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 الکَلماتِ الّتی تَحتَها خطٌّ:تَرجِمِ 

 علميةٍ. موسوعةٍقَرأتُ فی ب(                     الوُکَناتِو إن شَکَوتُ إلی الطّيرِ نُحنَ فی الف(    

5/0 

 اُکتُب فی الفَراغِ الکَلِمَتينِ المترادفتينِ و الکَلَمَتِينِ المُتَّضادَتينِ: ) کلمتانِ زائدتانِ( 2

                 إبتَعَدَ  –فَجأةً   –قَدِرَ   –ة عَداوَ  – إقتَرَبَ  – إستطاعَ          

 ................. ≠ الف( .............. = ................         ب( ...............    
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 عَيّنِ الکَلِمَةَ التی التناسِبُ عن الکلمات األُخرَی مِن جهةِ المعنَی:

 العَشاء            الفُندُق            الغَداء            الفطور    

 الغابة               البطّ             البقرة الحرباء              

5/0 

 

 5/0 )مفرد( = ................ يَنابيع)جمع( = ................                   فِلم              اُکتُب المُفرَدَ اَو جَمعَ الکَلِمَتينِ:   4

 تَرجِم الجُمَلَ و العباراتِ التاليةَ إلی الفارسيةِ: 5

 75/0مَضَی الزّمانُ و قلبی يَقولُ إنّک آتِی: الف(     

  75/0حُسنُ األدبِ يَستُرُ قُبحَ النّسَبِ:  ب(    

  75/0فاصبِرْ إنَّ وعدَ اهللِ حقٌّ و اسْتَغفِرْ لِذَنبِک.  (ج    

 75/0: النّاسُ نيامٌ فإذا ماتوا انتَبَهوا( د    

 5/0: عَرِّفْ لنا هذا الصّديق (ذ    

 75/0لسانُ القِطِّ مَملوءٌ بِغُدَدٍ تُفرِزُ سائالً مُطَهِّراً:  و(    

 75/0: ه( يُخَرَّبونَ بُيوتَنا و يَنهَبونَ أموالَنا    

5 
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    5/0الف( اکتُبْ نوع األفعال التی تحتها خطّ: 

 .اهللُ ما يَشاء يَخلُقُ    -.     کما أحسَنَ اهللُ إليکأحسِنْ                                                       

 5/0ب( عيِّن الکلمةِ التی يختلفُ نوعها فی کلِّ مجموعةٍ: 

 يُخَرِّبُ        يُشاهِدُ        تُحَوِّلُ       خُلِقَتْ  الف(                      

 کاتَبَ         تَعامَلَ          عَلَّمَ           يُعَلِّمُ ب(                      
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  صفحه دوم                  ادامه سؤاالت عربی پايه دهم تجربی و رياضی                                                       
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  اِنتَخِب التَّرجِمَةِ الصّحيحةَ:

    انسان را ضعيف آفريد.                                                -2 شده است.            انسان ضعيف آفريده -1خُلِقَ اإلنسانُ ضعيفاً:     الف(     

 :ماَلمَةوَاهللِ ما رأينا حُبّاً بِال ب(     

            و خداوند هيچ عشقی را بدون مالمت قرار نداده است.  -1        

 به خدا قسم عشقی را بدون سرزنش نديده ام. -2        

5/0 

 

 کَمِّلِ الفراغاتِ فی التّرجمةِ الفارسيّةِ: 8

 الف( إنَّ الحَسَناتِ يُذهِبنَ السَيئاتِ: بی گمان ..............، بديها را .................... .     

 ب( وَ مِمّا رَزَقْناهم يُنفِقون: و از آنچه به ............. روزی داديم .................... .  

 از حيوانات ................. است که به بچه هايش ................... . هو مِن الحيواناتِ اللّبونةِ التی تُرضِعُ صِغارِها: اوج(   
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 عيِّن الجملة الصّحيحة و غير الصّحيح، حسب الحقيقة و الواقع:

 .                       .........الف( لِلدَّالفينَ أُنوفٌ حادةٌ                                  

 .........             .شديدةٌ ال تَنتَقِلُ مِن مکانٍ إلی مکانٍ آخَرَ  ب(اإلعصارُ ريحٌ    

 .........                                  .ج( کانتا قبيلتا يَأجوجَ و مأجوجَ مُتمدنتَينِ    

