
 

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

5 /0  تَرِجم الکلمات الّتی تحتها خط   
 الف: اََخَذ کریستی قِطعَةَ َطباشیرَ   بِقََدِمِه الیُسری.            ب: نَسیج    بَیَن الُجمُجَمِة َو الِمنقارِ . 

 

1 

 الف: اُکتُب جمع اَو مفرد اللغات التالیة.  1
 َسَمک : ...............                         اُجور:.............. 

 کلمتاِن زائدتانِ اَلقیام (   -َحرب   – اُسَرة  –اَلُجلوس   – اَلیَسار  –اَهل  ب: َعیِّن مترادف و متضاد )
 .............. # .............                        ............... = .............. 

 

2 

25 /0  عیّن کلمة الغریبة فی کّل مجموعة .  

ِلسان                ِسنّ َخّد                ِسروال                    

3 

 جواب الصَّحیح. الاِنتَِخب  1

 َراَیُت اَفراساً .                 الف: اسبها را دیدم.                         ب:اسبهایی را دیدم.  -1

 . برنگشت ب: دوستم           َصدیقی.            الف: دوستم برنمی گردد             ْلَم یَرِجع -2

 راباید بپرستند.   ب:پروردگاراین خانه را می پرستند. فَلیَعبُدوا رّب هذا البیِت.       الف:پروردگاراین خانه  -3

 شنوندگان               ب: ای بهترین شنوندگان یا اَسَمَع الّساِمعیَن.             الف: ای شنواترین   -4

4 

25 /1 ِل الفَراغات فی التَّرجمِة الفارسیَِّة.    َکّمِ
. َصالةٍ ال تُرفَُع الف: اللهمَّ اِنّی اَعوُذ بَِک ِمن   

. باال برده نمی شود ترجمه: پروردگارا همانا من .............. به تو از .................   
 

0..................تختی چوبی  .  ترجمه :  ِعندی َسریر  َخَشبی  ب: کاَن    
 

اَرَسلنا َرسوالً اِلی فرعوَن فَعَصی فرعوَن الرسوُل.  ج:  
0پس فرعون از .......... نافرمانی کرد ترجمه: .........رابه سوی فرعون فرستادیم    
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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 :    انسانی رشته :علوم   2،زبان قرآنآزمون درس: عربی   

دقیقه  08مدت آزمون:   امتحان نوبت : دوم  صبح 9ساعت شروع:           1401/   3/   18تاریخ :  

 روز: چهارشنبه 

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

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



 

 صفحه دوم

 
5 /0  
 
5 /0  
 
5 /0  
 
5 /0  

 
75 /0  

 
75 /0  

 
 
1 
 
1 

 
1 

 ترِجِم العبارات التالیة: 
اَلِحکَمةُ تَعُمُر فی قَلِب الُمتَواِضع . الف:   

 
 ب: ال نَستَطیُع اَن نَِجَد لغةً بِدوِن کلماٍت َدخیلٍَة . 

 
.  ُحبّاً باِل َمالَمةپ: َوهللاُ ما َراَینا   

 
 ت: َمَضی الَزماُن َوقَلبی یَقوَل اِنََّک آتی . 

 
 ج: یا ایّها الذیَن آَمنوا اتّقوا هللاَ َو کونوا َمَع الّصاِدقیَن . 

 
 د: فی المّرةِ الرابِعَة اِرتَفََع الَموُج َو کاَد الشابُّ یَغرُق . 

 
یُطِعُم الِمسکیَن ، اَنا بِنُت حاتَِم الطائی . اِنَّ اَبی کاَن یَفُکُّ االَسیَر َو  و:   

 
 ه:اِرَحموا َعزیزاً ذَلَّ ، َغنیّاً اِفتَقََر َو عالماً ضاَع بَیَن ُجّهاٍل . 

 
اِلی المدرسِة فی حیاتِِه.  ْ ی: ااَلُستاُذ آذر یَزدی ُهَو اَشَهُرکاتٍِب ِلقََصِص االَطفاِل َولَم یَذَهب   

6 

کاربرد قواعد ب: مهارت شناخت و     

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  
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75 /1  عیّن المحل االعرابی الکلمات التی تحتها خّط.  
جاِء .   الف: اَعَظمُ   الباَلءِ   اِنقِ طاعُ    الرَّ

 
 ب: مایُریُد  هللاُ  ِلیَجعََل َعلَیُکم ِمن َحَرجٍ . 

