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 للترجمه:

 (کیفَ نمت ِمن حبهٍ و کیف صارت شجره1

 ())مَن زرع العُدوان حَصَدَ الُخسران((2

 بدقهٍ(هولاء الطلاب کانوا یکتبون 3

 (قالَ انّی اعَلمُ ما لاتعلمون4

 بعد الامطارالمکان و التَشرف علی الاسماک  سل العلماءُ فریقًا لزیارهر(ا5

 مرهً؟ سینحمل شیءِ یَفوقُ ورنَها خم(هل تعلم اَنَّ النمله تقدر علی 6
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 انتخب الترجمه الصحیحه:

 کثیرهُ قاتل  (الکلام کالدَّواءِ قلیلُه یَنفَُع و 1

 ست اندکش سود می رساند و بسیارش زیان می رساند(سخن مانند دارو1

 است ه(سخن مانند دارو اندکی سود می رساند و بسیارش کشند2

 (فی الاصلفاف الصَّباحی وَقَفنا فی عشره صفوفِ 2

 (در صف صبحگاهی در دهمین صف ایستادیم1

 (در صف صبحگاهی در ده صف ایستادیم2
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 ترحم الکلمتین تحتها خطّ:

 المطار قاعهاَحد المُوظفین فی (1

 حسنَ  قتراحاال(هذا 2

5.5 

 اکتب فی الفِراغ الکلمتین المترادفین و الکلمتین المتضادینِ: 4

 بعید=غرفه((-یاّنث-ولنُز-حُجره-))ذکر

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

5.5 

5 
 اکتُب مفرداً و جمع الکلمتین:             فلم..................            بقائع:.................
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 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران  

 وزارت آموزش و پرورش

 کرج 1آموزش و پرورش استان البرز ناحیه اداره کل 

 9۹_۰۰سال تحصیلی  مجتمع آموزشی سالله  نوبت اولامتحانات 
 نمره به عدد: عربی دهم انسانیآزمون درس  :  نام و نام خانوادگی:

 01 / 01تاریخ آزمون   :       خرسندینام دبیر: سرکار خانم 

/031۹ 

 نمره به حروف:

 کالس: 
شماره 

 صندلی:
 صفحه   3  تعداد صفحات: دقیقه  57 مدت آزمون    :  
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 به فی المعنی:     عیّن الکلمه الغری

 بقره-همهن-بومه-نعجه(1

 نار-جذوه-خضره-(شرره2
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 الفراغات فی الترجمه الفارسیه:اکمل  7

 ())انّما الغیبُ لله فانتظرو انّی مَعکم من المنتظرین((1

 غیب فقط از آن خداست پس ............ بی شک من............... از منتظران هستم.

 :الشرره(فابحث و قُل مَن ذاالذی ُیخرجُ منها 2

 آن....................پس ...................و بگو چه کسی میوه را از 
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 ترجم الکلمات التی تحتها خطّ:

 اِنَّ وعدالله حق فاصبرج(                     أَنزلناهُخصلتان              ب(بالحق  لاتَجتمعُالف(

 للتفتیشو(النساءُ علی الیسار                               أَعلَمُ ه(انّی                                 لاتیأسواد(
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 ته:نوع الفعل و صیغاکتِب 

 الاسماُک علی الارض تَتساقطُ(1

 ریهالی الق سافرنا(2
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 انتخب الکلمه المناسبه: 15

 مدرسینَ(-(تسعه............ فی فرغه المدیر)مُدرسا1ً

 ستّه(-المکتبه)خمسه عشر(رایتُ ............... طالبًا فی 2

 تکذیب(-کذّاب-(المصدر کَذَّبَ:............. )یُکَّذِب3َ

 ِاغفر(-(...................لذنبک)استَغفر4
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 عین الفعل اللازم و الفعل المتعدی:

 (سافرتُ الی القریه لِلهدوءِ.2(زانُ اللهُ السماَء بأنجم کالدُرر.                1

1 



 الکلمه الغریبه فی النوع:عین  12

 خمسه عشر-السبعه-السته-(السادس1

 أَنتَجَ -انتَفَعَ-استَمَعَ-(انتَخَب2َ
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 اکتُب العملیات الحسابیه بالأعداد: 13

 اثنان زائد خمسه یساوی سبعه
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 عیِّن الفعل المناسب الفراغ 14

 اُطلبوا(-(............. العلمَ و لَو بالصین)لاتطلبوا1

 أَجلَسنَ(-(النساءُ ..............اولادَهُنَّ علی کُرسیَّهم)جَلَسنَ 2
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 عیّن الجواب الصحیح 15

 یُعامِلُ(-(مضارع ))عامَلَ(()یتعامَل1ُ

 اُکتُب(-(امر))تکاتَبَ(()تکاتَب2
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 حیحه حسب الحقیقه:صعیّن الجمله الصحیحه و غیر ال 16

 (الشرره مِن الاحجار الجمیله الغایه 1

 (المرافق العامه هی الأاماکن التی یمتلکها الدولَه 2
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 أَجب: 17

 (مِن أَیِ بلدٍ انتِ؟2کم عمرک؟                                1(

1 

 رتب الکلمات:)سوالاً و جواباً( 18

 ؟(-لزیاره الرضا-الامام-قبلُ-ذهبتُ-مِن-نَعَم-هَل-الی-مشهَد-)ذَهبتَ
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 العدد المناسب ))کلمه واحده زائده((ضع فی الدائره  19

 (قلب                                                                هو الشخص الذی یَعمَلُ فی المضع1

 (العاملُ                                                            کالدواء قلیلُه یَنفَعُ و کثیره قاتل 2

 ثلاثَه  ایاّمِ فما زادَ فهو صَدَقه                                                           (الکلامُ   3

 (الثُّلث                                                              لیسَ فیه شیء  مِن الحکمِه کبیتٍ خَرِب4ٍ

 (الضیافه5
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