
 

0011آزمون عربی دهم خرداد   

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید -0  

 

 

 

«تنظرون الی الصّور و تصدقون»کدام ترجمه صحیح است؟   -2  

کنید باور تا کنید نگاه ها تصویر به □  

کردند وباور کردند نگاه تصاویر به □  

کنند می باور و کنند می نگاه ها تصویر به □  

 

«جذوتها مستعرة»کدام ترجمه صحیح است؟  -3  

است فروزان آتشش پاره □  

است فروزان آتش از ای پاره □  

است فروزان آتش های پاره □  

 

«ایها الناس تعایشوا تعایشاً سِلمیّاً»کدام ترجمه صحیح است؟   -0  

کنند می آمیز مسالمت همزیستی بایکدیگر مردم □  

لمت آمیز کنیدمسا همزیستی یکدیگر با مردم ای □  

کنید همزیستی یکدیگر با مردم ای □  

 

ترجمه کدام لغت صحیح است؟ -5  

فروزان= منهمره □  

پنج=خُمس □  

گاهی= احیاناً □  

 

ترجمه  کدام لغت صحیح نمی باشد؟ -6  

مرواریدها= الدرر □  

رهبر= القائِدَ □  

خفته= نیام □  

 

 



کدام گزینه است؟« عمیل»جمع مکسّر   -7  

علماء □  

عمالء □  

عمّال □  

 

در کدام گزینه آمده است؟« سُکّان»مفرد کلمه   -8  

سکنه □  

سکن □  

ساکن □  

 

صحیح است؟« ریح شدید ه تنتقل من مکان الی مکان آخر»کدام کلمه برای جمله   -9  

احتفال □  

محیط □  

اعصار □  

 

در کدام گزینه آمده است؟« الغیم»مترادف   -01  

السحاب □  

الحفاظُ □  

ریاح □  

 

کدام مترادف نادرست آمده است؟ -00  

بقوة نزول= منهمره □  

الحکمه= العلم □  

یقظ=رقد □  

 

متضاد کدام کلمه نادرست است؟ -02  

االنثی ≠ الذکر □  

التفرق ≠ الوحدةِ □  

االساءة ≠ السیئةِ □  

 

 

 



کدام عدد با بقیه متفاوت است؟ -03  

الخامسةُ □  

السابعة □  

الثمانیه □  

 

کدام لغت نادرست ترجمه شده است؟ -00  

پنجم= الخامسةُ □  

کرد تالش= حاوَلَ □  

شد صبح= اصبَح □  

 

کدام فعل نادرست ترجمه شده است؟ -05  

گیرد می جشن= یحتفل □  

سودرساند=انتفع □  

ندهید دشنام= تسبّوا ال □  

 

کدام فعل بابقیه متفاوت است؟ -06  

استلم □  

استسلم □  

استعلم □  

 

عل بابقیه متفاوت است؟کدام ف -07  

انحرفتم □  

انصرفوا □  

انتشرت □  

 

در کدام گزینه اشتباه آمده است؟« جاهدوا»مصدر فعل   -08  

جهاد □  

مجاهده □  

جاهد □  

 

 

 



ترجمه کدام لغت صحیح نمی باشد؟ -09  

بخشیدن= استغفار □  

شدن بریده=انقطاع □  

دادن یاد= تعلیم □  

 

کدام عملیات ریاضی به عربی نادرست آمده است؟ -21  

عشرینَ یساوی خمسةٍ زائد خمسةٌ □  

ثالثه یساوی عشره علی ثالثون □  

أربعونَ  یساوی عشره ناقِصُ خمسون □  

 

در کدام گزینه آمده است؟«  تُصَدِّرُ»مصدر فعل  -20  

تصدیر □  

تصدُّر □  

صدور □  

 

نه آمده است؟در کدام گزی«  تَکرّمَ»مصدر فعل   -22  

تکریم □  

تکرُّم □  

اکرام □  

 

ترجمه کدام عبارت درست است؟ -23  

« شدند زده شگفت مردم»  الناسُ حیرّت □  

« کشاند می را ماهیان گردبادها» االسماک االعاصیر سحب □  

«کردند تالش دانشمندان»  العلماء تحاولون □  

 

کدام کلمه با بقیه  از نظر معنی متفاوت است؟ -20  

الغصن □  

الشجر □  

الجذوه □  

 

 

 



کدام کلمه با بقیه از نظر نوع اسم متفاوت است؟ -25  

ابیات □  

اصوات □  

آیات □  

 

کدام فعل از نظر ریشه با بقیه فرق دارد؟ -26  

یَرجِعُ □  

یُخرِجُ □  

یُفَرَّقُ □  

 

کدام فعل بابقیه از نظر نوع متفاوت است؟ -27  

انتظَروا □  

انتشَروا □  

استغفِروا □  

 

«یعمل لمصلحه العدوَّ»توضیح کدام کلمه است؟   -28  

العمیل □  

العامل □  

العالم □  

 

کدام کلمه مفرد نیست؟ -29  

السمک □  

نیام □  

بهیمه □  

 

«یقدر علی سماع صوت الساعة من مسافه أربعین قدما» -31  

الغراب □  

الکالب □  

النمله □  

 

 

 



ترجمه کدام عبارت نادرست است؟ -30  

«آورد را ها نیکی» بالحسنات جاء □  

«آمد ها هدیه با» جاءبالهدایاء □  

«امد کالس به معلم»  الصفِ الی المعلمُ جاء □  

 

در کدام گزینه فعل مجهول  آمده است -32  

یُخرِجُ □  

یُفَرَّقُ □  

ُ یُطعِم □  

 

ترجمه کدام فعل  درست است -33  

شد نازل َ نُزِل □  

شود می شنیده یَسْمَعُ □  

بود شده نوشته یُکْتَبُ □  

 

نقش القرآن را مشخص کنید«  انزل اهلل ُالقرآن َ»در عبارت    -30  

فاعل □  

مفعول □  

مبتدا □  

 

در این عبارت کدام توضیح نادرست است« یلعق القطُ جرحَهُ -35  

مضارع فعل یلعق □  

منصوب و مفعول جرحَ □  

ومرفوع مبتدا ُ القط □  

 

ترجمه صحیح را مشخص کنید«  ذنبُ الطاووسِ  جمیلٌ» -36  

زیباست طاووس دم □  

طاووس زیبای دم □  

ازیب طاووس دم □  

 

 



ترجمه کدام لغت صحیح می باشد -37  

دُم الذَنْب □  

نیکی البَّر □  

پیشگیری وقایة □  

 

در کدام مجموعه کلمه ناهماهنگ آمده است -38  

الفضّة _النّحاس _ الحدید □  

الحرباء_الکلب _القطُ □  

الغیم _الحبة _ الغصن □  

 

در کدام گزینه مترادف ومتضاد نادرست بیان شده است -39  

صنع= بنی □  

بعد≠ قرب □  

غایب= جاهز □  

 

«طائر یعیش فی البحر والبّر» -01  

القِطُّ □  

البطة □  

البومة □  

 

جمع مکسّر کدام کلمه نادرست است -00  

اضواء  ضوء □  

زیوت  زیت □  

ذنوب  ذَنَب □  

 

ترجمه کدام لغت صحیح می باشد -02  

ند شد برگزیده  وا إختار □  

شمردند غنیمت  اغتَنِموا □  

جنگیدند  محاربة □  

 


