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       /درگزمديريت آموزش و پرورش شهرستان  /رضویانم خدا / اداره کل آموزش و پرورش خراسان   

نوبت :اول  /انسانیدهم / اپيه     99 – 1400حتصيليسال  /دبريستان:         
   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( 

اُد االُمَّةِ  يـََتَجلَّی( الف  . الکهرابِء من املَراِفِق العامَّةِ  أعِمدةِ .                      ب( إحتِّ
0.5 

2 
ِ املَُتضادََّتْیِ  ِ َو الأَکِلَمَتْیأ ِ الأُمََتاِدفـََتْیأ ُتبأ ِف الأَفراِغ الأَکِلَمَتْیأ  ّناِجح ، ال ُتشاِهدُ ،  الرّاِسب، َسَعی ، تـََری   . اُکأ

 ................   ≠  ................ب(        ................الف( ................ = 
0.5 

3 

 َعْیِّ الَکِلَمَة الأَغريَبَة ِف املَعأنی:  
 املَطر   O الثّلج    O الفريق  Oالسَّحاب    .O 2 املَکَتبة Oالکوَکب  Oَحف ْأ املُت O تَوِصفْأ املُس .1

O 
0.5 

ُتبأ ُمفَردَ  4 ِ  اُکأ  0.5 )مجع(............   ََنم)مفرد(...........                  ََباِئم       َأوأ مَجَع الأَکِلَمَتْیأ
 ب( مهارت ترمجه به فارسی )هفت منره( 

5 

َُمَل الّتالَيَة إلی الأفارسّيةِ   : تـَرأِجِم اْلأ
 َشَجرة.  َحبٍَّة      َو کيَف صاَرتأ  ِمنأ  کيَف منََتأ  .1

 نا َمَع القوِم الکاِفريَن. َعلأرَبَّنا الَتأ  .2

 ُمديَرُة املَدَرَسِة ِف ااِلصِطفاِف الصَّباحیِّ ُُسَيََّة. َشَکَرتأ  .3

 الُغراَب يَعيُش َثالثَْی َسَنًة َأو أکَثَر؟َهل تَعَلُم أنَّ  .4

 إَلی هِذِه الصَُّوِر َحتَّی ُتَصدَِّق.  ُظرأ َحَسناً َفانأ  .5

 .حَتُدُث هِذِه الظّاِهرِة مرَّتِْی ِف السَّنِة أحياانً  .6

 . َيرِجُع الطُّاّلُب ِمَن السَّفرِة العلميَّةِ  .7

 ( 75/0.)الِبالُد اإلسالميَُّة جمموعٌة ِمَن الشُّعوِب الکثريِة، ََتَتِلُف ِف لُغاِِتا و ألواِِنا .8

5 

 

 )ُمهر آموزشگاه( 
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 ( 75/0ِرسالُة اإلسالِم قائَمٌة َعلی أساِس املنِطِق و إجِتناِب املَعصيِة.) َلَقد کاَنتأ  .9

6 

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

پس صب کن، زيرا وعده خدا حق است........  .ِلَذنِبکَ  ْأ تَغِفرْأ نَّ وعَد اّللِّ حقٌّ و اسإ ْأ الف( و إصِب   

انت آمرزش خبواه. و برای گناه .2                           . و برای گناهت آمرزش خبواه.1  

ُتثرُي سحاابً.... خدا مهان کسی است که......... ب(  اّلّلُ اّلذي يُرِسُل الّرایَح فـَ  

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

0.5 

7 

مَجَِة الأفارسّيةِ  ِل الأَفراغاِت ِف الَتَّ    .َکمِّ
 ال ََیوُز اإلصراُر َعَلی نِقاِط اخِلالِف و َعلی الُعدواِن.  .1

 اپفشاری بر نقاط ............ و دمشنی ............ 
 ایأيُـَّها اّلذيَن آَمنوا ِلَ تَقولوَن ما ال تَفَعلوَن.  . 2

 گوييد آنچه را ............. ای کسانی که ..............، برای چه می 
 َعَلی هذه املَراِفِق واِجٌب َعَلی ُکلِّ ُمواِطٍن. احلِفاُظ . 3

 أتسيسات بر هر .............. واجب است. ................ اين 

1.5 

 ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت و نيم منره( 

8 

 الَکِلماِت اّليت حَتَتها خّط .  تـَرأِجمِ الف( 

ْأ تَِغلُ  ِف املزرعِة.        1.تَنَصحُ  املُديرُة الطّاِلَبَة                2.کانَ  الفاّلُح َيش

    3. َمن َشقَّ  فيِه َبصَره.                 4.َسنَـَتعاَونُ  مجيعاً َعلی هذا العملِ .               5. إعَتِصُموا ِببِل اّللّ .    

َدَوَل .    ب( َأکِمِل اْلأ

 

 ج(إجعل الضمري املناسب فی الفراِغ :     

       أنَتَّ         ََننُ           م هُ َحوَل َسفَرٍة علميٍَّة .                     تـََتَکلَّمنَ ................. 

 املصدر اْلمر املُضارع املاضی
 إجالس: نشاندن :.......... ْأ أجِلس َُیِلُس:...........  أجَلَس:.......... 

