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  96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2آزمون در  دقیقه   40زمان پاسخگویی: 

 1عربی  آزمون مستمر درس :   دهم ـ نیمسال اول  پایه 

  13/08/1396 تاریخ :  2و  1درس مبحث : 

 

 نمره)5تَرجم العبارات التالیۀ ( -1

 )75/0( ذاك هو اهللا، الّذ ژ أوجد الشّمس فژ الجو مثل الشَّررة. الف) 

 )75/0( .و هو فژ قَبره بعد موته الحسنۀِ األعمالِ یجر ژ للعبد أجرُب)  

 )75/0( (ص) : التَفَرَّقوا، فإنّ البرَکۀَ مع الجماعۀ. قال رسول اهللاِج)  

 )75/0( أمسک عنده تسعۀ و تسعینَ جزءاً من رحمته. اهللاَ إنَّد)  

 )75/0( .رةًضنَ مراتثَ من ذا الّذ ژ یخْرِج من األشجارِه)  

 )75/0(ةً. رَّها خمسینَ مل شیء یفوقُ وزنَملۀُ تَقْدر علی حمنّلأو)  

 )5/0( یتَراحم الخَلْقُ. الجزء کمن ذلز)  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)2( الف) أکْتب ترجمۀ الکلمات المعینۀ : -2
 1 (نَخالً غَرَس. )ۀ2                           ) : .........................         بالفارسی (َانیلَاهللا اللّ ز. )ۀبالفارسی............................. : ( 

 ) : .............................بالفارسیۀ. (منْهمرةأنْعمه ) 4        ) : .........................       بالفارسیۀ( .جمیلۀٍ ونصغذوهذه الشّجرة ) 3  

 ن الکلما ب) أکْتب المتضادب«ت التالیۀ : و المترادف مراء/  نور/  راسناجح/  ضیاء/  ش« 

  1 (...........................≠ متضاد)   ...........................(                   رادف)...........................   (مت =...........................) 2 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- نمره)2ل ترجمۀ العبارات التالیۀ : (أکْم 
 1( ت أقدامنا ورینإلهژ ثَبرنا علی القَومِ الکافو ما را بر گروه کافر... .......................... هاي ما را خدایا گام:  انْص . ............................... 

  .هنگام خشم است............... در خلوت و ................. هاي مؤمن  از نشانه:  وت والْحلْم عنْد الغَضَبلَالورع فژ الخَ المؤمنِ الماتمن عب)  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4- ن التّعینمره)2( حیحۀ :رجمۀ الص 
 : تَظْهرُ ینابِیع الحکمۀِ من قَلبه علی لسانه الف) 
 گشت. ت از قلب او بر زبانش ظاهر میمجویی پر از حک) 1   
 شود. بش بر زبانش پدیدار میلهاي حکمت از ق چشمه) 2   
 : هؤال الطالّب سیکتبونَ تَمارینَهم بِسرعۀٍب)  
 هایشان را خواهند نوشت. مرینتاین دانش آموزان به سرعت ) 1   
 .هاي خود را خواهند نوشت نها دانش آموزانی هستند که سریع تمری این) 2   
 : اُنْظُر ژ إلی الغیم فَمن اَنْزَلَ منه المطَرج)  
 س چه کسی باران را از آن نازل کرد.به ابر نگاه کن. پ) 1  
 را نازل کرد. ها نگاه کنید پس چه کسی از آن باران ها به ابر) 2  
 : راب یعیش ثالثینَ سنۀً أو أکْثَرهل تَعلَمینَ أنَّ الغُد)  
 .کند غ سی سال یا بیشتر زندگی میدانی که کال ) آیا می2                .کند دانستید که کالغ سه سال یا بیشتر زندگی می آیا می) 1  
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  96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2آزمون در  دقیقه   40زمان پاسخگویی: 

 1عربی  آزمون مستمر درس :   دهم ـ نیمسال اول  پایه 

  13/08/1396 تاریخ :  2و  1درس مبحث : 

 

 نمره)3(  التالیۀ : کتب ترجمۀ الکلماتأُ -5
   ............................. ) تلک البطّاریۀ :3                            ............................. ) سأکْتُب :2                                  ............................. ) جاء بـِ :1 
  .............................) القاعۀ : 6                       ............................. ) کان یکْتُب :5                                     ............................. ) لَبِثَ :4 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)75/0( : أکتُب الساعۀ باألرقام الف) -6
     .............................ابع : الخامسۀ و الرُّ )2 ............................................انیۀ عشَرَةَ الّا عشرَ دقائق : ) الث1ّ 
 ........................................منۀ و خمس و عشرونَ دقیقۀ : االثّ )3 

 نمره)5/1فژ الفراغات أعداداً مناسبۀ: ( إجعلب)  
  .............................عشَر ، .......... ، إثنا............................. ، عشَرة ، ...................) ثمانیۀ ، 1 
 ....................................... ، خمسونَ ، ............................. ، ...................،  ) عشرون2َ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره) 75/0( أکْتُب فژ الفراغِ عدداً ترتیبیاً مناسباً : -7
 .خمیس.......... من أیام األسبوعِ یوم ال...................الف) الیوم الـ   

