
 و پرورش شهرستان های استان  اداره کل آموزش

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان

 مدرسه / آموزشگاه / دبیرستان / هنرستان

 عربیدرس :       2تعداد صفحه :            تجربیرشته :       دهمنام و نام خانوادگی :                    کالس / پایه :

      طراح و دبیر : نوبت صبح                                دقیقه 80مدت امتحان :تاریخ امتحان :       / 

 نام مصحح :                              نمره با عدد:

 تاریخ و امضاء :                         نمره با حروف:

 نمره با عدد:                نام مصحح :              

 تاریخ و امضاء :                         نمره با حروف:

 بارم سواالت 

 ترجم الجمل التالیه الی الفارسیه . ) ترجمه کنید ( 1

     کَیفَ نَمَت مِن حَبَّۀٍ                      وَ کَیفَ صارَت شََجرَۀ.الف( 

                    مَن اَخلََص لِلّه أَربَعینَ صَباحاً، ظَهَرَت یَنابیعُ الحِکمَۀِ ِمن قَلبِهِ.          ب( 

 ثَمانینَ فی المِئَۀ مِن الموجوداتِ العالَمِ الَحشَرات؟ ج( 

 ظّاهرۀُ مَرَّتینِ فی السَّنَۀِ  أحیاناً.لُتحَدِّثُ هذِهِ اد( 

  َیدعونَ مِن دونِ اهللِ فَیَسُبّوا اهللَ ...و ال تَسُبّوا اّلذینَ ( ن

                   إنَّکُم مَسؤولونَ حَّتی عَنِ البِقاعِ وَ البَهائِم.و( 

6 

 اَکمَل الفراغات فی الترجمه الفارسی ) کامل کنید.( 2

 الکافِرین.رَبَّنا إَفرِغ عَلَینا صَبراً وَ ثَبِّت أَقدامَنا وَانصُرنا عَلی الَقومِ الف( 

 ................... پروردگارا ................. صبر عطا کن و ................. استوار کن و ما را بر گروه کافر
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 عین الترجمه الصحیحۀ ) ترجمه درست را انتخاب نمائید. ( : 3

  إلّا ُوسعَها.ال یَُکلِّفُ اهللُ نَفساً الف( 

 اندازه ی توانش             درخواستش                تکلیف نمی دهد.خدا به کسی جز به (1

 وَال َتلمِزوا أَنفسکُم وُال تَنابَزوا بِاأللقابِ.ب( 

 و از خودتان      دیگران       عیب نگیرید، و به همدیگر  لقب       لقب های       زشت ندهید.

75/0 

 متضاد را بنویس . دو کلمه اضافی است. (اُکتب مترادف َاو متضاد ) مترادف و  4

 رَخیصَۀ / صارَ /  بَیع / غالیَۀ  /  أصبَحَ / راسِب

1 

 :() ترجمه کلمه مشخص شده را بنویسید الکلمتین  اکتب ترجمۀ 5

           اتّحاُد االُمَّۀِ اإلسالمیۀِ فی صُورٍ کَثیرۀٍ.                    یَتََجلّیالف( 

 فَال تَدخََُل بَینَهُما. یَتَناجَیانِإذا کانَ اثنانِ ب( 

1 

صحیح را مشخص قیقۀ و الواقع ) جواب صحیح و غیرانتخب الجملۀ الصحیحۀ و غیر الصحیحۀ حََسبَ الح 6

 نمایید( :

 الف(یَغفِرُاهلُل الشِرکَ لِأنَّهُ ظلمٌ صغیرٌ.

 السّماءِ یَنزِلُ َعلَی الجِبالِ فَقَط.ب( اَلثَّلجُ نَوعٌ مِن أنواعِ نزولِ الماء مِنَ 

1 

 شماره صندلی



 

 ضُغ فی الجدول کلمۀ المناسب ثم ترجمها )در جدول کلمه مناسب را قرار بده سپس آن را ترجمه کن( 7

    َتعلیم/    اِعتَذَرَ    /    یَتََکلَّمُ    /       اُکتُبْ

 مصدر امر مضارع ماضی 

     فعل

     ترجمه

 

 

 

 

2 

 الجواب الصحیح ) جواب صحیح را معین نمایید( :عین  8

 فَ الف( الماضی من یََتعرَّفُ                                      عَرَّفَ                     تَعارََف                    تَعَرَّ 

 یَتََفرَّق                     یَفتَِرق         ب( مضارع من فَرَّقَ                                          ُیفَرُِّق             

1 

 ضَع فی الدائرۀِ العََدد المناسب کلمۀٌ واحدۀٌ زائدٌۀ ) در دایره عدد مناسب را قرار دهید. یک کلمه اضافی است( : 9

 أَداۀٌ لِتَنظیفِ األسنان.                                      الفُراشات( 1

 قَِطعَۀٌ مِنَ النِّار.                                ( المواطن      2

 فاکهۀ یاکلها الناسَ مُجفَّفه ایضاً.                                         ۀالشَّرَرَ( 3

 ( المشمش4
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 :اُکتُب فی الفراغ عدد الترتیبی و األصلی. ) در جای خالی عدد مناسب بنویس. ( 10

 ............... فی السَّنَۀ االیرانیّۀ فَصلُ الخَریف.الف( الفَصلُ 

 ب( الصَّبرُ ............. صبرٌ عِندَ المصیبۀِ ، وَ صَبرٌ َعلی الطّاعَِۀ وَ صَبرٌ عَنِ الَمعصیۀِ.

 ج( عَشََرۀُ فی ثالثۀٍ یساوی ..............

75/0 

 اُکتُبُ السّاعۀ باألرقام . ) ساعت را بنویسید.(: 11

 ................الخامسۀُ و النِّصف ..................                         ب( اَلسّابعۀُ وَ عِشرونَ دَقیقۀً.الف( 

5/0 

 ضغ فی الفراغ فعال مناسباً. ) در جای خالی فعل مناسب را قرار بده( : 12

 اِستَغفِر (   -) اِستَرجِع            .   الف( فَأصبِر إنَّ وَعَدَ اهلِل الَحقٌّ و ............... لِذَنبِکَ

 یُصَدِّقُ (   -) یَنتَظِر             ب( کانَ صَدیقی .............. والِدَهُ لِلرُّجوعِ إلی البیتِ.

1 

منصور:          اُکتُب وَزنِ کلماتُ التالیۀ : ) وزن کلمات را بنویسید ( :  َمسجِد : .............        عالِم : ................  

............... 

75/0 

 أجب عن السوال فی الحوار. ) به سواالت پاسخ دهید.( : 13

 الف( ما اِسمُِک الکَریم ؟                                  ب( مِن ایِّ مَدینۀ أنتِ ؟

1 

 هذان الدلیالن –تلک البطاریه  –هوالء فائزات  –أکمل الجدول . ) جدول را کامل کنید( :         اولئک الصالحون  

 مفرد مونث
جمع مذکر 

 سالم

جمع مونث 

 سالم
 مثنی مذکر

     

1 

 موفق باشید


