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 نمره به عدد:                                 : نام ونام خانوادگی 

 تاريخ وامضاء:                                 حروف:     نمره به 

ظر
دن

دي
ج

ت
 

 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
 تاريخ وامضاء:      حروف:                                  نمره به 

 

ُولی     ردیف  بارم الصفحُة اْلأ

 تَرِْجِم الْکَلَِمتیِن: 1

َ)ََََََََ(َََ)َََََََََ(َ.ال ُمَکيِِّفَ وََ ال َمصابيحَِ إِطفاءََ ُسَميَّةََ ِمن طَلَبَت َ.2َ)ََََََََ(ََََََََحبَّةَ  ِمنَ  ََنَت َ کَيَفَ .1

57/ 

 الْکَلَِمتیِن اْلُمرتادفتیِن و الْکَلَِمتیِن الُْمتَّضاَدتیِن: الَْفراغِ  يف ُتْب أُکْ 2

امءََ–َغیمََ عیفَََ-السَّ دقَ-َسحابَََ-الضَّ َال َقويَ َ–َالصِّ

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

7/ 

 الَْمْعَنی: يف يَبةَ َغرالْ  َعیِِّن الکَلَِمةَ  3

رالف(ال َ َََََََََََغازال ََََََََََََنَّهرالََََََََََََََُمحیطال َََََََََبَح 

27/ 

 کَلَِمتیِن:الْ  جمعَ  أَو ُمفردَ  أَکُْتْب  4

عوَنَإلیَالتَّفرقةَُهمَالف(َالََّ .َ)َََََََََ(َُعَمالءَُذیَنَیَد  ََ.)َََََََََََ(ََال بحرَشاِطئَِ َعلَی ال ُمحافَظاتَُ (بَال َعدوِّ

7/ 

 الُْجَمَل: ٰهِذهِ  تَرِجمْ  7

ةَ  َجهَّزَهَُ الَّذي َذا َمنَ  .1 تَِکرَة.َ ِبُقوَّ  /5ُمف 

دََ والَِدتِها ِبانِتظارَِ ُسَميَّةَُ کانَت َ .2 وامَِ ان ِتهاءَِ بَع   َ/5.َال َمدرَسَِّ الدَّ

نَةَِ يف َمرَّتَيَِ الظ اِهرَةَُ هِذهَِ تَحُدثَُ .3  َ/5ََ.أَحيانا َ السَّ

َِ ا يَجوزَُ ال .4  َ/5ال ُعدواِن.َ علَیََ وََ الِفَال خَِ نِقاِطَ َعلَی رصارَُل 

رَُ َصوتَ  فَلِل ُغراِبَ .5  /55ََحتَّیَتَب تَِعَدََعِنَال َخطَِر.َال َحيَواناِتَ بَقيَّةََ ِبهَِ يَُحذِّ

نَواِتَ يِفَ إيرانَُ َشِهَدتَ  .6 ََ السَّ ا َ خريَةَِال  ياَحةَِ يِفَ وظا َحََُمل َ َُنُو   /55ََ.الس 

ََ باِطنَِ ِمنَ  النِّفطََ نسانَُلَ  ا يَستَخِرجََُالنِّفِط؟ َعلَی نَحُصُلَ کَيَفَ .5  /55َ.رِضَال 

ُق؛ ال .8 يُن .َعجيب َ أَمرَ  هذا أَُصدِّ ا َ يَُحريِّ َ/55.َِجد 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َجَمةَ  اِنَتِخِب  6 حيَحَة: الرتَّ  الصَّ

ََمرَّة ؟ َخمسيََ َوزنَها  يَفوُقَ ءَ َشَ َحملَِ َعلَی تَقِدرََُالنَّملَةََ .1

َ.برابرَازَوزنشَباالترَاستمورچهََقادرَبهَحملَچیزیَاستَکهَپنجاهَالف(َ

َازَانَچیزَپنجاهَبرابرَبیشرتَاست.مورچهَمیَتواندَچیزیَراَحملَکندَکهَ ب(

27/ 

 27/5 ادامه سواالت در صفحه دّوم جمع

 



