آزمون پایانی نوبت اول عربی دهم  -دیماه 9911
آزمون در تست ماز برگزار گردید
 -9نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
 -2شماره کالس خود را وارد نمایید

 -9تَرْجِمِ الکَلِمَة الّتی تَحتها خط (کلمة مشخص شده را  ،ترجمه کن)  )9فَهُوَ عَمیلُ الْعَدوِّ( .عمیل)
□ مزدور
□ کارگر

 -4تَرْجِمِ الکَلِمَة الّتی تَحتها خط (کلمة مشخص شده را ،ترجمه کن)  )2یُسَمّونه مِهرَجان مَطَرُ السَّمک( .مِهرَجان)
□ جشنواره
□ میهمانی

 -5عَیِّن الخَطا فی المُتَضاد وَ المُتَرادف( .کدام متضاد یا مترادف صحیح نیست؟)
□ أَنزَلَ≠رَفَعَ
□ الذَکَر≠االُنثی
□ المَسموح≠المَمنوع
□ رَقَدَ=ماتَ

 -6متضاد کلمة (الناجِح):
□ الفائِز
□ الراسِب
□ المُجِدّ
□ البایِع

 -7عَیِّن الکَلِمَةَ الْغَریبَةَ( :کلمهی ناهماهنگ را مشخص نمایید).
□ الرَبیع
□ الصَیف
□ الشَهر
□ الخَریف

 -8عَیِّن الکَلِمَةَ الْغَریبَةَ( :کلمهی ناهماهنگ از جهت نوع فعل [ماضی و مضارع] را مشخص کنید)
□ تُعلِمونَ
□ حَیَّرَتْ
□ تَتَساقَطُ
□ تُصَدِّقُ

 -1اُکْتُبْ مُفرَداً أَوْ جَمعَ الْکَلِمَتَیْنِ (مفرد یا جمع کلمات را بنویسید) الْحُجُراتِ
بهیمة
□ الف)حُجرة -بهائم
□ ب)الحَجر -بهیمات

 -91ترجمه صحیح را انتخاب کنید :اُنْظُر لِتِلْکَ الشَّجَرَة

ذاتِ الْغُصونِ النَّضِرَة.

□ الف)به ان درخت دارای شاخه های تر و تازه نگاه کن.
□ ب)به این درخت با شاخه سبز نگاه کرد.
□ ج) به این درخت زیبا و تر و تازه نگاه کن.

 -99ترجمه صحیح را انتخاب کنید :حَاوَلَ العُلماءُ مَعرِفَةَ سِرِّ تِلکَ الظاهِرَةَ العَجیبَةَ.
□ الف ) دانشمندان برای شناختن راز این پدیده عجیب تالش میکنند.
□ ب)دانشمندان برای شناختن راز این پدیده عجیب تالش کردند.
□ ج) دانشمندان راز این پدیده عجیب را تالشگرانه متوجه شدند.

 -92ترجمه صحیح را انتخاب کنید :البِالدُ اإلسالمیَّةُ مَجموعةٌ مِن الشُّعوبِ الکَثیرةِ.
□ الف ) شهرهای اسالمی مجموعه ای از کشور های بزرگ است.
□ ب)سرزمین های اسالمی مجموعه ای از ملت های فراوان هستند.
□ ج) سرزمین اسالمی از ملت های زیاد بوجود آمدند .

 -99ترجمه صحیح را انتخاب کنید :إنَّکُم مَسؤولونَ حَتَّی عن البقاع والبهائم.
□ الف)همانا شما مسئول هستید حتی نسبت به زمین ها وچهار پایان.
□ ب)همانا شما مسئولیت دارید نسبت به نباتات و حیوانات.

 -94ترجمه صحیح را انتخاب کنید :یَحْدُثُ إعْصارٌ شدیدٌ فَیَسحَبُ الْاسَماكَ إلَی السَّماءِ بِقوَّةٍ.
□ الف)باد شدیدی می وزد و ماهی ها را به آسمان میبرد.
□ ب)گردباد شدیدی اتفاق می افتد و ماهی ها را با قدرت به آسمان میکشد.
□ ج) گرد باد تندی وزید و ماهی ها را باال کشید.

 -95ترجمه صحیح را انتخاب کنید :الغُرابُ یَعیشُ عِشرینَ سَنَةً إلی ثَالثینَ أَو أَکثَر.
□ الف)کالغ بیست تا سی سال یا بیشتر زندگی می کند.
□ ب)عقاب بیست تا پنجاه سال عمر می کند.
□ ج)کالغ سیصد سال یا بیشتر عمر می کند.

 -96ترجمه صحیح را انتخاب کنید :مَن زَرَعَ العُدوانَ حَصَدَ الخُسرانَ.
□ الف)کسی که دشمنی می کارد خوبی درو نمی کند.
□ ب)هرکس دشمنی بکارد  ،ضرر درو می کند.

 -97کَمِّلِ الْفَراغاتِ فی التَّرجَمَةِ الْفارسیّةِ( .جاهای خالی در ترجمهی فارسی را کامل کنید) .ال تَجتَمِعُ خِصلَتانِ فی
مُؤمِن البُخلُ و الکذبُ .دو  .............در مؤمن  ......................بخل و .............
□ الف)ویژگی-جمع نمی شود-دروغ
□ ب)ویژگی-جمع نشد-حسرت

 -98کَمِّلِ الْفَراغاتِ فی التَّرجَمَةِ الْفارسیّةِ( .جاهای خالی در ترجمهی فارسی را کامل کنید) .یَتَجَلَّی اتِّحادُ األُمَّةِ
اإلسالمیّةِ فی صُوَرٍ کَثیرَةٍ .......... .امّت اسالمی در  ...................زیادی .............................
□ الف)اتحاد-شکل های-جلوه گر می شود.
□ ب)صلح-شکل های-انجام می شود.

