باسمه تعالي

نام:

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام خانوادگي:

آموزش و پرورش شهرستان خواف

شماره كﻼس:

آزمون پاياني نيمسال اول

دبيرستان:

سال تحصيلي ٩٥-٩٦

تعداد سؤال١٩ :

متن سواﻻت

رديف

١

٢

ماده درسي :عربي دهم عمومي )تجربي و رياضي(

تاريخ آزمون:

١٣٩٥ / ١٠ /

مدت آزمون٦٥ :دقيقه

طراح :ابوبكر يوسفي

تعداد صفحه٤ :

واژهشناسي) :دو نمره(

تَرْجِمِ الكَلمات الّتي تَحتَها خطﱞ .

اُكْتُب في الْفَراغِ الْكَلمتَينِ الْمتَرادفَتَينِ و الْكَلمتَينِ المتَضادتَينِ .

الف( ................... = ................

٤

اُكْتُب مفرَداً أَو جمع الْكَلمتَينِ )مفرد يا جمع كلمات را بنويس(

الف( أَزرق -أَحمر – إِفْتَح – أَخْضَرْ
أَفْﻼم ...............

٠.٥

نام / ناجِح  /بيع  /رقَد / مسموح  /شراء

٣

ب( ........................ ≠ ...................

٠.٥

ب( شارِع – ساحة – خاتَم – رصيف

٠.٥

عميل ................

ب( مهارت ترجمه به فارسي )هفت نمره(

تَرْجِمِ الْجملَ التّاليةَ إلي الْفارسيةِ )جمﻼت زير را به فارسي ترجمه كن(

﴿ .١قُلْ منْ أَنزَلَ الكتاب الّذي جاء بِه موسي ﴾

٠.٥

﴿ .٢يا أَيها الّذينَ آمنُوا لم تَقُولُونَ ما ﻻ تَفْعلونَ ﴾

٠.٧٥

﴿ .٣إنﱠ هذا أَخي لَه تسع و تسعونَ نَعجةً و لي نَعجةٌ واحدةٌ ﴾

٠.٧٥

 .٥الغُراب يعيش عشْرِينَ سنَةً إلي ثَﻼثينَ أَو أَكْثَرَ .

٠.٧٥

 .٤سبع يجري للْعبد أَجرُهنﱠ و هو في قَبرِه بعد موته. 

٠.٧٥
٠.٧٥

 .٦هلْ تُصدقُ أَنْ تَري أَسماكاً تَتَساقَطُ منَ السماء.

٦

٠.٥

 (١فَابحثْ و قُلْ منْ ذا الّذي يخْرِج منْها الثﱠمرة  (٢و انْظُر إلَي الشﱠمسِ الﱠتي جذْوتُها مستَعرَة.

عين الكَلمةَ الْغَريبةَ في المعني) :كلمهي ناهماهنگ با بقيه را بنويس(

٥

بارم

 .٧إنﱠ القُرآنَ يأْمرُ المسلَمينَ أَلّا يسبوا معبودات المشرِكينَ و الكُفّار.

٠.٧٥

﴿ .١الْحمد للﱠه الﱠذي هدانَا لهذَا و ما كُنﱠا لَ نهتَدي لَو ﻻَ أَنْ هدانَا اللﱠه﴾ 

٠.٥

انْتَخبِ التﱠرجمةَ الصحيحةَ:

الف » .ستايش مخصوص خداوندي است كه ما را به اين )همه نعمتها( رهنمون مي شود؛ و اگر ما را هدايت نكرده بود ،ما )به اينها(

راه نمييافتيم .
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ب( »ستايش آنِ خدايي است كه ما را به اين)نعمتها( رهنمون ساخت؛ و اگر خدا راهنمايي مان نكرده بود) ،به اينها( راه نمييافتيم.

