
 

1 

 کمشت دهم ایز زابن قرآن عربی  ماده درسی: ابمسه تعالی انم:
 اتریخ آزمون: استان بوشهراداره کل آموزش و پرورش  انم خانوادگی:

 دقیقه 45   مدت آزمون: شهرآموزش و پرورش شهرستان بو  کالس:  مشاره
 نعمت اله مقصودی  طراح: نیمسال اول مستمرآزمون   دبریستان:

 3 تعداد صفحه: 96-97صیلی حت سال اول  درس:
 

 بارم متن سواالت ردیف

 (نمره)دو  شناسی: واژه

 تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ   1

 عن العجبأن نبتعَد  علينا( 2          مّناأحسُن بني الناس َمْن هو  قد يكون (1
1 

2  
 ضادَّتَینِ  المُتَ یْنِ  الْکَلِمَتَ اُکْتُبْ فِي الْفَراغِ الْکَلِمَتَیْنِ الْمُتَرادِفَتَیْنِ وَ 

 (املواعظ، الغيم، قرتاب، الرخيص، االنصائح، ال)االبتعاد کلمات:
 ........................ ≠ب( ...................   الف( ................ = ...................

1 

 عَیِّن الکَلِمَةَ الْغَریبَةَ في المَعْني:   3

 تواضع، املرغرو ، املّبار، اجلتكّب املب(            وانع، املصائب، املطابع، املشاكلاملالف( 
0.5 

 اُکْتُبْ مُفرَداً أَوْ جَمعَ الْکَلِمَتَیْنِ   4

 ....................َعيبال  ............... الكبائر
0.5 

 ب( مهارت ترجمه به فارسی )هفت نمره(

5  

 فارسیّةِ تَرْجِمِ الْجُمَلَ التّالیَةَ إلي الْ 

 الغيبة من أهّم عوامل قطع التواصل بني الناس..1
 سوء الظن هو اّّتام شخٍص لشخص آخر بدون دليل منطقي. 2
 التجسس هو حماولة قبيحة لكشف أسرار الناس . 3
 أكب العيب أن تعيَب ما فيك مثُله..4
 أفضل األعمال الكْسب من احلالل.. 5

5 

6  
 حیحَةَ: اِنْتَخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّ 

 عداوة العاقل خرٌي من صداقة اجلاهل. 1
 دمشن خردمند از دوست اندان هبرت است ب( دمشنی خردمند از دوستی اندان هبرت است  الف(

 

0.5 



 

2 

 
 هوالء الطالب ماجنحوا يف االمتحان. 2

 دبول نشدنقآموزان در امتحان اين دانش ب(  آموزنند و در امتحان قبول نشدنداينها دانشالف( 

7  
  .کَمِّلِ الْفَراغاتِ في التَّرجَمَةِ الْفارسیّةِ 

ْن ُخُلقي. 1   ...... ا همخالقم ر ا،  داندینيکو گر  .....خداای مهانگونه که    اللهّم كما حّسنَت َخلقي، حسِّّ

 ....ات اخالق نيكو را ......  منإّّنا بُعثُت ألمتّم مكارم األخالقِّ    . 2

1 

 ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

8  
 تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ 

  وال جيتنُب اخليانَة. ألمانةاال يعتقد من  شّر الناس. 2         من مجَع علَم الناس إىل علمه الناسأحبُّ . 1

 البهائمن م شر  من غلبْت شهوتُه عقَله فهو . 4  َمن أهدى إليكم عيوَبكم خرُي إخوانكم. 3

2 

9  
 عیّن اسم التفضیل واسم المکان في العبارات التالیة

 من ذلك املـــَتجر.رخَص أأبيَض اشرتيُت سرواالً  -1
 يف إيران.مكتبة امعة طهران أغىن جل -2

1 

10  
  .هاتین العبارتینفي  عیّن المحل اإلعرابي للکلمة المعیّنة

 .فّضةذهٌب والكالُم  السكوتُ . 1

 ه                                   نفسَ عّذب  هخلقُ من ساَء . 2

0.5 

11  
 في کُلِّ مَجموعةٍ.  تختلفعَیِّن الْکَلِمَةَ الّتي 

 أفضل -أمحر  –أكب  –أصغر . 1

 مشاكل –متاجر  –مكاتب  –مصانع . 2

0.5 

12  
  ترجم األفعال والمصادر التالیة 

 آموختگیدانشخترُج:  خترّْج: يتخرُّج:  خترََّج: 
 اقرتاب: اقرتْب:  يقرتُب: نزديک شدب: اقرت 
 

5/1 

13  
 ضَعْ هذِهِ الْجُمَلَ وَ التَّراکیبَ في مَکانِها الْمُناسِبِ.  

 أولئك الصاحلون –هااتن املعلمتان  –هوالء الطالب  –تلك الشجرة 

 مثنی مؤنث جمع مکسر جمع مؤنث سالم مفرد مؤنث
1 



 

3 

    
 

 د. مهارت درک و فهم )دو نمره(

14  

 . الدائرة عدداً مناسباً عْ في ضَ

     O التنابُز -1                                        تسمية اآلخرين ابألمساء القبيحة                                                   

      O          .ًُذناألُ  -2                                املستبدُّ الذي ال يرى ألحٍد حقا 

    Oالغيبة -3                                     ذكُر ما ال يرضى به اآلخرون يف غياهبم 

     O                                     .املتكّب  -4   عضٌو يف اجلسم ُيستخدم لالستماع 

1 

 . مهارت مکالمه ه

 أجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ التّالیَةِ.   15

 أيَن َتْسكُن؟. 2    صل الثاين يف السنة؟ما هو الف. 1
1 

16  
 رَتِّبِ الْکَلِماتِ وَ اکْتُبْ سؤاالً و جواباً صحیحاً. 

 غالية، ملاذا، سيدي، األسعاُر؟. 1

 النوعّيات، سيديت، حسَب، السعُر، خيتلف..2

2 

 