 
 نام:

 نام خانوادگی:
 نام پدر :

 دهم :كالس 
 انسانی:رشته 

 باسمه تعالی

 

 

 

 ) مهر آموزشگاه (

 

 عربی نام درس :
 89دوّم  پایانینوبت : 

 دقیقه 70  :وقت امتحان 
  :تاريخ امتحان 
  :ساعت شروع 

 

حح
مص

 
 نمره به عدد:                                 : نام ونام خانوادگی 

 تاريخ وامضاء:                                 حروف:     نمره به 

ظر
دن

دي
ج

ت
 

 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
 تاريخ وامضاء:      حروف:                                  نمره به 

 

 بارم الصفحُة الأّثانّیة     ردیف

رَُفَ﴿ .2  رُِموَنَِبسیامُهمیُع   :ََََ﴾ال ُمج 

ََتَبهکارانَراَازَچهرهَشانَمیَشناسند.الف(ََ

.تَبهکارانَازَچهرهَشانَشناختهَمیَشوندَب(

52/ 

لِ  7 َجَمةِ  يف الَفراغاِت  کَمِّ  الفاِرسيَِّة: الرتَّ

َ:َپروردگارا،َ........راَباَقومَستمکارَ...........//َ الظ الِمَي﴾ل َقوِمَا َمعََ تَجَعل نا ال ﴿َربَّنا .1
 :َکسانیَکهَظلمَکردندَ..........//ظَلَموا﴾ ينََذالََّ ﴿َسيَعلَمَُ.َ//َ:ََ...........َتندیسِِتثاال  َعَشََ َخمَسةََ.2َ

داِدها:َچیزهاَبهَکمکَمتضادهایشانَ...........//َ.3 َشیاُءَِبأَض  رَُفَال  َتُع 

َ:َوَماَراَبرَقومَکافرَ..............//﴾َوان ُُص ناََعلَیَال َقوِمَال کاِفرینََ﴿.4َ

2/1 

: تَحَتها الَّتي تَرِْجِم الْکَلامِت  8  َخطٌّ

أَر َسل نلََ﴿.2َ:َ..............ََََََََ﴾تَفَعلونََ ال ما تَقولونََ لِمََ آَمنوا ينََیاَأَیُّهاَالَّذ﴿َ.1 َ:َ..........﴾َ....اَنوحا ََقد 
َرِض:ََکانواَیَب َحثُونَََ.3 :َ..........ََمجالََسةَُ.4َََََََََََََََََ...........ََيفَال  الحیَنَفیِهََخیر  َالص 

...ََستُک تَُبَ﴿.6َََََ...........ََََََََََباَبَحاِفلَِةَال مدرسِة:َأَغ لِق َ.5َ َ:َ.........﴾ََشهاَدتَُهم 

2/1 

حيَح:  َعیِِّن الَْجواَب  9  الصَّ

مَُیَُ».ال اميضَِمنَ 1 مََََََََََََََََََََََقََدمَََََََََََََ«:ََََََََََقدِّ مََتَََََََََََََََََََََََََقَدَّ ََقدَّ

تَََإ».ال ُمضاِرعَِمنَ 2 َدمََس  تَََ«:ََََََََََََخ  ِدمَُیَس  ِدمََََََََََََََََُخ  مَُیَََََََََََََََََََََََیَخ   َتََخدَّ

2/ 
 
 

 

 : ِعباَرة   کُلِّ  يف َو صیَغَتهُ  الِْفْعلِ  نَوعَ  أُکُْتْب  11

َ«َ..........صیغه»نوعَفعل:َ.........َ//َشخصتََعلَُّمواَال ِعل َم:ََََََََََََََ .1
 «..........صیغه»نوعَفعل:َ..........َ//َشخصَلَناََمثاَل ...(َََضََبََوَ﴿َ.2

