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   99 – 1400سال حتصيلي  / درگز/ مديريت آموزش و پرورش شهرستان  رضوی انم خدا / اداره کل آموزش و پرورش خراسان   
نوبت :اول   /دهم جتربی / اپيه      

ساعت شروع:                80مدت امتحان:            10/99/....اتريخ امتحان:                   1انم امتحان: عريب زابن و قرآن  
مليحه قوچانی  طراح:               4تعداد صفحات:            19انم و انم خانوادگي:..................................  تعداد سواالت :   

 
َسئِــــــــــــــــــــلة رديف  ابرم  اْلأ

 ( منره)دو    شناسی: واژه

1 
 تـَرأِجِم الَکِلماِت اّليت حَتَتها خطٌّ )کلماتی را که زيرش خط کشيده شده، ترمجه کن( 

   نوح  يف قوِمِه ألَف سنٍة إاّل مخسنَی. َلِبثَ .                      ب( محيم  کأنَُّه ولیٌّ (  الف
0.5 

2 
 ِ ُتبأ يف الأَفراِغ الأَکِلَمَتنیأ ِ املَُتضادََّتنیِ اُکأ ِ َو الأَکِلَمَتنیأ  نُزول ، املُِجّد ، ُصعود ُُمَتِهد ، َسَعی ،    . الأُمََتاِدفـََتنیأ

 ................   ≠  ................ب(        ................الف( ................ = 
0.5 
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 َعنیِّ الَکِلَمَة الأَغريَبَة يف املَعأنی:  
   O مخسوَن      O أربَعوَن    O  عشرونَ   .O 2 املَکَتبة Oالکوَکب  Oَحف ْأ املُت O تَوِصفْأ املُس .1

 O عاِبدوَن 
0.5 

ُتبأ ُمفَردَ  4 ِ  اُکأ  0.5 )مجع(............  ثَّلجال)مفرد(...........                 ُشعوب       َأوأ مَجَع الأَکِلَمَتنیأ
 ب( مهارت ترمجه به فارسی )هفت منره( 

5 

َُمَل الّتالَيَة إلی الأفارسّيةِ   : تـَرأِجِم اْلأ
 .َمن َذاالَّذي     ُُیرُِج ِمنُه الثَّمره  فـَُقلأ  َفاحَبثأ  .1

 ُاساِفَر َمَع أصِدقائي إلی َمکََّة املَُکرَّمة.  ال مَع اْلَسف، لِکّنِّ ُاِحبُّ أنأ  .2

 يَنابيُع احلکمِة ِمن قلِبِه َعلی ِلسانِِه.  َظَهَرتأ  .3

 الَکلَب يَقِدُر َعَلی ََساِع صوِت الّساعِة. َهل تَعَلُم أنَّ  .4

 ُيالِحُظ الّناُس غيمًة سوداَء و رایحاً شديدًة ِلُمدَِّة ساعتنِی.  .5

.  اِبملياِه املُجاِورَِة َبلأ   ُمَتَعلَِّقةً اْلَساُک  ليَستِ  .6  ِبياِه املُحيِط اْلطَلسیِّ

 يَِئَس الُعلماُء ِمن معرفِة سرِّ تلَک الظّاهرِة العجيَبِة. .7

 ( 75/0بَِعقاِئدِه.)کلٍّ ِمنُهم ِتفاِظ   َمَع احأ مَع بَعِضِهم تَعاُيشاً ِسلمّياً يـََتعاَيشوا  َعلی ُکلِّ الّناِس أنأ  .8
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 )ُمهر آموزشگاه( 
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 ( 75/0ِرسالُة اإلسالِم قائَمة  َعلی أساِس املنِطِق و إجِتناِب املَعصيِة.) َلَقد کاَنتأ  .9

6 

مَجََة الصَّحيَحَة: )ترمجه َتِخِب الَتَّ ی درست را انتخاب کن(  ِانـأ  
.َفاسَتغَفُروا ِلُذنوِِبِمالف(   

