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زبان قرآن دهم عربی  ماده درسی: باسمه تعالی نام:

 مشترک

استان اداره کل آموزش و پرورش  نام خانوادگی:

 بوشهر

 تاریخ آزمون:

 دقیقه 54   مدت آزمون: شهرآموزش و پرورش شهرستان بو کالس: شماره

 نعمت اله مقصودی  طراح: نیمسال اول مستمرآزمون   دبیرستان:

 3 تعداد صفحه: 96-97لی تحصی سال اول  درس:
 

 بارم متن سواالت ردیف

 (نمره)دو  شناسی: واژه

1  

 تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتی تَحتَها خطٌّ 

 كالدُرر المنتشرة  أنجُمٍب زانَهوَ( 2             مستعرةجذوتُها  التيوانظُرْ إلى الشمس  (1

   

1 

2  
 ادِفَتَیْنِ وَ الْکَلِمَتَیْنِ المُتَضادَّتَینِ اُکْتُبْ فِی الْفَراغِ الْکَلِمَتَیْنِ الْمُتَر

 )الضياء، السحاب، الرخيص، الظالم، الغيم، اليوم( كلمات:
 ........................ ≠ب( ...................   الف( ................ = ...................

1 

 عَیِّن الکَلِمَةَ الْغَریبَةَ فی المَعْنی:   3

 الصباح، الرجاء، المساء، العِشاءب(  ر، األحمر، األفضل، األزرق األصفالف( 
5.0 

 اُکْتُبْ مُفرَداً أَوْ جَمعَ الْکَلِمَتَیْنِ   4

 ....................النجم   ...............الموظّفينَ 
5.0 

 ب( مهارت ترجمه به فارسی 

5  

 تَرْجِمِ الْجُمَلَ التّالیَةَ إلی الْفارسیّةِ 

 لتلك الشجرة     ذات الغصون النضرة أُنظرْ .1

 كيف نمَتْ من حبّةٍ    وكيفَ صارتْ شجرة. 2

 وانظُر إلى الغيم فَمنْ   أنزلَ منه مطره. 3

 .القمر كوكبٌ یدور حول األرض وضياؤه من الشمس4

 . الكالمُ كالدواء قليلُه ینفعُ وكثيره قاتل0ٌ

0 

6  
 اِنْتَخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّحیحَةَ: 

 ال تنظروا إلى كثرة صالتهم وصومهم. 1

 شان ننگریدبه فراواني نماز و روزه ب( شان بنگریدفراوان به نماز و روزه الف(

5.0 



 

2 

 

 

 هوالء الطالب مانجحوا في االمتحان. 2

 آموزان در امتحان قبول نشدنداین دانش ب(  آموزنند و در امتحان قبول نشدنداینها دانشالف( 
 

7  

  .اغاتِ فی التَّرجَمَةِ الْفارسیّةِکَمِّلِ الْفَر

 شوند. فرومایگان..... ، ....... هالک مي هرگاهإذا ملكَ األراذلُ هلكَ األفاضلُ    . 1

به كسي كه ...... رحم كن  تا آنكه در آسمان إرحَمْ مِنْ في األرضِ یَرحمْك مَنْ في السماء   . 2

 است به تو....

ابر بخاری........در آسمان است كه ..... از آن اء یَنزلُ منه المطرُ   الغيمُ بخارٌ متراكمٌ في السم.3

 بارد.مي

1.0 

 ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

8  

 تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتی تَحتَها خطٌّ 

 الخسرانَحصدَ . مَنْ زرعَ العدوان 2         إلى إیران أن أُسافرَ. أحبُّ 1

 مُنهمرة. ذاک هو الذی  أنعُمُه 4مفتكرةٍ   قوّةٍ. منْ جَهّز اإلنسانَ ب3

2 

9  

 عَیِّن الْفِعْلَ الْمُناسبَ لِلْفَراغِ: 

 یَنْظُرُ  یَنْتَظِرُ   كانَ صَدیقي .................... والِدَهُ لِلرُّجوعِ إلي الْبَيتِ.. 1

    تُسافرنَ                              أنتم سوف........ إلى إیران في السنة المـــُقبلة. 2

 تسافرون

 یجتهدُ     الناجح هو الذی ......لالمتحان في اليوم الماضي                        اجتهدَ. 3

 قدرتَ       إذا ...... على عدوّکَ فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه              قدرتُ. 4

1 

11  

 : عَیِّنْ نَوعَ الْفِعْلِ فی کُلِّ عِبارةٍ

 نصف العلم« ال أعلمُ»قول . 1

 وقُلْ من ذا الذی یُخرج منها الثمرة ابحثْف. 2

5.0 

 5.0 عَیِّن الْکَلِمَةَ الّتی یَخْتَلِفُ نَوعُهُ فی کُلِّ مَجموعةٍ.   11



 

3 

 أُنظرْ -زانَ  –نَمتْ  -أوجدَ . 1

 غصون –أنزلَ  –أنعُم  –دُرَر . 2

 

 

 

12  

  اُرْسُمْ عَقارِبَ السّاعَةِ 

الحادیة عشرة  ة إلّا ربعاًالرابع

 والنصف

   

1 

13  

 ضَعْ هذِهِ الْجُمَلَ وَ التَّراکیبَ فی مَکانِها الْمُناسِبِ.  

 أولئك الصالحون –هاتان المعلمتان  –هوالء الطالب  –تلك الشجرة 

 مثني مؤنث جمع مكسر سالمجمع مذكر  مفرد مؤنث

    
 

1 

 د. مهارت درک و فهم 

14  

 ضَعْ فی الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسَبةً. 

 القمر، الشررةستان، سب، الفاالركلمات: 

 قطعة من النار. 1

 كوكبٌ یدور حول األرض وضياؤه من الشمس. 2

 الذی ال ینجح في االمتحان. 3

 من المالبس النسائية .4

1 

 . مهارت مکالمه ه

15  
 أجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ التّالیَةِ. 

 أینَ تَسْكنُ؟. 2    ما هو الفصل الثاني في السنة؟. 1
1 

16  
 الْکَلِماتِ وَ اکْتُبْ سؤاالً و جواباً صحیحاً.  رَتِّبِ

 اآلن، إیران، هلْ، حتّى، سافرتَ، إلى. 1
2 



 

4 

 أن أُسافرَ، مع، أُحبُّ، ال، األسَف، مع، ولكنّي.2
 