 إنِتباه:..........  :............ ْأ إنَتِبه يَنَتِبُه:............  إنتَـَبَه:بيدار شد
ُع: تشويق می َشجََّع:.........  ع کندُيَشجِّ  َتشجيع:.........  :........... ْأ َشجِّ

3.75 
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   کلمتان زائداتِن «َضع ِف الفراِغ کلمًة ُمناِسبًة ِمن الکلماِت الّتاليِة. »   الف(  

اهلُدوء ، الشَّعُب ( ََیتِلُک ،  )  

.َهل .......... أبوَک أرضاً ِف القريِة؟ 2ال يَقَبُل......... اإليرانیُّ َأیَّ َضغٍط.              .1  

0.5 

10 

أ نَوَع الأِفعأِل ِف ُکلِّ ِعبارٍة:  الف(   َعْیِّ

 الُقرآَن.  إقَرُؤوا. 2اّلّلُ نَفساً إاّل ُوسَعها.                 ال ُيَکلِّفُ . 1

) صيغه ي فعل را بنويسيد( : فعلْیِّ صيغَة الب( ع  

 . إلی قريةٍ  تُ سافـَرأ .1

0.75 

11 

 َعْیِّ الأَکِلَمَة اّليت ََیأَتِلُف نَوُعُه ِف ُکلِّ جَمموعٍة.  

   ُتاِلسُ         َحوََّل            مَ َعلَّ            بَ اتَ ک.  1

           سار      کِ ْأ إن     ِلَ  ْأ عتَ ْأ إس        راج ْأ خإستِ            تاح إنفِ . 2

0.5 

12 

 املعدوَد الصَّحيَح.العَدد أو َضعأ ِف الأَفراِغ 

  إثنْیِ            أربعَة َعَشرَ         .    قـََرأُت .............. قّصةً . 1

   ُجنودٍ          ُجندیٌّ    أربـََعُة .............. واِفقوَن َأماَم ابِب املَُنظَّمِة.   . 2

0.5 

13 

                                    اُکُتِب السَّاعَة:  ُارأُسمأ َعقاِرَب الّساَعِة   أو 

 العاِشرُة إاّل رُبعاً                                   لنِّصفالّتاِسَعُة و ا 

0.5 

14 

اکيَب ِف َمکاِِنا الأُمناِسِب. )ِاثأناِن زائداِن(   َُمَل َو الَتَّ  َضعأ هِذِه اْلأ
اولئک املَُعلِّمونَ         هؤالء فائزاٌت.     الشَّجراتِن ابسقتاِن.     هذه طالبُة الّصفِّ الثَّاِلِث.         هااتنِ        

 مجع مؤنث ساِل  مفرد مؤنث
  

 

5/0 

15 
 

رقاِم:   ُروَف اِبْلأ ُتب احلأ  اُکأ
 .َثالثْیَ ِف عشرٍة ُيساِوي  َثالثةٌ . 1

0.5 
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 . ِتسعْیَ ُيساوي  ِعشرينَ  زاِئدُ . سبعوَن 2
 د. مهارت درک و فهم )دو منره( 

16 

 ( ةٌ زاِئدَ   )کلمةٌ املناسَب :  العددَ  الدائرةِ  ِف ضع
قطعٌة ِمن الّناِر.                           احِلصَّة.1  
ما َليَس َمفتوحاً؛ َبل مسدوداً. عميل                         ال.2  
. َعَرَف البعُض الَبعَض اآلَخرَ           .الشَّررة                3  
. الُعّمالِ ساعاُت الَعمِل ِللُموظَّفَْی و                         التَّعاُرف.4  
غَلقُ املُ .5  

1 

17 

 َعِن اْلسئلِة.  إقرأ الّنصَّ الّتايل ُُثّ أِجبأ 
َنَظَرتأ  َفَذَهَبتأ ُُسيَُّة إلی ُحُجراِت املَدرسِة ِبدقٍَّة َوَجدِتأ   عنَدما  ُمغَلقاً،  ُمديِر املدرسِة َو أخَبِتأ   ا فارغًة و ابَُبا  ِبا إلی  ا 

فاطمُة، تذَهُب إِلغالِق حنفيَِّة    ِمن ُسيََّة إطفاَء املَصابيَح و املَُکيَِّف؛ عندئٍذ شاَهَدتأ  املُديرُة و طََلَبتأ ا  َفَشَکَرِتأ   شاَهَدتأ 
 مفتوحًة قلياًل. املاِء اّليت کاَنتأ 

 ُُسيَُّة؟  الف( َمن َشَکَرتأ 
 فاطمُة إلی حنفيَِّة املاِء؟  ب( ِلماذا َذَهَبتأ 

 صحيح            خطأ املُديرُة إِلغالِق حنفيَِّة املاِء.            ج( َذَهَبتأ 
 صحيح            خطأ ُسيَُّة املَصابيَح واملَُکّيَف.              د( أطَفأتأ  

1 

 منره(  1.5. مهارت مکامله )ه

18 
ِئَلِة الّتالَيِة.  َسأ  أِجبأ َعِن اْلأ

بِّ . 2 ......................    ؟........  کِ کم عمرُ .  1  اللغَة العربيََّة؟................................  ْیَ َهل حتُِ
0.5 

19 
ُتبأ رَتِِّب الأَکِلماِت َو   اْلمَلتْی الصَّحيحَتْی:  اکأ

 .حاِضروَن  رجاًء /  إجَعلوا / ِف / َجوازاِتُکم / أيديُکم / . َنُن /1
 ....................................               ............................................... 

1 

 نَّ أرجو َناحکُ                                                         
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