 
ُر العلماُء اَنواعَ  الکائناِت الَحیَّةِ  فی بِحاِر العالَِم بِالَمالییِن .   ج:یُقَّدِ
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 الف: عیّن الجواب الشرط .  1
....................   .               جواب شرط :َمن َطلََب َشیئاً َو َجدَّ َوَجَد -1  
 

 ب: کّمِل الترجمة َحَسَب قواعِد الجمالت الشرطی . 
اِن اَحَسنتُم اَحَسنتُم اِلَنفُِسُکم . -1  

0ترجمه : .......نیکی ........، به خودتان نیکی .............   
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  صفحه سوم  

75 /0  عیّن الجواب الصحیح .  
 الف: اُریُد ...........اِلی سوِق الَحقائِِب .                اَن اَرِجَع               اِن اَرِجعْ            لَم اَرِجعْ 

اَذَهبْ  ب: اَنا .......... الی المدَرَسِة غداً .                     لَن اَذَهَب              اَن اَذَهَب             لَم  
 ج: .......... اِلی الکالِم الحّقِ .                          ِلنَستَِمَع                ِلنَستَِمعْ              اَن یَستَِمعَ 

 

01  

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

 
: لَن یَأُخَذ                یُأَخُذ :                        :              یَأُخَذ   حتّیاََخَذ : گرفت                    

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

 

11 

لَ   ها عیّن نوع الفعل التالی و بابه و صیغته . ) اِنّ  1 ْ َهَدفاً ( ت ما َسجَّ  
لَ  ْ          نوع الفعل:             باب :               صیغه :                 الزم اَو متعدی:       ت ما َسجَّ  

 
 

12 

 عیّن اسم االفعال النّاقصه و َخبَرها .  1
. کاَن الُجنوُد  واقِفیَن  ِللِحراَسِة  -2                        .           یُصبُِح الجوُّ حاّراً َغداً    -1  
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  پ: مهارت درک  و فهم  

5 /0  عیّن الِعبارةَ الفارسیةَ المناسبةَ ِللعباَرةِ العََربیِّة .  
   ) اََکلتُم تَمری َو َعَصیتُم اَمری(  

ت. الف: گرصبرکنی زغوره حلوا سازی        ب: نمک خورد و نمکدان شکس   

14 

 عیّن الجواب الصحیح .  1
کوِب .          ) اَلِحمار  الِذئب (  –الف: َحیَوان  یُستَخَدُم ِللَحمِل َو الرُّ  
دیِق اَِو الُمِحّب .                     ) اَلَکراَمة  اَلَهجر(  – ب: تَرُک الصَّ  

فَم (  –َجناح ج:ُعضو  یَطیُر بِِه الطائِِر .                         )   
اَلعاِمل (  –  اَو ِصناَعٍة .                ) اَلعَمیل د: َمن یَشتَِغُل فی ِمهنَةٍ   

15 

  ت : درک مطلب  

5 /0  .  اَِجب َعن االسئلة َحَسَب النَّّصِ
فَقَد  . الُمفرداُت الفارسیةُ َدَخلَِت اللغةَ العََربیَّةَ ُمنُذ العَصِر الجاهلی . ازداَد نفوذُ اللغِة الفارسیِة فی العصر العباسی

. ِللفیروزآبادی ُمعَجم  َمشهور  بِاسِم القاموس یَُضمُّ  یلِة َو ِدمنَِة  نَقََل َعَدداً ِمَن الُکتُِب الفارسیِة الی العربیِة مثُل َکل
داٍت کثیرةٍ بِاللغِة العََربیِّة . ُمفرَ   

 
□ نادرست         □ الف: اِزداد نفوذُ اللغِة الفارسیِة فی العصِر الجاهلی .          درست    

ما اسُم ُمعَجُم الفیروزآبادی؟  ب:   
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  َو ِمَن هللِا التَّوفیق  20

 



 

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

5 /0  تَرِجم الکلمات الّتی تحتها خط   
 الف: اََخَذ کریستی قِطعَةَ َطباشیرَ   بِقََدِمِه الیُسری. گچ نوشتار)گچ(    ب:  نَسیج    بَیَن الُجمُجَمِة َو الِمنقاِر: بافت 

 

1 

 الف: اُکتُب جمع اَو مفرد اللغات التالیة.  1
 اَجر اُجور:                       سماک  َسَمک : اَ 

 کلمتاِن زائدتانِ اَلقیام (   -َحرب   – اُسَرة  –اَلُجلوس   – اَلیَسار  –اَهل  ب: َعیِّن مترادف و متضاد )
 اَهل = اُسَرة                                    اَلُجلوس #  اَلقیام 

 

2 

25 /0  عیّن کلمة الغریبة فی کّل مجموعة .  

