
 

( 1الف:مهارت واژه شناسی وترجمه) صفحه  بارم   ردیف 

5 /0  خط  تَرِجم الکلمات الّتی تحتها  
 الف: اِنَّ المرء َمخبوء   تَحَت ِلسانِِه :                 ب: لَیَس لَنا اِطار   احتیاطی  : 

 

1 

 الف: اُکتُب جمع اَو مفرد اللغات التالیة.  1
 ِجذع :                           لُحوم : 
 اِحتِرام ( کلمتاِن زائدتانِ -اِجِلسْ  -اِثم  –تَبجیل   –قُم  – ب: َعیِّن مترادف و متضاد ) بِدایَة 

 .............. # .............                        ............... = .............. 

2 

75 /0  اِنتَِخب جواب الصَّحیح.  
ب: اسبهایی را دیدم . َراَیُت اَفراساً .        الف: اسبها را دیدم .              -1  
 
بُِعَث النبُّی ِلیَهدَی النّاس.    -2  
الف : پیامبرمبعوث شد تا مردم راهدایت کند.           ب: پیامبرمبعوث شد باید مردم را هدایت کند.    
 
کاَن االَطفال یَلعَبوَن بِالکرةِ َعلی الشاِطئ . -3  

ا توپ بازی می کردند. الف: بچه ها در کنار ساحل توپ بازی کردند.         ب: کودکان در کنار ساحل ب  
 

3 

75 /0 ِل الفَراغات فی التَّرجمِة الفارسیَِّة.    َکّمِ
 الف: اللهمَّ اِنّی اَعوُذ بَِک ِمن ِعلٍم ال یَنفَُع. 

 ترجمه: پروردگارا همانا من .............. به تو از ................. سود نمی رساند.
انگشتر نقره .................. ب: کاَن لی خاتَُم فِضٍَّة .  ترجمه :   

  

4 

 
5 /0  
 
5 /0  
 

 ترِجِم العبارات التالیة: 
 الف: َو اتَّقوا هللاَ اِنَّ هللاَ تَّواب  َرحیم  . 

 
.ب: لِ  لطاِلِب فی محضِر معلِّم آداب   
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 بسمه تعالی 

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قوچان  مهر آموزشگاه : 

 دبیرستان غیر دولتی دخترانه راهیان نور 

1400- 1401سال تحصیلی:  دهم یازپایه :    تجربی رشته :علوم    2،زبان قرآنآزمون درس: عربی   

دقیقه  08مدت آزمون:   امتحان نوبت : دوم  صبح 9ساعت شروع:      نبه              چهارش  روز:  

    1401/  3/  18:   تاریخ

 نام ونام خانوادگی:  نام پدر:  شماره کارت:  نام دبیر: الهه شاهرضا 

صفحه   3تعداد صفحات:   نیازبه پاسخنامه ندارد. سوال 15  تعداد سواالت:   



 
 
 

 

 صفحه دوم

1 
 
5 /0  
 
1 
 
75 /0  
 
1 
 
5 /0  
 
1 

نجاُب جوزاِت البلوِط  لمیَِّة تَحَت التُّراِب َوقَد یَنسی َمکانها. ج:یَدفُِن الّسِ الّسِ  
 

د ِلسانََک لیَن الکالِم .   د: َعّوِ
 

 ک: ال نَستَطیُع اَن نَِجَد لُغَةً بدوِن کلماٍت َدخیلٍَة. 
 

 گ: َعلِّمنی ُخلُقاً یَجَمُع لی َخیَر الدنیا َواآلِخَرة. 
 

ِة َو ال اُراِجُع تَرَجَمتَها. ن: قالَت شیِمل: اَنا اَقَرأ  االدعیِة بِاللغِة العََربیّ   
 

 و: ال تَحَزنْ اِنَّ هللاَ َمعَنا. 
 

 ه: ِللفیروزآبادی ُمعَجم  َمشهور  باسِم القاموس یَُضمُّ ُمفرداِت َکثیرةٍ بِاللغِة العََربیِّة . 
 

