/0)  ی(قطعا من دیدم یازده ستاره و ماه و خورشید را که برا ی من سجده کنان بودند.

 (25/0) هر کدام .......اکثر... #... اقل.........     ......بکی. #...... ضحک.........     ....بعث.. = .ارسل .......      .........شاطئ.........=  ساحل. 2

                     اردک   خِزاناتٌ طبیعیّة    لبطّالف( لِ 3

 تنگه    المضیقِ ب( نرجو منک اِغالقَ هذل  

 ساحل         الشاطئج( اَوصَلَه الی 

 (25/0)هر کدام جام لیوان    من الکرامة   کأساًد( حتّی یذوقَ منه   
 (25/0) هر کدام  1/ ب( گزینه 2الف( گزینه 4

 (25/0)ب(روز قیامت             (25/0)الف( پیامبرانت  5

 الف( ماه رمضانی که در آن قرآن نازل شد. 6

 فرمان داد من را به مدارا کردن با مردم ب( قطعا خداوند

 اهللُ: فاعل  /   االمثال: مفعول 7

 نظُرُ: مبتدا     /   عبادةٌ: خبر

 (1) { العَظیمِک ربِّ} فسبِّح باسمِ  8

 موصوف صفت               

 (1) اُکتُب معنی االفعال التالیة. -9 9

 ............  میشوم فرستادهالف( یبعَثُ : می فرستد       اُبعَثُ : 

 ................فرستاده می شوندیُبعَثونَ : ..     

 ..........    کشته شدب( قَتلَ: کُشت                قُتِلَت : .

 ................کشته میشودیُقـتَـلُ : ..     

 رِ اهللِ فانّه نورُ القلبِ(  بِذک     علیک)                     10

 (25/0)هر کدام جارومجرور   جار و مجرور                



 بي نام تو نامه كي كنم باز
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 دقیقه 70     مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه دومدوره 

 4  تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 

 

 (25/0) هر کدام مرا یاری میکند  ب( یَنصُرُنی:                     مرا میشناسندالف( یعرفونَنی:     11

 

          اسم مبالغه      بسیار دانا      :الف( عَلّامُ الغیوبِ  12

 اسم مفعول     اعتمادمورد         :ب( المُعتَـمَد   

   اسم فاعل            شنونده            :ج( المُستمِعُ

 (25/0)هر کدام اسم مفعول        یاری شده           :د( منصور   
 (25/0)هر کدام    تعلُّم د(                        اِستَمِع          ج(                        یَستَرجِعُ ب(                اِنقطعالف(   13

 .............10:50الف( الحادیة عشرةَ الّا عشر دقائق.           ............. 14

 (25/0)هر کدام ..................7:20ب( السابعة و العشرون دقیقة.                .........

 االمر          النهی          ماضی االستمراری   الماضی          15

 (25/0)قترِبیا (25/0)التسترجِعی (25/0)کانوا یعلمون (25/0)زَمناعَ

 
 (25/0)السادس    الف( الیوم ال........... من االیام االسبوع یوم الخمیس. 16

 (25/0)الثالث    ب( الفصل ......... فی السنة االیرانیة فصل الخریف.
 (25/0) ..........غ......... الف( ال یُمکِنُ شِراءُ الشَریحة مِن اِدارةِ االِتّصاالت .   17

 (25/0) ..........غب(الراسِبُ هوَ الذی نَجَح فی اإلمتحانات.              .........

 (25/0) .........صج(تَعیشُ أحیاءٌ مائیَّةٌ فی أعماقِ البحرِ .                  ..........

 (25/0) .........ص.......... د(الشاطئُ منطقةٌ بریّةٌ بِجوارِ البحارِ و المُحیطات.    

 (3) هو الذی لَه حرکاتٌ جمیلةٌ و کالمٌ جمیلٌ 18

 (2)عینُ الماء و نهرٌ کثیرُ الماء

 (1)یعمَلُ لِمصلحة العدوِّ.

 25/0کدام  ( هر5)قوّةٌ مِن قُوی العقلِ تَستَعیدُ ما یُدرکُه الذهن.
 (25/0) .........................انا بخیرالف( السالم علیک یا اخی . کیف حالک؟    .......... 19

 (25/0) ........................من تهرانب( عفواً مِن این انتَ؟                        ...........

 (25/0) ........................الثالثون............ج( کَم عمرکَ؟                                

 (25/0) .......................مهدید( ما اسمُک؟                                  ...........

 