 َخّد                ِسروال                  ِلسان                ِسنّ 
 

3 

 جواب الصَّحیح. الاِنتَِخب  1

 ب:اسبهایی را دیدم. َراَیُت اَفراساً .                 الف: اسبها را دیدم.                          -1

 . رنگشت ب: دوستم بَصدیقی.            الف: دوستم برنمی گردد                     ْلَم یَرِجع -2

 ب:پروردگاراین خانه را می پرستند.    .   بپرستند  الف:پروردگاراین خانه راباید فَلیَعبُدوا رّب هذا البیِت.       -3

 ب: ای بهترین شنوندگان                الف: ای شنواترین شنوندگانیا اَسَمَع الّساِمعیَن.               -4

4 

25 /1 ِل الفَراغات فی التَّرجمِة الفارسیَِّة.    َکّمِ
 

. َصالةٍ ال تُرفَُع الف: اللهمَّ اِنّی اَعوُذ بَِک ِمن   
 ترجمه: پروردگارا همانا من  پناه می آورم)می برم(  به تو از نمازی که  باال برده نمی شود . 

 
 ب: کاَن  ِعندی َسریر  َخَشبی  .  ترجمه :  تختی چوبی داشتم. 

 
اَرَسلنا َرسوالً اِلی فرعوَن فَعَصی فرعوَن الرسوُل.  ج:  

  ترجمه: پیامبری  رابه سوی فرعون فرستادیم پس فرعون از آن)این(  پیامبر نافرمانی کرد 0
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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 :    انسانی رشته :علوم   آزمون درس:  پاسخنامه  

( 2،زبان قرآن)عربی  

دقیقه  08مدت آزمون:   امتحان نوبت : دوم  صبح 9ساعت شروع:           1401/   3/   18تاریخ :  

 روز: چهارشنبه 



 

 صفحه دوم

 
5 /0  
 
5 /0  
 
5 /0  
 
5 /0  

 
75 /0  

 
75 /0  

 
 
1 
 
1 

 
1 

 ترِجِم العبارات التالیة: 
 الف: اَلِحکَمةُ تَعُمُر فی قَلِب الُمتَواِضع .حکمت در قلب فرد فروتن ماندگار می ماند. 

 
 ب: ال نَستَطیُع اَن نَِجَد لغةً بِدوِن کلماٍت َدخیلٍَة .نمی توانیم که زبانی را بدون کلمات وارد شده پیدا کنیم. 

 
 پ: َوهللاُ ما َراَینا ُحبّاً باِل َمالَمة .   به خدا قسم عشقی را بدون سرزنش ندیدیم . 

 
 ت: َمَضی الَزماُن َوقَلبی یَقوَل اِنََّک آتی .زمان گذشت و قلبم می گوید همانا تو می آیی. 

 
 ج: یاایّها الذیَن آَمنوااتّقوهللاَ َوکونواَمَع الّصاِدقیَن .ای کسانیکه ایمان آوردید  ازخدا پرواکنید وبا راستگویان باشید.

 
 د: فی المّرةِ الرابِعَة اِرتَفََع الَموُج َو کاَد الشابُّ یَغرُق .در بار چهارم موج بلند  شد ونزدیک بود جوان غرق شود. 

 
و: اِنَّ اَبی کاَن یَفُکُّ االَسیَر َو یُطِعُم الِمسکیَن ،اَنا بِنُت حاتَِم الطائی. همانا پدرم اسیررا آزاد میکرد وبیچاره  

 راغذا می داد ،من دختر حاتم طائی هستم. 
 

ه:اِرَحموا َعزیزاً ذَلَّ ، َغنیّاً اِفتَقََر َو عالماً ضاَع بَیَن ُجّهاٍل .رحم کنید به عزیزی که خوارشده ،ثروتمندی که فقیر  
 شده ودانشمندی که بین نادانان تباه شده است. 

