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محل مهرآموزشگاه

دقیقه 07وقت آزمون :   باسمه تعالی

 وزارت آموزش وپرورش

زنجانسازمان آموزش وپرورش استان   

ناحیه دو زنجانمدیریت آموزش وپرورش   

امام سجاد)ع(دبیرستان شبانه روزی   

 9911خرداد-دومنوبت 

سئواالت درس:عربی ،زبا ن قرآن

تجربی وریاضی دهم 

صبح97ساعت برگزاری:  نام ونام خانوادگی: 

09/79/1991تاریخ امتحان: نام پدر:

عباس نوریطراح سؤال: شماره دانش آموزی:

07تعداد سؤال:
دهم پایه تحصیلی:

4تعدادصفحه:

نام ونام خانوادگی دبیر وامضا:                               نمره پس ازتجدید نظر:                         نمره با عدد:           نمره باحروف:      

.دانش آموزان عزیز :   با توكّل به خدا، ابتدا سواالت را به دقّت بخوانید وسپس با آرامش پاسخ آنها را بنویسید
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الف: دانه ب: كولر -4 (الضعیف  ≠ القوی( )  السحاب=غیم)الف-9  شواطئِب(عُمیل الف(- 0    البحر-9

 ج(بمیرند الف(:ما،قرار نده ب(شناخته می شوند -6        0ب( 9الف(:-5     

 بعد از پایان ساعت كار مدرسه، سمیه منتظر مادرش بود( ب این كیست مجهز كرده است او را؟:     الف( 0سوال 

سال اتفاق می افتد.حتی گاهی اوقات این پدیده دو بار در ( ج 

 بدیهی است پفشاری)تاكید(بروی نقاط اختالف وبر دشمنی جایز نمی باشد.(  د 

پس كالغ صدای دارد كه بوسیله آن بقیه حیوانات را هشدار می دهد تا از خطر دور شوند.( ر  

  .ل توجهی در زمینه گردشگری بوده استایران در سال های اخیر شاهد رشد قاب( ز 

چگونه نفت بدست می آوریم؟ انسان نفت را از دل زمین استخراج می كند. ( س 

اول شخص مفرد)مفرد مذكر غایب(فعل ماضی، ب(، سوم شخص جمع)جمع مذكر مخاطب(   فعل امرالف (: 8سوال  

 (نوشته خواهد شدبست   دج(  كندجستجو می ب( انجام نمی دهیدالف (: 1سوال

مفعول       ج(مضاف الیه       د(مجرور به حرف جرب(        :   الف( خبر90سوال   0ب(  9الف (:   99سوال      9ب(  0الف (  :    97سوال  

0و(     0ه(   9د(  0ج(   0ب(      9الف(    :94سوال    فعل  مجهول: أنزل    نائب الفاعل: القرآنُ  :99سوال 

ص     ج(   ص   ب(غالف(   :96سوال  لخفاشد(ا   المیناءج(  المحرار(بالفستان: الف(95سوال

ما هو طعام لغداء؟ رز مع دجاج:  98سوال   0  ب(9الف( :  90سوال

     

 

       

 

 

     

مالک آن است و مرد 0(آن ها مکان هایی است كه دولت  است؟  :به شب نگاه كن پس چه كسی درآن ماه قرار داده   9 الف(   :91 سوال 

0(آیندگان، قرار بده ب(9: شکر گذاری نمی كنند  وهمه از آن سود می برند. 

9(:گزینه ب   0(گزینه الف د(  9(:گزینه الف   0(گزینه ج ج( 

0(سید: مبتدا، القوم: مضاف الیه 9(:مثالال: مفعول  ه( 

او حیوانی باهوشی است دوست دارد به انسان كمک كند همانا   )0 قوی دارد  :حافظه   9 الف(   :07 سوال 

0( یحیرنی ج(9:سعید: مبتدا، المزرعة: مفعول، نصفین: مجور به حرف جر  0(كشید 9( باور نمی كنم  9(:شیر می دهد  ب( 

غ-  0 د( 9-ص 

ه( خیر: خبر، جلیس: مجرور به حرف جر، السوء: مضاف الیه
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