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 ثبرم 

ّضَشه.     ةُايُظش لّحک الشدشالف(  ًَّ  راّت الؼضىّو ال
.   ب( اوَّ يضول المطشو الثلح هى الغماء شیِء طبیؼیٌّ
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 ،  خاّهض  ،  صائذ  ،  ُهغحّؼذ  ،  يالص  ،  عائر(ة)زفل کلمات:

 الف( اللیل ، الًهاس ، المغدذ ، الصباذ
 ، الُفششاه.ة، السمیبة، البطاسیةب( الًمل
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 ………………َزبل ……………… فالم اَ 
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 الف( ُجصبُر االسُض هفشوشًة باالعماّک فیأخُزها الًاُط لطبّخها و جًاوّلها .
 ُلل هى ايضَل الکحاَب الزی خاء به هىعی"ب( " 

َی 
َ
فشَلّة َفهَى هًکُ ج( َهى سأ .ؼمیُل الَ ػن ازذًا َیذػى الی الحَّ  ذوِّ

اس. ًْ  د( اسبؼِة للیلها کثیِش: الفمُش و الَىَخُغ و الؼذاوُة و ال
ّع صىت الغاػّة هى هغافة اسبؼیَى لذهًا.  هـ( الکلُب َیمذُس ػلی عما

5 

)

 ( "واصّبش ػلی ها یمىلىَو واهُدشُهن."1
 کًنگىیًذوازآيهادوریهیکًنبرآيچههیالف( و صبش هی    
 زآيهادوریکىاگىیًذصبرکىوب( و بش آيچه هی    

 

 "الزیَى یمشىَو ػلی االسّض َهىيًا و ارا خاطَبُهن الداهلىَو لالىا َعالهاً ( "و ػباد الشزمّى 2
 هاایشاوراداريذوهرگـاهيـاداوايـذکهرویزهیىباآراهشگامبرهیو بًذگـاو خـذای بخشایًذه کغايیالف(     
 خطاب کًًذ، عخى آسام )عالم( گىیًذ.    
 داريذوهرگـاهدشًامدهًذگاوایشاوراخطابکًًـذ م بش هییخذایبخشًذهبرزهیىباآراهشگاهاو بًذهب(     

 الم( گىیًذ.عخى يیک)ع
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    پبسخنبمه سفیذ داده شود.                         پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود، نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد.

  …3…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

 صجح 8  سبعت اهتحبى:   اٍل ًَثت اهتحبًی:  سزاي داًص ًبم ٍاحد آهَسضی:  ش صٌدلی )ش داٍطلت(:

 دقیقه 70 ٍقت اهتحبى:  ن ريبضی ٍ تجزثیهد هبي:رضته    ًبم پدر:   خبًَادگی:ًبم ٍ ًبم

 95/ 13/10  تبريخ اهتحبى:  95 - 96 سبل تحصیلی:  رججی     نخبً ًبم دثیز:  عزثی سئَال اهتحبى درس:



 

 

  

 داشحه باشًذ.………… صيذگی ………… الًاّط او َیحؼایشُىا هغ بؼّضهن جؼاُیشًا علْیمًا: هشدم بایذ با  ػلی( 1
ًا ال َجدَؼلًا َهَغ المىم الظالمیَى: پشوسدگاسا2     ………… . لشاس … ………، ها سا با لىم ( َسبَّ
  ػالهاُت المىّهى: الّسلُن ػًذ الَغَضّب و الْصذُق ّػًذ الَخىّف.( 3

 ………….هًگامخشنوراستگىییهًگام…………هایهىهى:يشايه     
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مىا.3                          کحاَبَک.        ( َاخّشج 2( عىف َيًَدُر فی اهحساياّجًا.                1  ( َفَحَؼلَّ
 ( ها َسَخؼًا الی َبیحًا.6َلَشاُت دسعی                                    (5الْلَه.                                         ( َیغَحغّفُش 4
ِع.9الّلِه.( االػّحصاُم ّبَسبّل 8( کايىا َیصًؼىَو.                                   7  (الَتلَعبىافیالّشاِر

                                            ( أ ايحن ايحَظشجن؟12( اطؼاُم َػَششّة هغاکیَى.                 11( هىالء ّاهَحًؼىا.                                  11

3 

 َکَحَب                 کاَجَب           الُدًذیُّ ُاعَشَجُه َػبَش االيّحشّيث.      ………… الف( 

 جؼاَهلىا               ّاػَملىا          کااَلخاّيّب.        ………… ب( َجؼاَششوا َکاالخىاّو و 

ّع ّالی البیّث.…………  کاو صَذیمی (ج  َیًُظُش                 ّظُش َیًحَ      واّلَذُه ّللْشخى

 ّاعَحغّفش                  ّاغّفش           .    ّلَزيّبَک ………… َو فاصّبش إوَّ َوػَذ الْلّه َزكٌّ ( د

