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                                                                                                                                         1عربی زبان قرآننام درس:                                                                       11/8/79تاریخ امتحان :  

   

                                                                                                                                               دهم عمومیپایه:  7::9 ساعت شروع:

 

                                                                                                                                            حقیقینام دبیر:  دقیقه07 مدت امتحان:

 

 شماره صندلی:       نام خانوادگی:                                                              کالس:                                             

 

 5/0          .            ِمضیافالشعب اإلیراني  -ب     .                القاعةَوقَف حسین في  -تَرِجم الکلمات التي تحتها خط :    ألف .1

 

 5/0                        . اُکتب مترادف أو متضاد الکلمتین :     نَجم     ...................... ؛ َغَرَس      .......................          2
 

دق، الَوَرع         ب -. َعی ِن الکلمة الغریبة :       ألف3  5/0فَساتین، َمساکین، َشیاطین، َسالطین                       -الِحلم، الغضب، الص ِ
 
 5/0........................ ؛  َحَجر  الجمع     ..........................                   . اُکتب ُمفَرد أو َجمع الَکِلَمتَین :    یَنابیع  المفرد   4
 

 6                                                                                                  :                 إلی الفارسیة ل مَ الجُ هذه م رجِ تَ . 5
 

 هذاباطالً . لقتَ ناماخَ ب  األرض رَ ماوات والس   لقِ رون في خَ ک  ویَتَفَ  -ألف

 

  .ارُ ـــوالن   داوةُ ــو العَ  عُ ــجَ و الوَ  رُ ــقـٌر : الفــیـثـها کَ ــلیلُ قَ  ة ٌــأربعَ  -ب

 

 اً .ـمدَ قَ  أربعینَ  سافةِ ن مَ اعة مِ الس   وتِ صَ  ماعِ لی سَ عَ  لبُ یَقِدُر الکَ  -ج

 

َ  اللیلَ  للاُ  زانَ  -د   . ةٍ ــبالغ ةٍ ــکمذوحِ  وَ ـرة وهُ ــشِ نتَ المُ  رِ رَ د  لٍم کاـنجُ بأ

 

 ا .مهِ وتِ مَ  عدَ بَ  یَجري أَجُر استِغفاِر الوالد ِللَولدینِ  -ه 

 رة .ــــمِ ـــهَ ـنـه مُ ــــمُ ــــعُ ـذي أنـــال وللاُ ـــهُ  ذاكَ  -و 

 ــا .هـتَ ـعـیـبـدران و طـازنـم اتِ ـــغاب لَ ــــماأجمَ  -ز 

ل/رآن .ـن القـَر مِ ـوا ماتَیَس  ؤُ رَ ــاق  فَ  -ح  م ِ  (20)الُمز 

 25/0همگی بخورید.                             -باهم بخورید.             ب -اِنتِخب الترجمة الصحیحة :        ُکلوا َجمیعاً .          ألف. 6
 

 1                                                                                                 . تَرِجم األفعال التي تحتها خط :                    7
 
  ..... : ..............لَیالً  کانا یَتَناَجیانِ اِثناِن  نوراً في بََصري. : ........................                   ب( لعَ اج  ألف( اللُهم   
 
ثَ : ...........................          د( . إلی کربالء المقد سة أُسافِرَ ن أُِحب  أَ  ج(   : ........................ العَبُد ُمصَحفاً.  َور 
 

 باسمه تعالی

 

   1دبیرستان غیردولتی دخترانه نگرش آرمانی منطقه 

  79-78آزمون های داخلی سال تحصیلی 

                                         



1 
 

ل الفَراغات في الترجمة الفارسیة8  5/1                                                                                               :            . َکم ِ

 ............ .    ا الص الة . نماز را ........ب( أَقیُمو    .............. .................... را .......پروردگارا .. أقداَمنا .  ألف( َرب نا ثَب ِت     

      

 ج( جذوة الشمس ُمستَِعرة .     ....................... خورشید ................... است .    

 

 ...................... رایانه به دنبال کتابخانه ای بگرد .َعن َمکتبٍة ُمستَعیناً باإلنترنت .     د( اِبَحث     

 5/0قع :                                                                              عی ِن الجملة الصحیحة وغیرالصحیحة حسب الحقیقة والوا. 9
 
ی ة ً.                               ب( إن  الُحروف األصلیة لکلمة"الَمسموح هي"س.     ُل جائَِزةً فِض ِ  م.ح."ألف( یَأُخذُ الفاِئُز األو 
 

                                                                                         َعی ِن نوع األفعال و صیغتها ثم  تَرِجمها :          . 10  3        .
 

 ألف( اُنُظر إلی اللیل        فََمن أَوَجَد فیه قََمَره  

 

اج یَدوروَن حوَل الکعبة الُمعَظ مة.    ب( الُحج 

 
 . ألف( اِمََل الجدول بالعدد المناسب  :                    11

.            5/0                                                                                       
 

قم :  تِسعة وسبعین ب( اُکتب العدد         5/0         ..............    : .... %20   : ج( اُکتب العدد بالُحروف .................  //  : .  بالر 
                                     

 25/0                                   یُساوي ........................ .         زائد ثمانیة  :     عشرِللعملیات الحسابیة الفَراغ  أَکِملد(        
 

الواحدة و اِثنتاَعشرة دقیقة .                               : .  ألف( اُرُسم َعقاِرَب الساعة12  1.                                        
 

         
 ب( َکم الس اعة ؟  ...............................       

 
                                                               : ...............ج( اُکتب الساعة باألرقام : الس ادسة إال ُربعاً 

 
 3                                                                      :                   َعن األسئلة إجابة کاملة  ˚أ الن ص  التالَي ثم  أَِجباِقر .13
  ثم   ةٍ رَ ِض نَ  جمیلةٍ أشجارٍ  ذاتِ  دیقةٍ إلی حَ  اب ةِ سبوع في الساعة الثامنة والنصف صباحاً ذهبُت مع َصدیقتي الش  ن األُ في الیوم الثالث مِ   
 
 في الذي َخلَقَها فََرَجعنا بَعَد ساعتَیِن إلی البَیِت .فَفک رنا  مِس الش   یاءِ نا إلی ِض ر  نظَ  
   
ِ یوم ِمن األسبوع ذهبِت إلی الحدیقة؟)اُذُکري اسمه(           ألف(     ه( َمَع َمن ذهبِت إلیها ؟ في أَي 
 
ِ ساعة َرَجعتُما إلی البیت ؟       ؟                                             إالَم نَظرتُما في الحدیقةب(     و( في أَي 
 
 ز( فیَم فَک رتُما ؟   ؟                                              کیف کانَت أشجاُر الحدیقةج(   
 
 د( ماذا کان اسُم صدیقتِِك ؟         

              
 
  5/0ِلماذا تَدُرسیَن ؟                                                                            -           :َعن األسئلة التالیة إجابة کاملة  أَِجب̊.14
 
 

 الصیغة النوع الترجمة الفعل

    

    

    

 ...............   َخمسة       ..............  
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