
 

                     شرکت درانتخابات    باسمه تعالی                                                                                                           

      1400.3.5           دقیقه      50زمان:   (    مشترک)دهم 1آزمون پایان ترم عربی             نام ونام خانوادگی:   ألف                     
                                            
 ( 1التي تحتها خط: ) الکلمات. ترجم 1

قُ یاعلي، هل  ج(                                          .... .: ......الغَیماُنُظر إلی  ألف(     .......... : َمطر السمك؟ تَُصد ِّ

ُك َعیُن ب(         ........ ...: رائعاً شاَهدنا فِّلماً د(                                      ....... ....: البومةالتَتََحرَّ

 (1اکتب المطلوب منك: ). 2

حألف(              ..... ...)الجمع(: ......َمصنَع د(؛ )المفرد(:............یَنابیعج( )الُمضاد (:.............؛ راسِّبب( ؛  )الُمرادف(: ............فَرِّ

  َحدید، َخَشب، َکریه، نُحاس -     (25/0: )في الَمعنی عی ن الکلمة الغَریبة. 3

مِّ الجمل التالیة: ) 4  ( 5.5. تَرجِّ

لمی اً مع احتفاظ عقائِّ ـبَعضوا مع ـل ِّ الناس أَن یَتَعایَشـی کــَعلألف(     هم. ـهم سِّ  دِّ

ُدنا إلی مکان سقوط طائرٍة. تَُؤد ي الدَّالفیُن ب(     لم وتُرشِّ  َدوراً في الحرب والس ِّ

َب الُمفسِّ ــخَ ج(      م. ــهـوا أموالَ ـبـق و نَهَ ـــیـضـرَب المَ ــوَت الناس قُ ــدون بُیــرَّ

ُز غُ ـتُفد(      م.ـئـتـی یَلـهُ حت  ـرحَ ـُق جُ ــعَ ـلـراً فَیَ ــه ِّ ـطَ ـالً مُ ـسائط ِّ  ــان القِّ ــَدُد لســرِّ

َب المُ ــن جَ ـمَ  ه(    ب حَ ــجَ ـرَّ  ة. ـه النَّدام ــت بِّ ــلَّـ رَّ

 و( اُنظر لتلك الشجرة   ذاتِّ الغُصون الن ضرة    

   :نی ِّ عَ  .5

م̊ثم   الفعل المجهولألف(               عوا لَهُ. (    5/0) هُ:تَرجِّ َئ القُرآُن فَاستَمِّ  : ...............  ةترجمالمجهول: ............... ،  الفعل ال وإذا قُرِّ

ثَ   (75/0اسم الفاعل واسم المفعول واسم المبالغة: )ب(                اٌق.   ُمصَحفاٌ للمسجد؛الُمسافُِّر  َورَّ  و هللاُ َرز 

قایة: ) (ج               ِّ اجعَلني ُمقیَم الصَّالةِّ.  (25/0نون الوِّ  َرب 

بة  . امأل الفَراغ6  (   1: )بالکلمة المناسِّ

ن ............... . )ألف(       راُء الش ریحة مِّ ُن شِّ  الغابات(  –االت صاالت   –الَجوازات یُمکِّ

نَشفة( –الفُرشاة   –أداة ٌ لِّتَنظیفِّ األَسنانِّ = ............... . )الصُّداع ب(        المِّ

ئة(   –َسبعین  –تِّسعون ناقص َعَشرة یُساوي ............... . )ثَمانین  ج(        مِّ

ل         اإلثنَین( –الث اني  –د( الیوم الـ............... من أی ام األسبوع یوم األَحد. )األو 

قم: )ب(       خانه : ............... 16(  5/0اُکتُب العدد بالحروف: )ألف( . 7  (    الخامسة و الن صف : .............. 5/0اُکتُب الس اعة بالرَّ

 ( 75/0. َعی ِّن الجواب الص حیح: )8

ُع" :                                                      ن "یَنقَطِّ  .تَقَطَّعَ 3.قََطَع          2.اِّنقََطَع          1ألف( الماضي مِّ

ن "تُقابِّلوَن" :                                                       .تَقَبُّل  3.قَبول          2.ُمقابَلَة          1ب( المصدر مِّ

ن "تُعَل ِّموَن" :                                                           . أَعلِّموا   3.َعل ِّموا         2.اِّعلَموا         1ج( األمر مِّ

 (        5/1اإلعرابي للکلمات التي تحتها خط: ) عی ن المحلَّ . 9

ُر  النَّملةألف(         لـ̊القَمرَ  هللاُ األشیاء.          ب( أَوَجَد  َعلی َحملِّ تَقدِّ َك  كَ ـني برحمتِّ .          ج( وأَدخِّ بادِّ الِّحینفي عِّ  . الص 

ب̊ مَّ ثُ  التاليَ  صَّ أ النَّ قرَ اِّ. 01    (5/1لة: )ن األسئِّ عَ  أَجِّ

ه نَحَو المناطق الغربی ة یَدعو الن اَس إلی الت وحید و ُمحاربة الظلم و الفَساد.  -         ساَر ذوالقَرنَین مع ُجیوشِّ

ندما َوَصلوا إلی المناطق الغربی ةب(               ؟إلی أیَن ساروا ألف(                        ؟َمَع َمن ذََهَب الَملِّك إلی هُناك (ج        ؟      ماذا َفعَلوا عِّ

 . ماهَي أَطَوُل سورٍة في القرآن الکریم؟ ...................... .  11 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                   