 .........         .د( رسالةُ اإلسالمِ قائمةٌ علی أساسِ المنطقِ و إجتناب اإلساءةِ    
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 ترجِم الکلماتِ التی تحتها خطّ: 

 « کُلَّ شیءٍ  سَنُصَلِّحُ»              « فی ساحَةِ المدرسةِ لعَبُکانَ يَ»               « مِن وَرَثَةِ النّعيم نِیعَلْواجْ»     

 « تی اآلنرشِ حَالقِ سَمکَ تُ رأيما »     «    مِنه المُساعدةَ واال تَطلبو»    «     ضيقهذا المَ إغالقَ نَرجو مِنک »    
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 5/0عيِّن فعل المجهول ثُمَّ تَرجِمهُ:  11

 « يُعرَفُ المُجرِمونَ بِسيماهم»                                                  

5/0 

 أیُّ حرفٍ مِن الحروفِ الجر علی الترتيبِ يُناسِبُ للفراغ؟ ) حرفٌ واحدٌ زائدٌ (      12

 کانَ الفالحُ يعملُ ............ المزرعةِ مِن الصّباحِ ............ اللّيلِ.           «     إلی     فی      بِـ »           
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 عيِّن اسم الفاعل و اسم المفعول و اسم المبالغة ثُمَّ تَرجِمهُ: 13

 «  يا مَن بابُهُ مَفتوحٌ لِلطّالِبينَ     -يا ستّار العيوب    »       

  اسم فاعل و ترجمه آن: ...................................             اسم مفعول و ترجمه آن: ..................................    

 اسم مبالغه و ترجمه آن: .............................    
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  صفحه سوم                  ادامه سؤاالت عربی پايه دهم تجربی و رياضی                                     

 اُکتُبْ فی الفَراغِ األول عدداً ترتيبياً مناسباً و فی الفراغِ الثانی عَدَدَاً أصليّاً:       14

 .             الف( اليومُ الـ.............. مِن األيامِ األسبوعِ يومُ الخَميس       

 يُساوی ................ . رةٍشَب( سِتةٌ فی عَ        
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 ضَعْ فی الدّائِرَةِ عَدَدَاً مُناسِباً ) کلمة واحدة زائدة (: 15

 الذی يَعملُ لِمَصلحةِ العدُوّ            الذَّنَب            -1

 أکبرُ مِن البحرِ کثيراً                       الغَيم    -2

 يوانِ يُحرِّکُهُ غالباً لِطَردِ الحَشَراتِ الحَ  سمِجِ عضوٌ خَلفَ                     لعميل  ا -3

  بخارٌ مُتراکِمٌ فی السّماء ينزلُ منه المَطر                      المُحيط -4

 المَضيق -5

1 

 اُذکُر المحلّ اإلعرابی لِلکلماتِ الّتی تَحتَها خطٌّ:   16

 . مِضيافٌاإليرانیُّ شَعبٌ  الشَّعبُ     .  جاهِلِال مِن صداقةِ خيرٌعداوةُ العاقِلُ       .لِلنّاسِ  األمثالَ اهللُيَضرِبُ        
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 عيِّن الجواب الصّحيح: 17

 يَتَکبَّرُ               يُکَبِّرُ    يَکبِرُ                  « :کَبَّرَ » الف( المضارع مِن     

 إنتِخاب     إنِقطاع                إنطِباق             إفتِعال:  » ب( علی وزن     
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 :      ينِعن السؤالَ  أجِبْ

 الرُّز مَعَ دَجاج                      -2  خُبز و الجُبنة             الشّای وال – 1؟   ما هو طعامُ الغِداء الف(      

 ( جوَّال             مالبِس         حبوبٌ مُهدِّئةٌ. عندی .............. . ) الصُّداع  ؟ما هذه الحبوب ب(      
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 أجِب عن السؤال:     الف(  19

 « مِن أیِّ مدينةٍ أنتِ؟      ................................ »                                

 رَتَّبِ الکَلِماتِ التالية و اُکتُب سؤاالً و جواباً مناسباً: ب( 

 «            سِتَّ عَشَرة / سنة / عُمرکِ / عُمری / کَم »                                              

 ................................ ................ ؟                       جواب : ..............................سؤال : ..                     
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 20 وفيق .أرجو لکُنَّ التّ 

 