1 

  ( و لمذ اسعلًا هىعی بأیاّجًا.1
 ( جحغاَلُط االعماُک هى الغماء.2
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َخ، ّايَکَغَش، جَ 1 ن ( ّايَحَفَغ، َجسذَّ  …………َکلُّ
لُ ّاغّشعی، ُیساّوُل، ُجمَ ( 2  …………َحّفُل زىَو، أبِّ
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ّة االیشايْیّة فصُل الخشیّف.ف………… الف( الفصُل الـ ًَ  ی الغَّ
ّع   جغؼةِ          عبؼةِ ……………       ب( اْیاُم االعبى
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 ػششوو جمغیِن ػلی خمغة یغاوی اسبؼة.الف( 
 ب( خمغِة و عبؼىَو صاّئُذ خمغٍة و ػششیَى یغاوی ّهئًة.
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  …3…از  …2…صفحه: 

 13/10/95    تبریخ امتحبن:            دهم رياضي و تجربيرشته:                        عربيدنببله سئوال امتحبن درس: 

12 

3 

6 

9 

12 

3 

6 

9 



 
 

     / ّاوَّ هزا اخی له َجغغ و جغؼىو َيؼدـًة ./ هـىالء فـائضاِت/ المغـلمىَو ُخمـُظ ُعـْکاو الؼـاَلّن /  هى َػذوٌّ / هاجاّو الحلمیزجاّو 
 هن صالسىَو.

 هفشد هزکش                         خمغ هىيد عالن                         خمغ هکغش                         هثًی هىيد

1 

 مؼة ، الَؼمیل ، الُمسیط ، الْصُذاع ، الَمَمش کلمات: الششسه ، البُ 
 ………………لمصلسة الؼذْو: . یؼَمُل 1
 ………………. کىَکُب یذوس زىَل االسض ضیاوُه ّهى الشمظ: 2
 ………………. االلُن الشذیذ فی الشأط:3
 …………………. اکبُش هى البسش کثیشًا: 4

1 

11 )

 خطا                    فی خمغة یغاوی عیحى :                                        صسیر. اسبؼًة 1
 خطا                     البسش و لها ايىاع هخحلفة:   صسیر. جؼیُش االعماُک فی الًهش و 2
 خطا                     ُشيا المشآُو باالجساد و الىزذّة االعالهیة:                صسیرُه . ال َیا3
 اخط                    . المهشخاو ازحفاِل ػاِم بمًاعبٍة خمیلة.                              صسیر4

1 

 . َکن هْشًة رهبَث الی هشهذ؟1
 . َایَى َهذَسَعُحَک؟2
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 ……………………؟      خىاب: ………………. ػمُشک ، َکن:   عىال 1
خىّل / .2 ا / ؟                     بطالاُت الذُّ ًْ   بطاَلُحُه ّبَیذّه /  ػًَذُکن / َيَؼن / َهل / ُکلُّ وازٍذ ّه
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 …3…از  …3…صفحه: 

 13/10/95     تبریخ امتحبن:            رياضي و تجربي دهمرشته:                        عربيدنببله سئوال امتحبن درس: 
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 (25/0خَاهد) ( آهزسش هی4(       25/0( پس يبد ثگیزيد)3(                  25/0( خبرج کي)2(         25/0)( هوفق خواهین شد1 8
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 (25/0( هٌتظز ثَديد)12(              25/0( غذا دادى)11(        25/0( خَدداري کزدى)10(                   25/0)( باشی نکنید9
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             (         25/0ة( تعبهلَا)                   (       25/0)الف( کاجب 9

 (25/0د( استغفز)       (                    25/0)ینحظسج( 
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َ
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َ
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 (25/0)جمع هونث سالن: هوالء فائصات   هفسد هرکس : هو َعدوٌّ                               15

او
ّ
 (25/0(                هثٌی هًَث: هبتبى التلوذتبى)25/0)جمع هکسس: ُسک
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 (              25/0( القوز)2                    (       25/0)( العمیل1 16

 (25/0( الوحیط)4             (            25/0( الصُّداع)3
1 

 (                25/0( ظ)2                    (              25/0)( غ1 17

 (25/0( ظ )4                  (                25/0( غ)3
1 

 5/0 (25/0. هعزفی هکبى )2(             25/0).ذهبُث و ... 1پاسخ صحیح    18

 (25/0جَاة؟ )  (   25/0)کن عمسک 19
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ل عندکن بطاقات
َ
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ّ

عن کل واحٍد هن
َ
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   …1…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 ویژه دبیران                                       

    سزاي داًص غیزدٍلتی دختزاًه دثیزستبى ًبم ٍاحد آهَسضی:  عزثی راهٌوبي تصحیح درس:

 رججی ًبم دثیز: خبًن   اٍل ًَثت اهتحبًی:

 95 - 96 سبل تحصیلی:  ريبضی ٍ تجزثی دهنرضته: 

        

 راهنمبی تصحیح

 ثزگ 1 ثزگ راهٌوبي تصحیح: تعداد

  جحص 8  سبعت اهتحبى:

 13/10/95 تبريخ اهتحبى:  