1 

 :ُمناِسباً عدداً  الَْفراغِ  يِف  َضعْ  11

باحيَِّ صِطفاِفَلَ  ا يف .1 نا الصَّ َعاِشَِال َََََََََََِةََعَشََََََََ.ُصفوف َ ............... يف َوقَف 

ُلَال 2َ یرانی ِةَفَص  نَِةَال  ُلَ..........َيفَالسَّ یف.ال َفص  َإث نانَََِينَُّ.ََََََََََََالث َاصَّ

2/ 

 : َو نائَب فاعلِهُ  الَْمجهوَل  َعیِِّن الِْفْعَل  15

َ:َََفعلَمجهول:َ..............َ//َنائبَالفاعل:َ...............﴾َشهُرَرََمضاَنَالَّذيَأُن زَِلَفیِهَال ُقرآنَُ.﴿1
 

2/ 

 72/2 دامه سواالت در صفحه سّوما جمع
 



 

 

 

 
 نام:

 نام خانوادگی:
 نام پدر :

 دهم :كالس 
 یانسان :رشته 

 باسمه تعالی

 

 

 

 ) مهر آموزشگاه (

 

 عربی نام درس :
 89دوّم  پایانینوبت : 

 دقیقه 70  :وقت امتحان 
  :تاريخ امتحان 
  :ساعت شروع 
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 نمره به عدد:                                  : نام ونام خانوادگی 

 تاريخ وامضاء:                                 حروف:     نمره به 

ظر
دن

دي
ج

ت
 

 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
 تاريخ وامضاء:      حروف:                                  نمره به 

 

 بارم الصفحُة الّثالَثة ردیف

11 :  َعیِِّن الَْمَحلَّ الْإلعرايبَّ لِلْکلامِت الَّتي تَْحَتها خطٌّ

رَُ.1َ ه  َعلیکََیَو مانََِالدَّ َلََکََوَیوم  م  َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.ال ُعلاَمءََِبَساتینَُال ُکتُُبََ.2َََََََََََ.ََََََ؛َیَو 

َسا ََاللهَُیَُکلُِّفَالَ﴿.3َ َعهاَنَف  َُوس  ََدِبََال ِعلمَِ.ََشَُفَال َمر ِءَب4َََََََََََََََََََََ﴾َإال  ََوَال 

2/1 

 :ُمناِسَبًة لِلَْفراغِ  کَلَِمةً  َعیِّن 14
 کلمه ها جمله

َرَأَیَ.......﴿ .1 زاَبَ.َلاَم  َح  ناَال  قالُواَهذاَماََوَعد 
 .ََََََََََََََََََََََََََََََ﴾اللهَُ

َُمؤ ِمنینََال ََََََََََؤ ِمنونََال مَُ

َبالَسی ارِة..2َ ََال ُمَمرَِّضتَینََََََََََََََِال ُمَمرَِّضتانََََََََََََََََََََِساَعَدِتَ.........َال َمرأََةَال تيَتَصاَدَمت 

3َ.َ یَدلیَِّةََمکان  ََََََََََََََََََََََََََََََلِبَیعَِ..........الص  َََََََََََََََدویَّةََال  ََدویَّةَِال 

4َ.. مِّ ِحََوَالذَّ غ راُقَيفَال َمد  ِقَال  َأَک ََبَََََََََََََََََُأَک ََبَََََ.........ال ُحم 

..َال 5َ فِّ ی ِنََََََََََحاَِضاِنََطالباِنَ............َيفَالصَّ َحاَِضَ

َفرََََسیُِّدَال َقوِمَخاِدُمُهمَيفَ......َ.6 َفرَََََََََََََََِالسَّ ََالسَّ
ِب..7َ َََواِقفوَنَََََََََََواِقفیَنَََََََال ُمَعلِّموَنَ...........َأَماَمَالطاُل 
َفَرَ...........َاللهََ.8 تَغ  ال ُمؤ ِمنینَََُمؤ ِمنونََال ََإس 