. پس برای گناهانشان آمرزش خبواهيد .2                    .خواستندپس برای گناهانشان آمرزش . 1  
ُتثرُی سحاابً.... خدا مهان کسی است که......... ب(  اّلّلُ اّلذي يُرِسُل الّرایَح فـَ  

                         انگيزد.فرستد و ابری را برمی. ابدها را می2                 را برانگيخت. ابدیرا فرستاد و  ابری. 1

0.5 

7 

مَجَِة الأفارسّيةِ  ِل الأَفراغاِت يف الَتَّ    .َکمِّ
 اّلّلُ َولیُّ اّلذيَن آَمنوا ُُیرُِجُهم ِمن الظُُّلماِت إلی الّنوِر.  .1

 ها به سوی روشنايی .......... خداوند سرپرست کسانی است که.......... آهنا را از اتريک

موا ِْلنُفِسُکم ِمن خرٍی جَتِدوُه عنَد اّللِّ ما . 2  . تـَُقدِّ
 آن را نزد خدا .......... هرچه را از کار نيک برای .......... بفرستيد، 

 .  الزَّرّافُة ال تَناُم إاّل أَقلَّ ِمن َثالثنَی دقيقةً . 3
 زرافه ............ مگر کمَت از ............ دقيقه. 

1.5 

 شناخت و کاربرد قواعد )هفت و نيم منره( ج( مهارت 
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 الَکِلماِت اّليت حَتَتها خّط .  تـَرأِجمِ الف( 

ْأ تَِغلُ  يف املزرعِة.        اُد االُمَِّة اإلسالميَِّة.      3. کانَ  الفاّلُح َيش   1. ال تَيَأسوا  ِمن روِح اّللِّ .          2.يـََتَجلَّی إحتِّ

ْأ  فرََّح املَُعلُِّم التِّلميَذ.      5. إعَتِصُموا حببِل هللِا.     4. َقد 

َدَوَل .     ب( َأکِمِل اْلأ

 

 فی الفراِغ :      املناسبَ  ج(إجعل الضمریَ 

         ُهم        ُهو       أنُتم.                     اِبللّغِة العربّيةِ  ونَ َکلَّم................. يـَتَ 

 املصدر اْلمر املُضارع املاضی
   َتشابُه: مهانند شدن :.......... ْأ َتشابَه يـََتشابَُه:...........  تشابََه:.......... 
 إنقطاع:..........  :.......... ْأ إنَقِطع يَنَقِطُع:............  إنَقَطَع:بريده شد 

3 

9 
 َعنیِّ الأِفعأَل الأُمناسَب ِللأَفراِغ:  الف. 

إسَتغَفرَ                          إسَتغِفرأ       .                 إنَّ وعَد هللِا حقٌّ و .........ِلذنِبکَ  َفاصِبأ . 1  
1 
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ََيتِفُل                    إحتَـَفَل                .  .................... اإليرانّيوَن هذا اليوَم يف املاضي.2  

الکلمَة املناسبَة: )کلمه مناسب را إنتخاب کنيد( ب. إنتِخبِ   

عَ     "               سَتِمعُ ِمن " يَ  اضي. امل1 أََسعَ                     إسَتَمعَ                         َسَِ  

تَعاَملي                    تـََتعاَملي ال                    تَعاملنیَ "                 تَتعاَملنیَ ِمن " المر . ا2  

10 
أ نَوَع الأِفعأِل يف ُکلِّ ِعبارٍة:    َعنیِّ

 . إنَتَبُهواإذا ماتُوا  .2.                اإلصراُر علی نُقاِط اخِلالفِ  ال ََیوزُ . 1
0.5 
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 يف ُکلِّ َُمموعٍة.   هاَتِلُف نَوعُ َتأ َعنیِّ الأَکِلَمَة اّليت 

  جُتاِلسُ         حَتَوََّل            مَ تـََعلَّ             بَ اتَ تک. 1

           سار      کِ ْأ إن       لََ ْأ تعْأ إس        راج ْأ خإستِ            تاح إنفِ . 2