اِلی المدرسِة فی حیاتِِه.  ْ ی: ااَلُستاُذ آذر یَزدی ُهَو اَشَهُرکاتٍِب ِلقََصِص االَطفاِل َولَم یَذَهب   

 استادآذریزدی مشهورترین نو یسنده برای قصه های کودکان است درحالیکه درزندگی اش به مدرسه نرفت. 
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  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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75 /1 تحتها خّط. عیّن المحل االعرابی الکلمات التی     
جاِء .اعظُم :مبتدا   - البالِء :مضاف الیه -  اِنِقطاعُ:خبر   الف: اَعَظمُ   الباَلءِ   اِنِقطاعُ    الرَّ

 
 ب: مایُریُد  هللاُ  ِلیَجعََل َعلَیُکم ِمن َحَرجٍ . هللاُ: فاعل  –  َحرجٍ :مجرور به حرف جر 

 
ُر العلماُء اَنواعَ  الکائناِت الَحیَّةِ  فی بِحاِر العالَِم بِالَمالییِن .انواَع: مفعول - الحیّة: صفت   ج:یُقَّدِ
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 الف: عیّن الجواب الشرط .  1
 1-َمن َطلََب َشیئاً َو َجدَّ    َوَجَد .               جواب شرط :  َوَجدَ 

 ب: کّمِل الترجمة َحَسَب قواعِد الجمالت الشرطی . 
اِلَنفُِسُکم . اِن اَحَسنتُم اَحَسنتُم  -1  

 ترجمه :  اگر  نیکی کنید)بکنید(، به خودتان  نیکی می کنید. 
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  صفحه سوم  

75 /0  عیّن الجواب الصحیح .  
 الف: اُریُد ...........اِلی سوِق الَحقائِِب .                اَن اَرِجعَ                اِن اَرِجعْ            لَم اَرِجعْ 
 ب: اَنا .......... الی المدَرَسِة غداً .                     لَن اَذَهبَ               اَن اَذَهَب             لَم اَذَهبْ 
 ج: .......... اِلی الکالِم الحّقِ .                          ِلنَستَِمَع                ِلنَستَِمعْ               اَن یَستَِمعَ 
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25 /2  ترجِم االفعال التالیة  
 جالََس :هم نشینی کرد   ال یُجاِلُس:همنشینی نمیکند .  لَم یُجاِلسْ: همنشینی نکرد   قَد جالََس: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 

 

11 

لَ   ها عیّن نوع الفعل التالی و بابه و صیغته . ) اِنّ  1 ْ َهَدفاً ( ت ما َسجَّ  
لَ  : ْ  ت ما َسجَّ  

 نوع الفعل: ماضی منفی       باب : تفعیل      صیغه:سوم شخص)غایب(مفردمونث.      الزم اَومتعدی: متعدی      
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 عیّن اسم االفعال النّاقصه و َخبَرها .  1
:اسم یُصبُِح -  حاّراً :خبریُصبِحُ     1-  یُصبُِح الجوُّ حاّراً َغداً  .   الجوُّ

  2-  کاَن الُجنوُد  واقِفیَن  ِللِحراَسِة .   الُجنوُد :اسم کاَن  – واقِفیَن : خبرکانَ 
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  پ: مهارت درک  و فهم  

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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 عیّن الجواب الصحیح .  1
کوِب .          ) اَلِحمار – الِذئب (   الف: َحیَوان  یُستَخَدُم ِللَحمِل َو الرُّ
دیِق اَِو الُمِحّب .                     ) اَلَکراَمة –  اَلَهجر(   ب: تَرُک الصَّ

 ج:ُعضو  یَطیُر بِِه الطائِِر .                         ) َجناح  – فَم ( 
 د: َمن یَشتَِغُل فی ِمهنٍَة اَو ِصناَعٍة .                ) اَلعَمیل –  اَلعاِمل ( 
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  ت : درک مطلب  

5 /0  .  اَِجب َعن االسئلة َحَسَب النَّّصِ
فَقَد  . الُمفرداُت الفارسیةُ َدَخلَِت اللغةَ العََربیَّةَ ُمنُذ العَصِر الجاهلی . ازداَد نفوذُ اللغِة الفارسیِة فی العصر العباسی

. ِللفیروزآبادی ُمعَجم  َمشهور  بِاسِم القاموس یَُضمُّ  یلِة َو ِدمنَِة  نَقََل َعَدداً ِمَن الُکتُِب الفارسیِة الی العربیِة مثُل َکل
داٍت کثیرةٍ بِاللغِة العََربیِّة . ُمفرَ   

  الف: اِزداد نفوذُ اللغِة الفارسیِة فی العصِر الجاهلی .          درست □          نادرست □ 
 ب: ما اسُم ُمعَجُم الفیروزآبادی؟ القاموسُ 
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  َو ِمَن هللِا التَّوفیق  20

 



 


