نام و نام خانوادگی....................... :
پایه و رشته  :دهم ........................
شماره داوطلب............................. :

نمره به عدد:
نام دبیر:
ردیف

ریحانی

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 2
سعادت آباد
دبیرستان دوره دوم پسرانه

امتحان پایانی نوبت اول سال تحصیلی 1365 -66

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :ریحانی

نمره به حروف:

نام درس :عربی
تاریخ امتحان 1365/11/13 :
ساعت امتحان0:11:
مدت امتحان 71 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

للترجمه:

1

الف) فیها ضیاءٌ و بها حرارةٌ مُنْتَشِرّه.
ب)إذا قَدَرْتَ عَلی عدوُکَ فاجْعلْ العفوَ عَنْهُ شُکراً لِلقُدرة علیهِ
ج) هل تَعَلَمُ أنَّ ثمانینَ فی المئةِ مِن موجودات العالم حشراتٌ؟
ه) العبادةُ عشرةٌ أجزاءٍ فی طلبِ الحاللِ .کُلوا جَمیعاً و التَفَرَقوا.
و) فی الماضی قدحَیَّرَتْ الناسَ الظواهرُ التّی ما وَجَدوا لَها جَواباً !
ظ) الناسُ نیامٌ فإذا ماتوا اِنّتَبَهُوا !
ح) و اصْبِر عَلی ما یَقولونَ و اهْجُرْهُم !
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أجب عن األسئلة:

2

3

4

الف -اُکتُبْ تَرجمةّ المفرداتِ الّتی تحتها خطٌ :
 -2فابْحثْ و قُل مَن ذاالذی یُخرِجُ مِنها الثَّمَرَة.
-1ذاک هو اهللُ الذی اَنْعَمَهُ مُنْهّمِرَه .
 -3و أنزلَ فی األرضِ جُزءاً واحداً فَمَنْ ذلکّ الجُزئ یَتَراحَمُ الخَلقُ  -4 .مَنْ غَرَسَ نَخْالً فی حدیقَتنا؟
 -6الطالب تَعَرَّفوا علی حقیقةِ نزولِ األسماکِ من السماء.
 -5فانظُرْ الی هذه الصورِ حتّی تُصدِّقَ.
ب-
 -2اُکْتُبْ مترادف " :الغیم "
-1اُکْتُبْ متضادّ " :رَفَعَ "
انتخب الجواب الصحیح:
الف -وَ اعْمَلوا صالحاً إنْی بما تَعْمَلونَ علیم
-1و کار نیکو انجام دهید به راستی که من بر آن چه انجام می دهید آگاه هستم .
 -2و کار نیکو انجام دهید به راستی که خدا به آن چه انجام می دهند آگاه است.
ب -مَن إلهٌ غیرُ اهللِ یاتیکْم بضیاءٍ أفال تَعقِلونَ
 -1چه کسی جز اهلل خداست که نوری را برای شما می آورد ،آیا نمی اندیشید؟
 -2خدایی جز خدای یکتا نیست که همچون نوری نزد شما می آید ،آیا فکر نمی کنید؟
ج -یُالحظُ الناسُ غیمةً سوداءَ عظیمة و رعداً و برقاً و ریاحاً قویةً.
 -1مردم ابرهای سیاه بزرگی و رعد و برقی و باد نیرو مندی را مالحظه می کنند.
 -2مردم ابری سیاه بزرگ و رعد و برقی و بادهای نیرومندی را مالحظه می کنند.
د -بحثنا فی اإلنترنت عن نص قصیر حول عظمة مخلوقات اهلل و ترجمناهُ.
 -1درباره ی متن کوتاهی پیرامون عظمت مخلوقات خدا در اینترنت بحث کردیم و آن را ترجمه کردیم.
 -2در اینترنت متن کوتاهی را پیرامون عظمت مخلوقات خدا جست و جو کردیم و آن را ترجمه کردیم.
کَمِّل الفراغ فی الترجمة:
الف -ارحَمْ مَن فی األرض یَرْحَمُکَ مَن فی السّماءِ  .به کسی که در زمین است  .........تا کسی که در آسمان است به تو ......
ب -إنّ هذا اإلعصارَ یَسحَبُ األسماکَ الی السماء بقوّةٍ .به راستی که این  ........ماهی ها را با قدرت به آسمان ......................
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إقرا النصّ التالی ثُم أجب عن األسئلة:
الظلمُ ثالثةٌ .ظلمٌ ال یغفرهُ اهلل ،و ظلم یَغفِرُهُ  ،و ظلمٌ ال یَترکهُ .فأما الظلمُ الّذی ال یغفرهُ اهلل فالشرکُ .قال اهلل :إنّ الشرکَ لَظلمٌ عظیمٌ و إمّا
الظّلم الذی یغفره اهلل ،فَظلم العِبادِ أنفسَهم فی ما بینهم و بینَ ربِّهم ،و إمّا الظّلمُ الّذی الیترکهُ اهلل ،فظلم العباد بَعضهم بعضاً.
 -2ما هو الظلم العظیم؟
-1مّن یَغفرُ أکثر الذنوب؟
-4کم کلمة ظلم جاءت فی النص؟ ( اکتب بالحروف العربیة  -به زبان عربی
-3هل یترکُ اهللُ کلّ ظلمٍ؟
بنویسید)