 -91تَرْجِمِ الکَلِماتِ (کلمات مشخص شده را ،ترجمه کنید) -9 :هل تُصَدِّقُ أن تَرَی یوماً تُمطِرُ السّماءُ اسْماکاً(.
تُصَدِّقُ)  -2وَ سَنَتَعاوَنُ جَمیعاً عَلَی الْعَمَلِ بِهذَا الْحَدیثِ( .سَنَتَعاوَنُ)
□ الف)راست میگویی -همکاری خواهیم کرد
□ ب)باور میکنی -همکاری کردند
□ ج)باور می کنی -همکاری خواهیم کرد

 -21تَرْجِمِ الکَلِماتِ (کلمات مشخص شده را ،ترجمه کنید) ( -9 :استغفَرتم ) لِذُنوبِکُم
 (-2اِنصَحی ) تَالمیذ
□ الف) آمرزش خواستید-نصیحت کن
□ ب)آمرزش خواست -نصیحت کرد

 -29نوع افعال زیر را مشخص کنید(.نهی  -مضارع  -ماضی  -امر) -9اِغسِلوا وُجوهَکم
-2أنتُم تَتَخَرَّجونَ
□ الف) امر  -مضارع
□ ب) ماضی  -ماضی
□ ج) امر -نهی

 -22نوع افعال زیر را مشخص کنید(.نهی  -مضارع  -ماضی  -امر)  -9ال تَیأَسوا مِن روح اهلل
 -2کانوا یَلعَبونَ
□ الف) نهی  -ماضی استمراری
□ ب) نفی  -مضارع
□ ج) امر  -ماضی بعید

 -29عَیِّن الْفِعْلَ الْمُناسبَ لِلْفَراغِ( :فعل مناسب برای جای خالی را مشخص نمایید -9 ).کانَ صَدیقی
 ....................والِدَهُ لِلرُّجوعِ إلی الْبَیتِ -2 .إلهی قَد  ............رجائی عن الـخَلقِ و أنتَ رجائی -9 .یا أختی ،أنا ال
أکذِبُ؛ لِـماذا ال  ..........کالمی؟
□ الف) یَنظُرُ  -قَطَعَ  -تُصَدِّقی
□ ب) یَنتَظِرُ  -اِنقَطَعَ  -تُصَدِّقینَ

 -24الـمَصدَر مِن تَعارَضَ :
□  -1تَعارُض
□  -2مُعارَضَة
□ -3تَعَرُّض

 -25الـمضارع مِن أَخبَرَ :
□  -1یَـخبِرُ
□  -2یُـخـبِرُ
□  -3یَـختَبِرُ

 -26الـماضی من مالحَظة :
□  -1یُالحِظُ
□  -2لَـحَظَ
□  -3الحَظَ

 -27عَیّنَ الصَّحیح :الف -النهی مِن تَستَمِعونَ.
ج -االمر مِن تُدافِعینَ.
□ الف) ال تَستَمِعونَ  -مُنتَقِم  -دافِعینَ
□ ب) ال تَستَمِعوا  -إنتِقام  -دافِعی

ب -المصدر مِن أِنتَقَمَ.

 -28عَیِّن ضَمیراً مناسباً لألفعال(:ضمیر مناسب فعلهای زیر را مشخص نمایید ).سَنَشتَغِلُ  -إغْرِسی
□ الف) نَحنُ -أنتِ
□ ب) هُم -أنتَ

 -21عَیِّن بابَ األفعال عَلی الترتیب (:نوع باب فعلهای مشخص شده را به ترتیب مشخص کنید ).الف) الشَجَرَتان
ما انقَطَعَتا

ب) اِستَغفَروا لِذُنوبِهُم.

ج) أرسَلْنا

رَسوالً
□ الف) اِنفعال -اِستفعال -اِفعال
□ ب) اِفتعال -اِنفعال –اِستفعال

 -91اُکْتُب الْحُروفَ بِالْأرقامِ( :محاسبة ریاضی را به عدد بنویسید) خَمسونَ ناقِص عِشرینَ یُساوی ثَالثین.
□ الف)03-23=33
□ ب)03+23=03
□ ج)03-33=23

 -99ساعت را مشخص کنید .الساعةُ السّادِسَةُ الّا رُبعاً
□ الف)6و 10دقیقه
□ ب)6ربع کم

 -92به سؤال زیر جواب بدهید .لِماذا تُحِبّینَ اللُّغَةَ العَربیَّة؟
□ الف) ألنََّ اللغةَ العربیةَ ،لغةُ القُرآن.
□ ب) ألنَّها صَعبٌ و أنا مَجبور.

 -99درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص نمایید -9 .تَعیشُ األسْماكُ فی النَّهرِ وَ الْبَحْرِ و لَها أنواعٌ مُخْتَلِفَةٌ .
 -2یَفرَحُ العُلماء مِن مَعرِفَة سِرَّ تِلکَ الظّاهِرَة العَجیبَة .
□ الف)صحیح -صحیح
□ ب) غلط  -غلط

 -94إقرَأ السّاعَة7 :و21دقیقه
□ الف)الساعةُ السابعةُ و عشرون
□ ب)الساعةُ التاسعةُ و عشرون

 -95عَیَّن نوع الجَمع(:األَصدِقاء)
□  -1جمع مذکر سالم
□  - 2جمع مکسّر