 

  ب: مهارت شناخت و کاربرد قواعد  

5 /1 المبالغه واسم المکان عیّن اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضیل و اسم    
   - اِنَّهُ کاَن َمنصوراً  –یا َستّاَر العُیوب   – َخیُر االُموِر اَوَسَطها  –فی َمحَضِر الُمعَلِّم  
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5 /1  عیّن المحل االعرابی الکلمات التی تحتها خّط.  
ً  یُساِعدن ی  َعلی  تَعَلُّمِ   العََربیَّةِ   .   1-َوَجدُت بَرناَمجا

 
خبر( المبتدا و الُحسُن الُخلِق نِصُف الدیِن . )عیّن -2  
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25 /1  الف: عیّن الجواب الشرط .  
َو اِذا خاَطبَُهُم الجاِهلوَن قالوا َسالماً .               جواب شرط :   -1  
َمن خاَف النّاُس ِمن ِلسانِِه فَُهَو ِمن اَهِل النّاِر .       جواب شرط: -2  
 

الترجمة َحَسَب قواعِد الجمالت الشرطی . ب: کّمِل   
َمن یُحاِولْ َکثیراً یَِصلْ اِلی َهَدفِِه .  -1  

   0ترجمه : ........ بسیار .............، به هدفش .......... 
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75 /0  عیّن الجواب الصحیح .  
اِن اَرِجعْ            لَم اَرِجعْ       الف: اُریُد ...........اِلی سوِق الَحقائِِب .                اَن اَرِجَع            

 ب: اَنا .......... الی المدَرَسِة غداً .                     لَن اَذَهَب              اَن اَذَهَب             لَم اَذَهبْ 
تَِمعْ              اَن یَستَِمعَ ج: .......... اِلی الکالِم الحّقِ .                          ِلنَستَِمَع                ِلنَس   
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:. صفحه سوم  

 

25 /2  ترجِم االفعال التالیة  
 جالََس :هم نشینی کرد           ال یُجاِلُس  :                لَم یُجاِلسْ :                    قَد جالََس : 

 
: :                 یُأَخُذ :                          لَن یَأُخَذ    یَأُخَذ  حتّی اََخَذ : گرفت                        

 
کاَن قَد َسِمَع:     کاَن یَسَمُع :                            َسِمَع: شنید                       ِلیَسَمعْ:                

 

10 

5 /0 الفعل الناقص . عیّن     
یَقولوَن بِاَلِسنَتِِهم ما لَیَس فی قُلوبِِهم .   - 2َو یَقوُل الکافُِر یا لَیتَنی ُکنُت تُراباً                 -1  
 

11 

5 /0   
)با دلیل( عیّن الکلمِة الغریبِة فی المجموعِة التالیِة .  

اَغنی   اَکَرم                  اَخَضر            اَفَضل                 
 

12 

  پ: مهارت درک  و فهم  

75 /0  عیّن الَجواَب الَصحیح .  
الثَّقافَة (  – الف: القیَُم الُمشتَرکِة بَیَن َجماَعٍة ِمَن النّاِس .) الشَّهاَدة   
ِعلُم الکیمیاء (   – ب: علُم َمطالعِة خواِص العَناُصِر . ) ِعلُم االَحیاء   

تََجسُّس (  –بِاالسماِء القَبیَحِة . ) تَنابُز بِاالَلقاب  ج: تَسِمیةُ اآلخرین   
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5 /0  عیّن الِعبارةَ الفارسیةَ المناسبةَ ِللعباَرةِ العََربیِّة .  
 ) اََکلتُم تَمری َو َعَصیتُم اَمری( . 