 .خریف.......... فژ السنۀ اإلیرانیۀ فصل ال................... ب) الفصل الـ 

 .......... جائزةً فضیۀً....................ج) یأخُذ الفائزالـ  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)75/0(  : مفرد الکلمات التالیۀاُکْتُب الف)  -8
 .............................أصدقاء :  )3  .............................أنْجم :  )2                      .............................ألوان : ) 1   

 نمره)5/1(   أجِب عن األسئلۀ التالیۀ :ب)  

 .............................؟ ) هل ذَهبت إلی مشهد حتّی اآلن3 ..........           ................... ) من أینَ أنْت؟2              .............................  عمرك؟ م) ک1َ   

 نمره)75/0( »ان ، الشّررة ، الدرتالشّمس ، القمر ، الفُس«  : بۀ من الکلمات التالیۀناسالکلمۀ الم الفراغضَع فژ ج)  

 .................................... ) کوکب یدور حولَ األرضِ؛ لیس فژ ضیاءه حرارةٌ .1    

 .................................. ) قطعۀ من النّار.2    

 ................................ ) من الْمالبِس النِّسائیۀ ذات األلوان المختلفۀ.3    
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 96-97صیلی سال تح   

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2نامه در  پاسخ دقیقه   40زمان پاسخگویی: 

 1عربی  آزمون مستمر درس :   ـ نیمسال اول  پایه دهم 

  13/08/1396 تاریخ :  2و  1درس مبحث : 

 

 نمره) 5ها را در جاي مناسب بنویسید. ( عبارت ترجمۀ -1 

 )75/0( آن همان خداست که خورشید را در هوا مانند پاره آتش پدید آورد.الف)  

 )75/0( جاري است در حالی که او پس از مرگش در قبرش است. هپاداش کارهاي نیک براي بندب)  

 )75/0(رکت با جماعت است. فرمود، پراکنده نشوید، زیرا ب (ص)رسول خداج)  

 )75/0(بخش از رحمتش را نزد خود نگه داشت.  99به راستی خدا د)  

 )75/0( کند چه کسی است؟ هایی تر و تازه خارج می این کسی که از درختان میوههـ)  

 )75/0( تواند چیزي را حمل کند که وزنش پنجاه برابر باالتر است. مورچه میو)  

 )5/0( کنند. گان به یکدیگر مهربانی میاز آن بخش آفریدز)  

 نمره) 2الف) ترجمۀ کلمات مشخص شده را بنویسید. ( -2

 ریزان) 4      هایی شاخه) 3     زینت داد) 2    کاشت) 1 

 ب) متضاد و مترادف  

 (مترادف)   ضیاء =نور ) 2                     (متضاد)   ناجح  ≠راسب   )1 

 نمره) 2ها را کامل کنید. ( ترجمۀ عبارت -3

  ) بردباري)  (  پارساییب) (   ) یاري فرما)  (  ساز استوارالف) (  

 نمره)2ترجمۀ صحیح را انتخاب کنید. (فقط شماره گزینه صحیح را در جاي مناسب بنویسید) ( -4

 2) د   1) ج   1) ب   2الف)  

 نمره) 3ترجمۀ کلمات را در جاي مناسب بنویسید. (   -5

 آن باطري) 3    خواهم نوشت) 2      آورد) 1 

 سالن) 6     نوشت می) 5     درنگ کرد) 4 

 نمره) 75/0الف) ساعت را به عدد بنویسید. ( -6

  1 (45  :11     2 (15  :5     3 (25  :8 
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 96-97صیلی سال تح   

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2نامه در  پاسخ دقیقه   40زمان پاسخگویی: 

 1عربی  آزمون مستمر درس :   ـ نیمسال اول  پایه دهم 

  13/08/1396 تاریخ :  2و  1درس مبحث : 

 

 ب) در جاهاي خالی عدد مناسب بنویسید. 

 ثالثۀ عشَر            أحد عشَرَ            تسعۀ) 1 

            ستّون           أربعونَ          ثالثونَ) 2 

 نمره) 75/0در جاهاي خالی عدد ترتیبی مناسب قرار دهید. (  -7

                 ژالثانج)        الثالثب)               السادسالف)  

 نمره) 5/0ا در جاي مناسب بنویسید. (الف)  مفرد کلمات ر -8

   صدیق) 3           نجم) 2        لَون) 1 

 نمره) 5/1( ها را در جاي مناسب بنویسید.  پاسخ سؤال ب) 

 (ع)نَعم ذَهبت لزیارة االمام الثامن) 3       أنا من الجمهوریۀ اإلسالمیۀ اإلیرانیۀ) 2  ستّۀ عشَر عاماً) 1  

 نمره) 75/0خالی کلمه مناسب بنویسید. ( در جاي) ج 

 الفُستان) 3      الشّررة) 2        ألقمر) 1  
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