
                                 : .............االسم األول و العائلي

  آمنه آقايى  : واضعة األسئلة  

    زبان قرآن   رس: عربیدال

     .........  :  رقم البطاقة

  به نام آنکه هستی نام از او یافت

  هترانآموزش و پرورش استان  اداره کل

  ٢منطقه  اداره ی آموزش و پرورش             

  �ّثاامتحان الّلغة العربية للصف العاشر، الفصل ال

  ..……………:  املدرسة 

     ٢/١٣٩٦/    :      اريخّتال

  دقيقه       ٦٠: الوقت  

                                                                          ويلألا ة صفحال     ٣: عددالصفحات  ١٧ :عدد األسئلة 

رجة بالرّقم :  ..............        رديف رجة بالحروف : ............                     الدَّ سة : ...............         الدَّ   بارم  توقيُع املُدرِّ

١  

  ژهوا

  تحتها خّط .تَرِجِم الكل ت ِ الّتي 

  .  ...........    أرسىحجاب از چشم بگشایی که ُسبحاَن الّذي الف ) 

  . .............  قومي يعلَمون  يا لَيَت کشتگان نعره زنان  ب)
٠.٥  

٢  

  واژه

  النَّص . اُكُتِب املطلوَب َحَسَب 
  .َهَجَم الُعداُة عىل ساحِل املُحيط األطلّيس و الّناُس الّضاِحكوَن صاروا باكي7َ َجنَب الّشاطئ 

                  مرتادف ساحل : .............        متضاد باكي8: ..........          مفرد ُعداة :...............      جمع شاطئ:..........  
١  

٣  

  واژه

ِ الكلمَة الغريبَة يف املعنى و املفهوم .   ع7ِّ
  ٠.٥  ( ............)  . َوكر  وُكنة . ُعّش . ُعشبب)        ( ............. )      اِتِّجاه . رصيف . 8B .َشAلالف ) 

٤   

  ترمجه

  تَرِجِم العباراِت . 
  ) ............................................................٠.٧٥( ؟ لَِم ماَشيَْت الُعمالَء يف الَحرِب و الغاراِت اللَّيليّةالف ) 

  ) ......................................................٠.٧٥( الأملُك لنفيس نفعاً و الَرضّاً إالّ ما شاَء ّهللاُ . ب) 

  ...............................) ...........٠.٧٥. (  لُه َحسنةً  َمن قَبََّل ولدُه كَتََب هللاُ ج) 

  )......................................................٠.٧٥. ( الّدالف8ُ تَُغنّي كالطُّيور و تَصُفُر كاإلنسانِ ح) 

  ) ........................................٠.٧٥. (  عندما َشَممُت رُفاتَُه وجْدُت رائحَة الُودِّ خ) 

ير اِسرتِحْ د)    ) ...............................................................٠.٥. ( عىل هذا الرسَّ

  ) ..............................................٠.٧٥مائَة عاٍم فانْظُْر إىل طعامك و رشاِبك . ( ذ) قاَل بَْل لَِبثَت 

٥  

٥  

  ترمجه

حيحَة .  جمَة الصَّ   اِنتَِخِب الرتَّ
  ساِمحيني ، هل أستَطيُع أن أَضَع جّوايل هنا؟ الف ) 

   ببخشید ؛ آیا می توانم تلفن همراهم را آنجا بگذارم ؟
   مرا ببخشید، آیا می توانم تلفن همراهم را اینجا بگذارم؟ 

  
بیَن َحلَّت بِك النَّدامُة ب)    . إذا َجّربِت املَُجرَّ

  .   و فرود می آیدهرگاه آزموده ها را بیازمایی پشیAنی بر ت
  .  آنگاه که آزموده ها آزمایش شوند پشیAنی بر تو فرود می آید 

  

٠.٥  

٦  

  قواعد

ِ الكل ِت الّتي يَختلُف نوُعها يف كُلِّ مجموعٍة .    َع7ِّ

   تَبتَِسُم                يَُدرُِّس                يَسُ�            الف ) تُنزُِل  

  إطاَعة              تََخلُّص               ُمحاَربة            ب) تَُخرُِّب 

٠.٥  

 