 الف: گرصبرکنی زغوره حلوا سازی             ب: نمک خورد و نمکدان شکست 
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  ت: درک مطلب  

1 .  اَِجب َعن االسئلة َحَسَب النَّّصِ
کویا شجَرةُ ِمن اَطَوِل اشجاِر العالَِم وقَد تبلُُغ ارتفاع بعضها اَکثُر ِمن مئِة متٍر.    َشَجَرةُ الّسِ

َرةِ و قَد تَبلُُغ ِمَن العُمِر اَلفَی َسنٍَة .  یَاُکُل النّاُس لُبَّ شجرةِ الُخبِزَو الشجَرةُ الخانِقَِة  َشَجَرةُ البَلوِط ِمَن االشجاِر الُمعَمَّ
 تَنمو فی بَعِض الغاباِت االستوائیِة . 

 
 الف: ما اسُم اَطَوِل االَشجاِر؟                          ب: اَیُّ َشَجَرة  فی الغاباِت االستوائیِة ؟ 

 
کویا اَلفَی  َسنٍَة.      درست □     نادرست □ ج: قَد تَبلُُغ ِمَن العمرشجرةَ الّسِ  

 
 د: یَأُکُل النّاُس لُبَّ َشَجَرةِ البَلوط .                   درست □      نادرست □ 
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  َو ِمَن هللِا التَّوفیق  20

 



 



 

( 1الف:مهارت واژه شناسی وترجمه) صفحه سواالت  بارم   ردیف 

5 /0  تَرِجم الکلمات الّتی تحتها خط   
 الف: اِنَّ المرء َمخبوء   تَحَت ِلسانِِه :  پنهان                 ب: لَیَس لَنا اِطار   احتیاطی  :  تایر، چرخ 

 

1 

 الف: اُکتُب جمع اَو مفرد اللغات التالیة.  1
 لَحم  لُحوم :                          ُجذوعِجذع :  

 اِحتِرام ( کلمتاِن زائدتانِ -اِجِلسْ  -اِثم  –تَبجیل   –قُم  – ب: َعیِّن مترادف و متضاد ) بِدایَة 
 قُم # اِجِلس                             تَبجیل = اِحتِرام

2 

75 /0  اِنتَِخب جواب الصَّحیح.  
 1- َراَیُت اَفراساً .        الف : اسبها را دیدم .             ب: اسبهایی را دیدم . 

 
بُِعَث النبُّی ِلیَهدَی النّاس.    -2  

  الف : پیامبرمبعوث شد تا مردم راهدایت کند.            ب: پیامبرمبعوث شد باید مردم را هدایت کند. 
 
کاَن االَطفال یَلعَبوَن بِالکرةِ َعلی الشاِطئ . -3  

 الف: بچه ها در کنار ساحل توپ بازی کردند.          ب: کودکان در کنار ساحل با توپ بازی می کردند. 
 

3 

75 /0 ِل الفَراغات فی التَّرجمِة   الفارسیَِّة. َکّمِ  
 الف: اللهمَّ اِنّی اَعوُذ بَِک ِمن ِعلٍم ال یَنفَُع. 

 ترجمه: پروردگارا همانا من  پناه می برم) می آورم(  به تو از  علمی که سود نمی رساند. 
 

 ب: کاَن لی خاتَُم فِضٍَّة .  ترجمه : انگشتر نقره داشتم  . 
  

4 

 
5 /0  
 
5 /0  
 
 

 ترِجِم العبارات التالیة: 
 الف: َو اتَّقوا هللاَ اِنَّ هللاَ تَّواب  َرحیم  .و از خدا پروا کنید همانا خداوند بسیار توبه پذیرمهربان است. 