0.5 

12 

وَِّل َعدَ َضعأ يف الأَفراِغ  لّياً اً داْلأ  .رتيبّياً تَ  َو يف الأَفراِغ الثّاين َعَدداً أصأ

 السَّاِدَس َعَشَر             ة َ َعَشر  أربعَ         .    قـََرأُت .............. قّصةً . 1

   امس اخل          ساِدس.   الميسِ اليوُم ............. ِمن اْلایِم ااُلسبوِع يوُم اخل. 2

0.5 
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                                    اُکُتِب السَّاعَة:  ُارأُسمأ َعقاِرَب الّساَعِة   أو 

  ......................                                   الّسابُعُة إاّل رُبعاً  

0.5 

14 

اکيَب يف َمکاهِنا الأُمناِسِب. )ِاثأناِن زائداِن(   َُمَل َو الَتَّ  َضعأ هِذِه اْلأ
هذا ِمن انواِع نُزوِل املطِر.                 هذاِن املَُکّيفانِ هذه طالبُة الّصفِّ الثَّاِلِث.                 

اليقبُل التلميُذ هذا الکتاَب.        ُأولئَک الّصاحِلوَن        هؤالء الفائزات    
 مذکر مثنی  مجع مکسر  مجع مؤنث سال  مذکر مفرد 

    
 

1 

15 
 

ُتب     يف الفراِغ عدداً ُمناّسباً.اُکأ
 . ......... ُيساوي  ثالثةٍ  زائدُ   عشرة  . 1
 . ........ ُيساوي نیثالثانِقُص  مئة  . 2

0.5 
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 فهم )دو منره( د. مهارت درک و 

16 

 ( ة  زاِئدَ   )کلمة  املناسَب :  العددَ  الدائرةِ  يف ضع
خُبار  ُمَتاِکم  يف الّسماِء يَنِزُل ِمنُه املطَر..الّليل                          1  
عميل                         اداة  ِلتنظيِف اْلسناِن.ال.2  
.                            لَغيم.ا3 اّلذی يَعمُل ِلَمصلحِة العدوِّ  
. ُغروِب الّشمسِ لی الّشمِس إ طُلوعِ الوقُت املُمَتدِّ ِمن                          لّنهارا.4  
الُفرشاة .5  

1 

17 

 إقرأ النَّصَّ الّتاِل ُثَّ َأِجب َعِن اْلسئلِة. 
َلِب احلالِل و سبع  ََیري للعبِد أجُرُهنَّ و ُهَو يف قبِِه. َمن َعلََّم  ها يف طَ الِعبادُة عشَرُة أجزاٍء، أفَضلُ قاَل رسوُل هللِا )ص(:  

 موتِِه. أو َأجَری هَنراً أو َحَفَر بِئراً أو َغَرَس خناًل أو بـََنی مسِجداً أو ورََّث ُمصحفاً أو تـَرََک َوَلداً َيسَتغِفُر َلُه بَعَد علماً 
 الف( َکم ُجزءاً َیِري للعبِد أجُرُهنَّ؟
 ب( َمن قاَل: العبادُة عشَرُة أجزاٍء؟ 

 ج( ال ََیري أجُر حفِر الِبئِر ِللعبِد و هَو يف قبِِه.           الصحيح           اخلطأ 
 د( ََیِري أجُر إسِتغفاِر الولِد للواِلديِن بعَد موِتِِما.          الصحيح           اخلطأ 

1 
 
 
 
 
 

 منره(  1.5. مهارت مکامله )ه

18 
ِئَلِة الّتالَيِة.  َسأ  أِجبأ َعِن اْلأ

 ؟................................ َوَجدِت مدينِتکِ َهل . 2 ......................    ؟........  کِ کم عمرُ .  1
0.5 

19 
ُتبأ رَتِِّب الأَکِلماِت َو   سؤااًل و جواابً صحيحاً.   اکأ

 ِلزایرِة / َمرًَّة / َکم / َذَهبِت / اإلماِم احلُسنِی / للمرَِّة الثانيِة / َذهبُت                
 .................................... اْلواب:...........................................            السؤال: 

1 

 نَّ أرجو جناحکُ                                                         
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