                                 : .............االسم األول و العائلي

  آمنه آقايى  : واضعة األسئلة  

    زبان قرآن   رس: عربیدال

     .........  :  رقم البطاقة

  یافتبه نام آنکه هستی نام از او 

  هترانآموزش و پرورش استان  اداره کل

  ٢منطقه  اداره ی آموزش و پرورش             

  �الفصل الّثاامتحان الّلغة العربية للصف العاشر، 

  .……………: املدرسة 

     ٢/١٣٩٦/ :      اريخّتال

  دقيقه       ٦٠: الوقت  

                                                                        لثانيةا ةصفحال      ٣:عددالصفحات  ١٧ :عدد األسئلة 

  بارم  زچشم بگشایی که سـبحان اّلذی أسریحجاب ا  رديف

٧  

  ترمجه

جمِة الفارسيَّة .  ِل الَفراغاِت يف الرتَّ   كمِّ
.     پس هرکس .........   و نیکوکاری کند ؛ ........... او بر(عهده)   ن َعفا و أصلََح فأجرُه عىل هللاِ الف ) فَمَ 

  خداست .  
  أمواٌت بَْل أحياٌء ولكن اليَشُعروَن   .   وا لَِمن يُقتَُل يف سبيِل هللاِ ب) والتَقول

  .... وىل شA �ى دانيد .وبه كسا� كه در راه خدا .................. مرده .................... بلكه ..................
سوا .     زیرا برخی گAن ها ............... است و جاسوسی نکنید .    ج) إنَّ بعَض الظَّنِّ إثٌم و ال تََجسَّ

  

١.٥  

٨  

  قواعد

  تَرِجِم األفعاَل و املصادَر يف كُلِّ عبارٍة .
  . ................       أن يَرَفَعنيأَحبُّ                                          َحيّاً  . ..............      سوف أُخَرُج لـَ 
  . .............           نا تَ زميلَ  َعرِّيف                                  . ................. الَجدُّ إىل البيِت  كاَن يَرِجعُ  
  . ..........  شؤوَن األرسة ما دبَّروا                                  . ................             يف املاء التَقفزوا   

  . ............      اقِْرتاحي  ُرِفَض                . ................  القرآن ِمن املقابر إنقاذُ عن قائدنا: هدفُنا 
  

٢  

٩  

  قواعد

  َضْع يف الَفراغِ فعالً ُمناسباً . 
   يَتََحرََّك              يَُحرَِّك .                   اِنكَرسْت قدُمُه اليُرسى وماقَِدَر أن ................ ـها الف ) 

   تَلبَثُ ال            ما لَِبثَ                         .     ُد يف الُحدود إالّ عرشيَن يوماً ............. الُجنو ب) 
    أَجلُِس              أُجلَِس                     .............. والَديَّ يف أعىل مكاٍن احِرتاماً .               ج) 

   التُشِعلوا          التُشِعلنَ                                  !    إخو�. يا  النّاَر حوَل األعمدةد) ............ 
  �َعوَّضوا             �ذ) ............. النَّقَص يف جسِمكم بتناُول الحليب .                            َعوِّضوا 
  �تَُحوَُّل              �و) ظَالُم البحِر .............. إىل نهاٍر ُميضٍء .                                      يَُحوُِّل 

  

١.٥  

١٠  

  قواعد

  (الساعة بالحروف و العدد املناسب).   ل الفراَغ7ِ كَمِّ 
  )  ذهبُت إىل الّسوِق و اشَرتَيُت .................  ٩:  ٤٥يف الّساعِة  .......................  (

  
٠.٥  

١١  

  قواعد

ِل الجدوَل مستعيناً بالنَِّص .    كَمِّ
َر القلوب يا إلَه كُلِّ يشٍء يا الإلَه إالّ أنت الغوث الغوث َخلِّصنا من   ياَخَ� املذكوريَن ، ياَغّفاَر الّذنوب ، يا ُمنَوِّ

  النّار يارَبِّ . 
  

  اسم مبالغه:  اسم مفعول:   اسم فاعل :              
    ترجمه:   ترجمه:  ترجمه:

١.٥  

١٢  

  قواعد

تيب .  ِ املحلَّ اإلعراe للكل ِت الّتي تحَتها الخّط عىل الرتَّ   َع7ِّ
  َعن بُعٍد  . ...................... الُفنُدَق الف ) رأيْنا  

  .      ..........................            ............................ يف االمتحاناِت هو الّذي ما نََجَح  الرّاِسُب ب) 

راً بُغَدٍد تُفِرُز سائالً  َمملوءٌ   الِقطِّ ج) لِساُن    .    ........................       .....................         ....................  ًمطَهِّ

١.٥  

  



      