 ﴿ .٢اُدع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمةِ و الْموعظَةِ الْحسنَةِ و جادلْهم بِالﱠتي هيَ أحسنُ ﴾

الف( با دانش و اندرز نيكو ،به راه پروردگارت فرا بخوان و با آنان به ]روشي[ كه نيكوتر است ،گفتگو كن.

ب( با دانش و فرمان نيكو ،به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به ]روشي [ كه نيكو است ،استدﻻل و مناظره كن.
كَملِ الْفَراغات في التﱠرجمةِ الْفارسيةِ) .جاهاي خالي در ترجمهي فارسي را كامل كن(

.١ﻻ يجوز اﻹِصرار علَي نقاط الْخﻼف و علَي الْعدوانِ ؛ لأَنﱠه ﻻ ينتَفع بِه أَحد. 

٧

اصرار بر نقاط اختﻼف و  ..........جايزنيست؛ زيرا كسي از آن . .............

 .٢مثَلُ الْمؤْمنِ كَمثَلِ العطّارِ إنْ جالَستَه نَفَعك و إنْ ماشَيتَه نَفَعك و إنْ شاركتَه نَفَعك. 

مثل مؤمن همانند عطر فروش است اگر با او  ................به تو سود مي رساند و اگر با او  ...........به تو سود

مي رساند و اگر با او شراكت كني به تو سود مي رساند .

 ﴿ .٣ﻻَ يكَلﱢف اللﱠه نَفْساً إِﻻﱠ و سعها ﴾

﴿ .٤ربنَا ﻻَ تُؤَاخذْنَا إِنْ َنسينَا أَو أَخْطَأْنَا ﴾
تَرْجِمِ الكَلمات الّتي تَحتَها خطﱞ :

٨

خداوند هيچ كس را ،جز به اندازه ،.........تكليف نميكند.

پروردگارا! اگر ما  .........يا خطا كرديم ،ما را مؤاخذه مكن!

ج( مهارت شناخت و كاربرد قواعد )هفت و نيم نمره(

 .١سأَكْتُب دروسي  .٢ .أنت تَطْبعينَ .

جهِي .
 .٥إخوتي ﻻيمتَنعونَ  .٦ .سأَ ْغسلُ و 
.٩العمالُ ما نَزﱠلُوا شيئاً.

 .١٢رجاء أَجلسوا الضﱡيوف. 

 .٣إنْقَطَعت الْكَهرَباء.

.٧يبحثُ في اﻷرضِ.

.١٠ﻻتَستَوِي الحسنَةُ و ﻻ السيئةُ.

عين الْفعلَ الْمناسب للْفَراغِ:

٩

١٠

١.٥

 .١كانَ صديقي  ....................والده للرﱡجوعِ إلي الْبيت.

 .٢إنْ شاء اﷲُ سوف ............. كُلﱡنا منَ الْمدرسةِ بعد سنَتَينِ.
 .٣اَلْمشْمش فاكهةٌ  ................النّاس مجفﱠفَةً .

 ............... .٤اﻹيرانيونَ أولَ يومٍ منْ أيامِ السنَةِ الشﱠمسيةِ.

عينْ نَوع الْفعلَينِ في هذه العبارةِ:

 .٤تَعلﱠم يا صديقي .

 .٨أَكثرُهم ﻻيشكُرونَ.

 .١١يا جنود دافعوا .

ينْتَظرُ 

نَتَخَرﱠج 

يأكُلُونَ 

يحتَفلُ 

ينْظُرُ 

نَخْرُج 
يأكُلُ 

نَحتَفلُ 

﴿ فَاستَغْفَرُوا لذُنُوبِهِم و منْ يغْفرُ الذﱡنُوب إِﻻﱠ اللﱠه﴾ 
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٣

١

٠.٥

١١

١٢

١٣

عين الْكَلمةَ الّتي يخْتَلف نَوعه في كُلﱢ مجموعةٍ.

٠.٥

.١تَكَلﱠم / إِنْقَطع / إِعتَذر / يمتَنع

 .٢تعاملَ  /مكاتَبة  /إِكتساب  /تَنزيل

ضَع في الْفَراغِ الْأولِ عدداً تَرتيبياً و في الْفَراغِ الثّاني عدداً أصلياً.