َََََََََََََََََ

5 
َ
َ
َ
َ
َ
َ

 «زائَِدتانِ  کَلَِمتانِ »َعیِّن الْکلَِمَة الُْمناسبَة لِفراغِ:  12

اُشَ) تاُنَََ-َبَطَ ال ََ–ال ِمحرارََ–ال میناءََ-قُطنَََ–ال ُخف  َ(ال ُفس 
َلوانَِِمَنَال َماَلَ .1 تَلَِفِةَ.َََََََِبِسَالن سائی ِةَذاِتَال   ...........ََََََََال ُمخ 

ِم.ََََََََََََََََََََََ .2 َلإِلط الِعََعلَیََدرََجِةََحرارَِةَال ُجس   ...........َََآلَة 

ُفُنََإلیََجنِبِه.ََََ .3 ِرََتُشاَهُدَالسُّ َعلیَساِحِلَال بَح   ...........َََََمکان 

َِمَنَاللَّبوناِتَُهَوَ .4 َََََََََََََََََََََََََ...........َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.َطائر 

1 
 
 
 
 
 
 

 2/4 ادامه سواالت در صفحه چهارم جمع
 



 
 نام:

 نام خانوادگی:
 نام پدر :

 دهم :كالس 
 انسانی :رشته 

 باسمه تعالی

 

 

 

 ) مهر آموزشگاه (

 

 عربی نام درس :
 89دوّم  پایانینوبت : 

 دقیقه 70  :وقت امتحان 
  :تاريخ امتحان 
  :ساعت شروع 

 

حح
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 نمره به عدد:                                 : نام ونام خانوادگی 

 تاريخ وامضاء:                                 حروف:     نمره به 

ظر
دن

دي
ج

ت
 

 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
 تاريخ وامضاء:      حروف:                                  نمره به 

 

 بارم الصفحُة الّرابعةُ      ردیف

16َ ِ حیَحَة َحَسَب الَْحقیقِة َو الْواِقعِ:     الُْجملَةَ  َعّيِّ حيَحَة َو َغْیَر الصَّ  ×   الصَّ

َِمَنَالن اِر. .1 رَُةَِقطَعة  َ  .............ََالشَّ

2. ََُ َیَُال ِبْئ  رَة ََعمیَقة  َرُجَال امُءَأَِوَالنَّفطَُُحف  تَخ   .............ِمن ها.َََََََس 
َمِکَيفَ .3 ُدُثَظاِهرَُةََمطَِرَالسَّ نَِة.تَح  َيفَالسَّ ََمر ات   .............ََََال ُهندوراِسََعش 

َسُةَزائُدَثالثُةَ .4 َ.............ََ.ََثانینَََیُساويَخم 

1 

 :َعیِِّن الَْصحیحَ  17

َأَن تُمَ  .1 َمدینة  َأَيِّ  َ؟َِمن 

َمدینِةَجویبارالف(َََََََ نَُب(ََََََََََََََََََََََََََأناَِمن  َمدینِةَشیرازَنَح  َ.ِمن 
رَتي .2 َتَش  َدوی ةَََلَِمن   ؟هذِهَال 
رَتيهاَلِزَُمالئناالف(ََ رَتِیهاَلِزَُماليئب(َََََََََََََََََََََََََََََََََنَش  ََََََأَش 

2/ 

 : َصحيح جواباً  وَ  سؤاالً َو اکُْتبالْکَلِامِت  َرتِِّب  18

 (َماَ-ُرزََ-ال َغداِءََ–طَعاُمََ–َمَعََ–ُهَوََ–َدجاج َ)

ؤال:......................................................؟َََال َجواب:ََ...............................................  .............السُّ

2/ 

ؤالیِن َحَسَب الّصورتَین؟ أَِجْب  19  َعِن السُّ

ورَةَِ .1  ؟َََ....................ََََماذاَتُشاِهُدَيفَهذِهَالص 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 ......ََََََ....؟َ.............ال بََقرَةََُأَی َنََوقََفِتَ .2