2نمره

الف -عین األمر و النهی ....... " :التدخلوا من باب واحدٍ و ادخلوا من ابوابٍ متفرقة " ...........
الحادی عَشَر :
أربعة عَشَر :
ب -اکتب ترجمة هذه األعداد:
ج -عین الکلمة الّتی التُناسب الکلمات األخری:
تَقَدَّمْتُم □
انقطعنَ □
استغفروا □
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نمره

اجب جواباً قصیراً عن األسئلة التالیة حسب الحقیقة :
الف-فی أیِّ صفّ إنتّ؟

اِمْتَنعْ □

ب -کم عُمرُک؟

وضع فی الفراغ الضمیر المناسب ثم ترجم الجمل:
الف .......... -ال تصرخونَ .ترجمة ................................................... :
ج ........... -سوفَ یَطْبَعْنَ  .ترجمة ................................................... :

ب ........... -کانوا ینصحونَ .ترجمة ................................................... :

وضع فی الدائرة العدد المناسب
قطعة من النار
الف -الفطور
یوم یأتی بعد السبت
ب -اإلثنین
ناکله فی الصباح
ج -الشررة
لون السحاب
د -النضرة
ه -االحد
و -األبیض

1
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عین الجمله الصحیحة و غیر الصحیحة حسب الحقیقة و الواقع:
الف -اإلعصارِ ریح شدیدةٌ ،ال تنتقل الی مکان اآلخر
ب -المحیط اکبر من البحر
11

1
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ج -یاخذ الفائز األول جائزة فضیة فی المسابقات
د -الغیم بخار متراکم فی السماء ینزل منهُ المطرُ
موفق باشید  -ریحانی
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کلید امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1365 -66

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

تاریخ و امضاء:
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محل مهر و امضاء مدیر

سواالت
.1

بارم

للترجمه:

الف) و در آن روشنایی است و به وسیله آن گرمایی پراکنده می شود.
ب)اگر بر دشمنت غلبه یافتی پس گذشت نسبت به او را سپاس قدرت بر او قرار بده.
ج) آیا می دانی که  01درصد از موجودات جهان ،حشرات هستند؟
ه) عبادت  11جزء است 6 ،جزء آن در طلب حالل است ،همگی بخورید و پراکنده نشوید.
و) مردم در قدیم برای پدیده هایی که جوابی برایش نیافته اند را حیران کرده است.
ظ) مردم خوابند و زمانی که بمیرند بیدار می شوند
ح) و بر آنچه می گویند صبر کن و آنها را ترک کن
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 .2أجب عن األسئلة:
الف -اُکتُبْ تَرجمةّ المفرداتِ الّتی تحتها خطٌ :

 -2جست و جو کن
 -6شناختند

 -1ریزان
 -5باور کنی

 -3به هم مهربانی می کنند.
ب -1 -هبوط – نزول -سقوط

 -4کاشت
 -2سحاب

 .3انتخب الجواب الصحیح:

الف1 -

ب1 -

ج2 -

2
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د -ب2

 .4کَمِّل الفراغ فی الترجمة:

الف -رحم کن

رحم کند

ب -گرد باد

2
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می کشد

1
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 .5إقرا النصّ التالی ثُم أجب عن األسئلة:

.6

-1اهلل یغفر أکثر الذنوب
-3ال  ،الیترک اهلل ظلم العباد بعضهم بعضا
الف -عین األمر و النهی :النهی :التدخلوا
 14چهارده
ب -اکتب ترجمة هذه األعداد:
ج -عین الکلمة الّتی التُناسب الکلمات األخری:

 .7اجب جواباً قصیراً عن األسئلة التالیة حسب الحقیقة :
الف-انا فی الصف العاشر

 -2الشرک ظلم عظیم
-4عشرة ( )11
االمر :ادخلوا
یازده 11
تَقَدَّمْتُم ماضی و بقیه همه امر

ب -عمری خمس عشرة سنة

2
نمره

1.5
نمره

1
نمره

 .0ضع فی الفراغ الضمیر المناسب ثم ترجم الجمل:
ترجمه  :شما فریاد نمی زنید ب. -هم
الف -أنتم
آنها را چاپ خواهند کرد
ج -هنّ

1.5
نمره

آنها را نصیحت می کردند

 .6ضع فی الدائرة العدد المناسب

الف -الفطور  :ناکله فی الصباح
السبت
و -األبیض  :لون السحاب

قطعة من النار

ج -الشررة

.11عین الجمله الصحیحة و غیر الصحیحة حسب الحقیقة و الواقع:
د -درست
ج -غلط
ب -صحیح
الف -غلط

موفق باشید  -ریحانی

ه -االحد  :یوم یأتی بعد
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