 
. دانش آموز در محضر معلم آدابی دارد.  ب: لِ لطاِلِب فی محضِر معلِّم آداب 
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 بسمه تعالی 

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قوچان  مهر آموزشگاه : 

 دبیرستان غیر دولتی دخترانه راهیان نور 

1400- 1401سال تحصیلی:  دهم یازپایه :    تجربی رشته :علوم    آزمون درس:  پاسخ نامه   

2،زبان قرآن  عربی   

دقیقه  08مدت آزمون:   امتحان نوبت : دوم  شاهرضا  نام دبیر: الهه   چهارشنبه              روز:  

    1401/  3/  18:   تاریخ



 
 

 صفحه دوم

1 
 
5 /0  
 
1 
 
75 /0  
 
1 
 
5 /0  
 
1 

لمیَِّة تَحَت التُّراِب َوقَد یَنسی َمکانها.سنجاب دانه های سالم بلوط را   نجاُب جوزاِت البلوِط الّسِ ج:یَدفُِن الّسِ
 زیرخاک دفن می کند وگاهی جای آن را فراموش میکند. 

د ِلسانََک لیَن الکالِم .  زبانت را به نرمی سخن عادت بده.   د: َعّوِ
 

 ک: ال نَستَطیُع اَن نَِجَد لُغَةً بدوِن کلماٍت َدخیلٍَة.  نمی توانیم که زبانی را بدون کلمات وارد شده پیدا کنیم. 
 

 گ: َعلِّمنی ُخلُقاً یَجَمُع لی َخیَر الدنیا َواآلِخَرة.  اخالقی را به من یادبده که خیردنیا وآخرت رابرایم جمع بکند. 
 

ن: قالَت شیِمل: اَنا اَقَرأ  االدعیِة بِاللغِة العََربیِّة َو ال اُراِجُع تَرَجَمتَها.شیمل گفت:من دعاها را به زبان عربی می  
 خوانم و به ترجمه آنها مراجعه نمی کنم. 

 و: ال تَحَزنْ اِنَّ هللاَ َمعَنا.  اندوهگین نباش یقینا خدا با ماست.
 

ه: ِللفیروزآبادی ُمعَجم  َمشهور  باسِم القاموس یَُضمُّ ُمفرداِت َکثیرةٍ بِاللغِة العََربیِّة .فیروزآبادی لغت نامه   
 مشهوری به نام قاموس دارد که لغتهای زیادی را به زبان عربی دربرمی گیرد. 

 

 

  ب: مهارت شناخت و کاربرد قواعد  

5 /1  عیّن اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضیل و اسم المبالغه واسم المکان  
   - اِنَّهُ کاَن َمنصوراً  –یا َستّاَر العُیوب   – َخیُر االُموِر اَوَسَطها  –فی َمحَضِر الُمعَلِّم  

 )َمحَضر: اسم مکان -  ُمعَلِّم :اسم فاعل -   َخیر و اَوَسط :اسم تفضیل -   َستّار:اسم مبالغه  - َمنصور:اسم مفعول( 
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5 /1 تحتها خّط. عیّن المحل االعرابی الکلمات التی     
ً  یُساِعدن ی  َعلی  تَعَلُّمِ   العََربیَّةِ   .   1-َوَجدُت بَرناَمجا

 )برنامجاً:مفعول –    ی:مفعول –  تعَلُّم :مجروربه حرف جر-  العربیّة: مضاف الیه (
 

 2-ُحسُن الُخلِق نِصُف الدیِن . )عیّن المبتدا و الخبر(  )ُحسُن : مبتدا –  نِصُف : خبر( 

7 

25 /1 الجواب الشرط . الف: عیّن    
 1-  َو اِذا خاَطبَُهُم الجاِهلوَن قالوا َسالماً .               جواب شرط :  قالوا 

 2-َمن خاَف النّاُس ِمن ِلسانِِه فَُهَو ِمن اَهِل النّاِر .       جواب شرط:  ُهَو ِمن اَهِل النّارِ 
 

 ب: کّمِل الترجمة َحَسَب قواعِد الجمالت الشرطی . 
َمن یُحاِولْ َکثیراً یَِصلْ اِلی َهَدفِِه .  -1  