                                                    

2/ 

 51 موفق باشید جمع



 
 نام:

 نام خانوادگی:
 نام پدر :

 دهم :كالس 
 انسانی :رشته 

 باسمه تعالی

 

 

 

 ) مهر آموزشگاه (

 

 عربی نام درس :
 89دوّم  پایانینوبت : 

 دقیقه 70  :وقت امتحان 
  :تاريخ امتحان 
  :ساعت شروع 

 

حح
مص

 
 نمره به عدد:                                 : نام ونام خانوادگی 

 تاريخ وامضاء:                                 حروف:     نمره به 

ظر
دن

دي
ج

ت
 

 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
 تاريخ وامضاء:      حروف:                                  نمره به 

 

ُولی                   کلید سواالت     ردیف  بارم الصفحُة اْلأ

 تَرِْجِم الْکَلَِمتیِن: 1

َکولرَ-.َخاموشَکردن2َدانهَایَََ .1
57/ 

 الْکَلَِمتیِن اْلُمتَّضاَدتیِن: الْکَلَِمتیِن الُْمرتادفتیِن و الَْفراغِ  يف أُکُْتْب  2

عیفََََََََََََََََََََََََََََََََََسحابََََََََََََََََ=الف(َغیمَ          َال قويَ≠ب(َالضَّ
7/ 

 الَْمْعَنی: يف الَْغريَبةَ  َعیِِّن الکَلَِمةَ  3

َال غازَََََََ
27/ 

 الْکَلَِمتیِن: جمعَ  أَو ُمفردَ  أَکُْتْب  4

َ.)َََََََََََ(َََشواطيء )َََََََََ(َب(ََعمیلالف(َ
7/ 

 الُْجَمَل: ٰهِذهِ  تَرِجمْ  7

 /5َکیستَکهَاوراَباَنیرویَاندیشمندَمجه زَکرد.اینَ .1

 /5ََسمیهَبعدَازَِتامَشدنَساعتَکارَمدرسهَمنتظرَمادرشَبود. .2

 /5ََاینَپدیدهَدرسالَگاهیَدوبارَرخَمیَدهد. .3

 /5َ.َپافشاریَبرَنقاطَاختالفَوَبرَدشمنیَجایزَنیست. .4

 /55منطقهَخطرَدورَشوند.َپسَکالغَصداییَداردَکهَباَآنَبهَبقیهَحیواناتَهشدارَمیَدهدَتاَاز .5

 /55.ََراَمشاهدهَکردزمینهَگردشگریَرشدَچشمگیریََدرایرانَدرسالَهایَاخیرَ .6

 /55چگونهَنفتَراَبهَدستَمیَآوریم؟َانسانَنفطَراَازَدلَزمینَخارجَمیَکند. .5

َ/55َباورََنیَکنم؛َاینَامرَعجیبیَاست.َخیلیَمراَمتحی رَمیَسازد. .8

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َجَمةَ  اِنَتِخِب  6 حيَحَة: الرتَّ  الصَّ

.َب2الفََََََ .1
7/ 

لِ  5 َجَمةِ  يف الَفراغاِت  کَمِّ  الفاِرسيَِّة: الرتَّ

َ.َیاریَکن)پیروزَگردان(4.ََشناختهَمیَشوند.3ََخواهندَدانستََََ–.َپانزده2َََََقرارَندهَ–ماراَ .1

7/1 

: تَحَتها الَّتي تَرِْجِم الْکَلامِت  8  َخطٌّ

.َخواهی6َ.َببند.5َ.َهمنشینی4َ.َجستجوَمیَکردند3ََ.َفرستادهَایم)فرستادیم(2ََََََََانجامََنیَدهید.َ.1
 نوشت.