                                 : .............االسم األول و العائلي

  آمنه آقايى  : واضعة األسئلة  

    زبان قرآن   رس: عربیدال

     .........  :  رقم البطاقة

  به نام آنکه هستی نام از او یافت

  هترانآموزش و پرورش استان  اداره کل

  ٢منطقه  اداره ی آموزش و پرورش             

  �الفصل الّثاامتحان الّلغة العربية للصف العاشر، 

  ..…………:  املدرسة 

     ٢/١٣٩٦/       :      اريخّتال

  دقيقه       ٦٠: الوقت  

   ة الثالثةصفحال    ٣: عددالصفحات  ١٧ :عدد األسئلة 

  بارم  زچشم بگشایی که سـبحان اّلذی أسریحجاب ا  رديف

١٣  

  درك وفهم

حيَح و الَخطأ َحَسَب الحقيقِة و الواقعِ .    َع7ِّ الصَّ

   غ                ص                     نباٌت كثٌ�   .      فيها الف ) يف الفالِة آباٌر كث�ٌة و يعيُش 

  غ                ب) َعلينا بالتَّعاُرشِ كاإلخواِن و التَّعامل كاألجانب  .                           ص  

٠.٥  

١٤  

درك و 

  فهم

  اُكُتْب إجاباٍت َعِن األسئلِة بعد قراءِة النَّص . 

الّذباُب ِمن طائفِة الحرشاِت ولَُه ِستَّة عيوٍن وقدرٌة عىل الوقوِف عىل سقِف الُغرَف ويعيُش ملّدة أسبوَع8ِ ولُه 

الثّا© يُسَحُب إىل رائحِة أنواٌع يف اللّوِن . األزرُق و األسوُد و األخُرض واألبيض . األول يُعرَُف باسِم ذباب املَقابر و 

م والثّالث يأكُل الُعصارَة النّباتيَّة ورابعهم هو الّذباُب املنزيلُّ . تنظيُف الهواء إحدى الفوائد للذباب و نقُل  الدَّ

  بعض األمراض للع8 ِمن أرضاره  . 

باُب  ؟ .............  باب      الف ) كم يوماً يعيُش الذُّ م ؟  .................. ب) أيُّ نوٍع ِمن الذُّ   يذهُب إىل رائحة الدَّ

  �غ              �ج) عدُد عيوٍن للّذباِب ثالثة يف اثن8ِ .                     ص 

٠.٧٥  

١٥  

  درك وفهم

  َضْع يف الَفراغِ كلمًة مناسبًة ِمن الكل ِت الّتاليِة . 

  البّط )  - الوقاية    - املُسَتنقع   -الِحرباء  -( املُسَتوصف                                       

ًة كث�ًة .   الف ).................  مكاٌن يَجتِمُع فيه املاُء مدَّ

  ج) ............. خٌ� ِمن الِعالج  .                ها ولها لِساٌن طويٌل  . َحيواٌن يَقِدُر عىل تغي�لونِ  ب) .................

٠.٧٥  

١٦  

  مكامله

  اُرُسْم خطّاً ب7َ  كُلِّ سؤاٍل و جواِبِه املناسِب  . 

  املُعتَِمد                                       الف ) َمن هو مسؤوُل الحفاِظ عىل الُغرف  ؟  

                                                                       مساًء     �                                                            ب) متى َموعِد الفطوِر ؟   

  فاملُِرش   �                                                 ج) أيُّ عضٍو خلَف ِجسِم الحيوان ؟ 

  الّذنْب                                                                           .ِمنهُ  غِفُر هللاَ ستيد)  

                                                                                                                            يف الّساعِة الّسابعة

                                                                                                                             نَب   الذَّ

١  

١٧  

  مكامله

  أجْب عن األسئلة مستعيناً بالصورت7َِ . 

  ......................      يَُرشُب فيه املاء ؟ الف ) ما هو الّيشُء الّذي  

مِّ ؟    ......................ب) أيُّ عضٍو للتّنفِس و الشَّ

٠.٥  



  

                                 : .............االسم األول و العائلي

  آمنه آقايى  : واضعة األسئلة  

    زبان قرآن   رس: عربیدال

     .........  :  رقم البطاقة

  آنکه هستی نام از او یافتبه نام 

  هترانآموزش و پرورش استان  اداره کل

  ٢منطقه  اداره ی آموزش و پرورش             

  �الفصل الّثاامتحان الّلغة العربية للصف العاشر، 

  ..…………:  املدرسة 

     ٢/١٣٩٦/    :      اريخّتال

  دقيقه       ٦٠: الوقت  

   ة الرابعةصفحال     ٤: عددالصفحات  ٢١ :عدد األسئلة 

  بارم  زچشم بگشایی که سـبحان اّلذی أسریحجاب ا  رديف

  
  

  

  
  

  

  

       

    
٢٠  

 

 


