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 نیزابن قرآن دهم انساعربی  ماده درسی: ابمسه تعالی انم:
 اتریخ آزمون: استان بوشهراداره کل آموزش و پرورش  انم خانوادگی:

 دقیقه 45   مدت آزمون:  کالس:  مشاره
 نعمت اله مقصودی  طراح: نیمسال اول مستمرآزمون   دبریستان:

 3 تعداد صفحه: -یلی حتص سال اول  درس:
 

 بارم متن سواالت ردیف

 (نمره)دو  شناسی: واژه

 تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ   1

    كالُدرر املنتشرة   جُنم  أب زان هو  ( 2             مستعرةجذوُُتا  اليتوانظُْر إىل الشمس  (1
1 

2  
 ضادَّتَینِ  المُتَ یْنِ رادِفَتَیْنِ وَ الْکَلِمَتَ اُکْتُبْ فِي الْفَراغِ الْکَلِمَتَیْنِ الْمُتَ 

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

1 

 عَیِّن الکَلِمَةَ الْغَریبَةَ في المَعْني:   3

 الصباح، الرجاء، املساء، الِعشاءب(  فر، األمحر، األفضل، األزرق األصالف( 
0.5 

 اُکْتُبْ مُفرَداً أَوْ جَمعَ الْکَلِمَتَیْنِ   4

 ....................النجم   ...............املوظّفني  
0.5 

 ب( مهارت ترجمه به فارسی )هفت نمره(

5  

  تَرْجِمِ الْجُمَلَ التّالیَةَ إلي الْفارسیّةِ

 ف صّّي األرض به         بعد اغربار  خضرة .1
 كيف من ْت من حّبة     وكيف  صارْت شجرة. 2
 وانظُر إىل الغيم ف مْن   أنزل  منه مطره. 3
 .القمر كوكٌب يدور حول األرض وضياؤه من الشمس4
 . الكالُم كالدواء قليُله ينفُع وكثّيه قاتلٌ 5

5 

6  
 یحَةَ: اِنْتَخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّح

 ال تنظروا إىل كثرة صالُتم وصومهم. 1
 شان ننگريدبه فراوانی مناز و روزه ب( شان بنگريدفراوان به مناز و روزه الف(

 هوالء الطالب ماجنحوا يف االمتحان. 2

0.5 
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 دبول نشدنقآموزان در امتحان اين دانش ب(  آموزنند و در امتحان قبول نشدنداينها دانشالف( 
 

7  

  .لِ الْفَراغاتِ في التَّرجَمَةِ الْفارسیّةِ کَمِّ 

 شوند. یمفرومايگان..... ، ....... هالک  هرگاهإذا ملك  األراذُل هلك  األفاضُل    . 1

ْم ِمْن يف األرِض ي رمْحك م ْن يف السماء   . 2  است به تو.... ر آمسان آنکه دات به کسی که ...... رحم کن إرح 

 د.ابر .. از آن میکه ...  مسان استآابر خباری........در  يف السماء ي نزُل منه املطُر   الغيُم خباٌر مرتاكمٌ .3

1.5 

 ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

8  
 تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ 

 اخلسران  حصد  . م ْن زرع  العدوان 2         إىل إيران أن أُسافر  . أحبُّ 1

 ُمنهمرة. ذاك هو الذي  أنُعُمه 4مفتكرة    بقّوة  اإلنسان  ج ّهز . مْن 3

2 

9  

 عَیِّن الْفِعْلَ الْمُناسبَ لِلْفَراغِ: 

ُه لِلرُّجوِع إلی اْلب يِت.. 1 ت ِظُر   کان  ص ديقي .................... واِلد   ي  ْنظُُر  ي  ن ْ

 تسافرون    سافرن  تُ                               أنتم سوف........ إىل إيران يف السنة امل   ُقبلة. 2

 تهدُ جي     تهد  الناجح هو الذي ......لالمتحان يف اليوم املاضي                        اج. 3

 درت  ق       رتُ إذا ...... على عدّوك  فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه              قد. 4

1 

10  
 ي کُلِّ عِبارةٍ: عَیِّنْ نَوعَ الْفِعْلِ ف

 نصف العلم« ال أعلمُ »قول . 1

 وُقْل من ذا الذي ُُيرج منها الثمرة احبثْ ف. 2

0.5 

11  

 عَیِّن الْکَلِمَةَ الّتي یَخْتَلِفُ نَوعُهُ في کُلِّ مَجموعةٍ. 

ْت  -أوجد  . 1  أُنظرْ  -زان   –من 

 غصون –أنزل   –أنُعم  –ُدر ر . 2

 
 

0.5 
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12  

  سّاعَةِاُرْسُمْ عَقارِبَ ال 

 احلادية عشرة والنصف الرابعة إاّل ربعاً 

   

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 

 د. مهارت درک و فهم )دو نمره(

14  

 بةً. ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسَ

 القمر، الشررةالرسب، الفستان، کلمات: 

 قطعة من النار. 1

 كوكٌب يدور حول األرض وضياؤه من الشمس. 2

 الذي ال ينجح يف االمتحان. 3

 من املالبس النسائية .4

1 

 . مهارت مکالمه ه

 أجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ التّالیَةِ.   15

 ن  ت ْسكُن؟أي. 2    ما هو الفصل الثاين يف السنة؟. 1
1 

16  
 رَتِّبِ الْکَلِماتِ وَ اکْتُبْ سؤاالً و جواباً صحیحاً. 

، إىل. 1  اآلن، إيران، هْل، حّّت، سافرت 

، ال، األس ف، مع، ولكّن .2 ، مع، ُأحبُّ  أن أُسافر 

2 
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