7/1 

 7/11  جمع

َ



َ

 
 نام:

 نام خانوادگی:
 نام پدر :

 دهم :كالس 
 انسانی:رشته 

 باسمه تعالی

 

 

 

 ) مهر آموزشگاه (

 

 عربی نام درس :
 89دوّم  پایانینوبت : 

 دقیقه 70  :وقت امتحان 
  :تاريخ امتحان 
  :ساعت شروع 

 

حح
مص

 
 نمره به عدد:                                 : نام ونام خانوادگی 

 تاريخ وامضاء:                                 حروف:     نمره به 

ظر
دن

دي
ج

ت
 

 نمره به عدد:             :               نام ونام خانوادگی 
 تاريخ وامضاء:      حروف:                                  نمره به 

 

 بارم الصفحُة الأّثانّیة                   کلید سواالت ردیف

حيَح:  َعیِِّن الَْجواَب  9  الصَّ

َم1َََََََََََََََََََََََََََ ِدُم.2.قَدَّ تَخ   .َیَس 
2/ 

 
 

 : ِعباَرة   کُلِّ  يف الِْفْعِل َو صیَغَتهُ  أُکُْتْب نَوعَ  11

 ََََََ.َمايضَ//َسومَشخصَمفردَمذکر2.َأَمرَ//َدو مَشخصَجمعَمذکر1ََََََتََعلَُّمواَال ِعل َم:َََ .1

1 

 ُمناِسباً:عدداً  الَْفراغِ  يِف  َضعْ  11

َالث اينََُّ.2َََََََََََََََََََََََََََََََعَشَِةَ .1
2/ 

 الَْمجهوَل َو نائَب فاعلُِه:  َعیِِّن الِْفْعَل  15

َال ُقرآن//َنائبَالفاعل:َ:َأُن زَِلَ.﴿َشهُرَرََمضاَنَالَّذيَأُن زَِلَفیِهَال ُقرآُن﴾:َََفعلَمجهول1
2/ 

: َعیِِّن الَْمَحلَّ الْإلعرايبَّ  11  لِلْکلامِت الَّتي تَْحَتها خطٌّ

َ.َجارَوَمجرور.4َ.َفاعلَ//َمفعول3َََ.َمضافَالیه2َ.َمبتداَ//َخَب1َََََ
2/1 

 ُمناِسَبًة لِلَْفراغِ: کَلَِمةً  َعیِّن 14
َدویَِّة3َََ.َال ُمَمرَِّضتاِن2َََ.َال ُمؤ ِمنوَن.1َ َفِر6ََََ.َحاَِضاِن5َََََأَک ََبََََُ.4َ.َال  َََََََََََََََََ.َال ُمؤ ِمنون8ََ.َواِقفوَن7ََََ.َالسَّ

5 

 «زائَِدتانِ  کَلَِمتانِ »َعیِّن الْکلَِمَة الُْمناسبَة لِفراغِ:  12

رار2َََََ.ال ُفستان1ََ اش4.َال میناء3َََََ.َال ِمح  َََََََََََََََََََََ.َال ُخف 

1 

11  ِ حیَحَة َحَسَب الَْحقیقِة َو الْواِقعِ:     الُْجملَةَ  َعّيِّ حيَحَة َو َغْیَر الصَّ  ×   الصَّ

1.       2.   ََََ3. ×      4َ.×َ

1 

 َعیِِّن الَْصحیَح: 17

َمدینِةَشیراز .1 ُنَِمن  رَتِیهاَلِزَُماليئََََ.ََََََََََََََ2َنَح  َأَش 

2/ 

 : َصحيح جواباً  وَ  سؤاالً الْکَلاِمِت َو اکُْتب َرتِِّب  18

ؤال:َماَُهَوطعاُمَال َغداِء؟َََََََََََََََََََََََََال جواب:َُرزََمَعََدجاج .  الس 

2/ 

ؤالیِن َحَسَب الّصورتَین؟ 19  أَِجْب َعِن السُّ

1. ََََََ) )بَطَّة  َجرَة2َِأُشاِهُدَبَطَّة  َ.َتَحَتَالشَّ

2/ 

 51  جمع

َ