 ترجمه : هرکس  بسیار تالش کند)بکند(، به هدفش می رسد. 
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75 /0  عیّن الجواب الصحیح .  
 الف: اُریُد ...........اِلی سوِق الَحقائِِب .                اَن اَرِجعَ                اِن اَرِجعْ            لَم اَرِجعْ 
 ب: اَنا  .......... الی المدَرَسِة غداً .                     لَن اَذَهَب              اَن اَذَهَب             لَم اَذَهبْ 
 ج: .......... اِلی الکالِم الحّقِ .                          ِلنَستَِمَع                ِلنَستَِمعْ              اَن یَستَِمعَ 

 

9 



 
 

:. صفحه سوم  

 

25 /2  ترجِم االفعال التالیة  
 جالََس :هم نشینی کرد     ال یُجاِلسُ :همنشینی نمیکند .   لَم یُجاِلسْ: همنشینی نکرد    قَد جالَسَ :همنشینی کرده است 

 
 اََخَذ : گرفت              حتّی  یَأُخَذ  : تا بگیرد              یُأَخُذ : گرفته می شود            لَن یَأُخَذ  :نخواهد گرفت 

 
 َسِمَع: شنید               ِلیَسَمعْ: باید بشنود                کاَن یَسَمُع :می شنید             کاَن قَد َسِمَع:شنیده بود 
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5 /0 عیّن الفعل الناقص .     
 1-  َو یَقوُل الکافُِر یا لَیتَنی ُکنتُ  تُراباً               2-   یَقولوَن بِاَلِسنَتِِهم ما لَیسَ  فی قُلوبِِهم . 
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5 /0   
عیّن الکلمِة الغریبِة فی المجموعِة التالیِة .)با دلیل(. بیقه اسم تفضیل هستند اَخَضر)رنگ سبز( گرچه بروزن  

 اَفعَل است ولی رنگها اسم تفضیل نیستند. 
 اَکَرم                  اَخَضر             اَفَضل                 اَغنی 

 

12 

  پ: مهارت درک  و فهم  

75 /0  عیّن الَجواَب الَصحیح .  
 الف: القیَُم الُمشتَرکِة بَیَن َجماَعٍة ِمَن النّاِس .) الشَّهاَدة –  الثَّقافَة  ( 

 ب: علُم َمطالعِة خواِص العَناُصِر . ) ِعلُم االَحیاء –   ِعلُم الکیمیاء ( 
 ج: تَسِمیةُ اآلخرین بِاالسماِء القَبیَحِة . )  تَنابُز بِاالَلقاب   – تََجسُّس ( 
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 ) اََکلتُم تَمری َو َعَصیتُم اَمری( . 

 الف: گرصبرکنی زغوره حلوا سازی             ب: نمک خورد و نمکدان شکست 
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  ت: درک مطلب  

.اَِجب َعن االسئلة َحَسَب  1 النَّّصِ  
کویا شجَرةُ ِمن اَطَوِل اشجاِر العالَِم وقَد تبلُُغ ارتفاع بعضها اَکثُر ِمن مئِة متٍر.    َشَجَرةُ الّسِ

َرةِ و قَد تَبلُُغ ِمَن العُمِر اَلفَی َسنٍَة . یَاُکُل النّاُس لُبَّ شجرةِ الُخبِزوَ  ِة   الشجَرةُ الخانِقَ َشَجَرةُ البَلوِط ِمَن االشجاِر الُمعَمَّ
 تَنمو فی بَعِض الغاباِت االستوائیِة . 

 
کویا          ب: اَیُّ َشَجَرة  فی الغاباِت االستوائیِة ؟ الَشَجَرةُ الخانِقَةُ   الف: ما اسُم اَطَوِل االَشجاِر؟ َشَجَرةُ الّسِ

 
کویا اَلفَی َسنٍَة.      درست □     نادرست □   ج: قَد تَبلُُغ ِمَن العمرشجرةَ الّسِ

 
 د: یَأُکُل النّاُس لُبَّ َشَجَرةِ البَلوط .                   درست □       نادرست □ 
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  َو ِمَن هللِا التَّوفیق  20



 

 

 