٠.٥

 .١اَلْفَصلُ  ...................في السنَةِ اﻹيرانيةِ فَصلُ الشﱢتاء.
 .٢تسعونَ ناقص عشَرَةٍ يساوي . ..............
اُكْتُب الْحروف بِالْأرقامِ) :حروف را به عدد بنويس(

 .١خَمسةٌ و سبعونَ زائد خَمسةٍ و عشْرينَ يساوِي مئَةً .

٠.٥

 .٢ستَةٌ في أَحد عشَرَ يساوي ستﱠةً و ستّينَ .

اُرسم عقارِب الساعةِ ):عقربههاي ساعت را رسم كن(

اَلسابِعةُ و الرﱡبع

١٤

السادسةُ إلّا ربعاً

٠.٥

ضَع هذه الْجملَ و التﱠراكيب في مكانها الْمناسبِ) .اثْنانِ زائدانِ( )اين جملهها و تركيبها را در جاي مناسبش قرار بده) (.دو مورد اضافه(

١٥

هؤﻻء فائزات / هذانِ الدليﻼنِ  /هم أَصدقاء / هاتانِ الزﱡجاجتانِ  /هذه الْبطاريةُ  /هم صادقُونَ
مفرد مؤنث

جمع مؤنث سالم

جمع مكسر

مثني مؤنث

١

د .مهارت درك و فهم )دو نمره(

ضَع في الدائرة العدد المناسب ) :كلمتانِ زائدتان( )در جاي خالي ،عدد مناسب بنويس( )دو كلمه اضافه است(

١٦

 .١اَلْينبوع

اَلْوقْت الْممتَد من مغْرِبِ الشﱠمسِ إلَي طُلُوعِ الْفَجرِ .

 .٣اَللﱠيلُ

عينُ الْماء و نَهرٌ كَثيرُ الْماء.

 .٢اَلْبقْعةُ

.٤اَلْفُرشاةُ
 .٥اَلْغَيم

أَداةٌ لتَنْظيف اﻷسنانِ .

١

من الْمﻼبِسِ النﱢسائيةِ ذات الْأَلوانِ الْمخْتَلفَةِ.

.٦اَلْفُستانُ
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سب الْحقيقَةِ و الْواقعِ) .طبق حقيقت و واقعيت ،درستي يا نادرستي جمﻼت را بنويس(
عينِ الْجملَةَ الصحيحةَ و غَ يرَ الصحيحةِ ح 
١٧

١٨

 .١تَعيش اﻷسماك في النﱠهرِ و الْبحرِ و لَها أنواع مخْتَلفَةٌ

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

.٢اَلْإعصار رِيح شَديدةٌ ﻻ تَنْتَقلُ منْ مكانٍ إلَي مكانٍ آخَرَ .

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

 .٤ثَمانينَ في الْمئَةِ منْ موجودات العالَمِ حشَرات. 

..........

.٣اَلْيوم السادس من أيامِ اﻷُسبوعِ يوم الْخَميسِ.

١

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

ه .مهارت مكالمه ) ١.٥نمره(

أ ِجب عنِ الْأَسئَ لةِ التّاليةِ:

 .١منْ أينَ أنت ؟ .٢ .............................هلْ سافَرْت إلي مكّةَ ؟ ...................................

رتﱢبِ الْكَلمات و اكْتُب سؤاﻻً و جواباً صحيحاً :
١٩

.١منْ  /مدينةِ  /أَي / أنت / أنا  /مشْهد  /مدينَةِ  /منْ  / . /؟

١

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

 .٢الْمرافقينَ  /والداي و / عدد /أُختاي و / كَم / ستﱠةٌ / :أَخَواي / . / ؟

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

أرجو من اﷲ لكم التوفيق و النجاح  .ابوبكر يوسفي
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