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مشترکدهم یاز زبان قرآن عربی  ماده درسی:باسمه تعالینام:
تاریخ آزمون:استان بوشهراداره کل آموزش و پرورش  نام خانوادگی:

دقیقه 45   مدت آزمون:شهرآموزش و پرورش شهرستان بو  کالس:  شماره
نعمت اله مقصودی  طراح:نیمسال اول مستمرآزمون  دبیرستان:

3 تعداد صفحه:96-97حصیلی ت سالاول  درس:

 بارم متن سواالت ردیف

 (نمره)دو  شناسی:  واژه

1
َتْرجِِم الکَِلماتِ اّلتي َتحَتها خطٌّ 

1عن العجبأن نبتعَد  علينا( 2          مّناأحسُن بني الناس َمْن هو  قد يكون (1

2

اْلکَِلَمَتیْنِ  ُاْکُتْب ِفي اْلَفراغِ اْلکَِلَمَتیْنِ اْلُمَتراِدَفَتیْنِ وَ 

 الُمَتضادََّتینِ 

(املواعظ، الغيم، قارا ، الرخيص، االنصائح، ال)االبتعاد کلمات:
........................ ≠ب( ...................   الف( ................ = ...................

0.5

َعیِّن الکَِلَمَة اْلَغریبََة في الَمْعنی: 3

تواع ، املغرو ، املّبا ، اجلتكّّ املب(            وان ، املصائب، املاطاب امل، اشال املالف( 
0.5

ُاْکُتْب ُمفَردًا َأْو جَمَع اْلکَِلَمَتیِْن 4

....................َعيبال  ............... الكبائر
0.5

ب( مهارت ترجمه به فارسی )هفت نمره(

5

اْلفارسیِّة َتْرجِِم اْلجَُمَل الّتالیََة إلی 

 الغيبة من أهّم عوام  قاط  التواص  بني الناس..1
سوء الظن هو اّّتام شخٍص لاشخص آخر بدون دلي  مناطقي. 2
 التجسس هو حماولة قبيحة لكاشف أسرا  الناس . 3
 ألّ العيب أن تعيَب ما فيك مثُله..4
 أفض  األعمال الكْسب من احلالل.. 5

5

6

حیحََة: ِاْنَتخِبِ التَّرجََمَة الصَّ 

 عداوة العاق  خرٌي من صداقة اجلاه . 1
دمشن خردمند از دوست نادان هبار است ب( دمشنی خردمند از دوستی نادان هبار است  الف(

 هوالء الاطال  ماجنحوا يف االمتحان. 2
آموزان د  امتحان قبول ناشدند اين دانش ب(  آموزنند و د  امتحان قبول ناشدند اينها دانشالف( 

0.5



2 

7

 .َکمِِّل اْلَفراغاتِ في التَّرجََمِة اْلفارسیّةِ 

 ...... اخالقم  ا هم،  نيکو گرداندی .....خدايا مهانگونه که    اللهّم لما حّسنَت َخلقي، حسِّْن ُخُلقي. 1

....تا اخالق نيكو  ا ......  منإّّنا بُعثُت ألمتّم مكا م األخالِق    . 2
1

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

8

َتْرجِِم الکَِلماتِ اّلتي َتحَتها خطٌّ 

وال جيتنُب اخليانَة.  ال يعتقد األمانةمن  شّر الناس. 2         من مجَ  علَم الناس إىل علمه الناسأحبُّ . 1

 البهائم شرٌّ منمن غلبْت شهوتُه عقَله فهو . 4  َمن أهدى إليكم عيوَبكم خرُي إخوانكم. 3
2

9

عیّن اسم التفضیل واسم المكان في العبارات 

 التالیة

من ذلك املـــَتجر. خَص أأبيَض اشاريُت سرواالً  -1
يف إيران.مكتبة امعة ههران أغى جل -2

1

11

هاتین في  عیّن المحل اإلعرابي للكلمة المعیّنة

 .العبارتین

.فّضةذهٌب والكالُم  السكوتُ . 1

ه    نفسَ عّذ   هخلقُ من ساَء . 2

1

11

في ُکلِّ َمجموعٍة.  تختلفَعیِّن اْلکَِلَمَة اّلتي 

 أفض  -أمحر  –ألّ  –أصغر . 1

ماشال  –متاجر  –مكاتب  –مصان  . 2
0.5

12

ترجم األفعال والمصادر التالیة

آموختگی دانشخترُج:  خترّْج:يتخرُّج: خترََّج: 
اقارا : اقارْ :  يقارُ : نزديک شد: اقار 
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13

َضْع هِذِه اْلجَُمَل َو التَّراکیَب في َمکاِنها اْلُمناِسبِ.  

أولئك الصاحلون –هاتان املعلمتان  –هوالء الاطال   –تلك الاشجرة 

مثنی مؤنث جمع مکسرسالمذکر جمع ممفرد مؤنث
1

د. مهارت درک و فهم 

14

. دًا مناسباً الدائرة عدَضْع في 

 O التنابُز -1 تسمية اآلخرين باألمساء القبيحة 

      O .ًاألُُذن -2 املستبدُّ الذي ال يرى ألحٍد حقا

1
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 O الغيبة -3  ما ال يرعى به اآلخرون يف غياهبمذلُر

     O     .املتكّّ -4عضٌو يف اجلسم ُيستخدم لالستماع
. مهارت مکالمه  ه

15
أجِْب َعنِ األَسِْئَلِة الّتالیَِة. 

أيَن َتْسكُن؟. 2    نة؟ما هو الفص  الثاين يف الس. 1
1

16

َرتِّبِ اْلکَِلماتِ َو اْکُتْب سؤاالً و جوابًا صحیحًا. 

 .غالية، ملاذا، سيدي، األسعا ُ . 1

النوعّيات، سيديت، حسَب، السعُر، خيتلف..2
2


