
  82/82/69عربی پایه دهم                تستی                        دبیرستان معارف                            

  11گزینه خطا را درباره جمله ))اُکتُبوا واجباتکُم (( را مشخص کنید. ص  .1

 متعدی -د:   اُکتبوا    ثالثی مجرد    باب افعال    -ج:  اُکتبوا ثالثی مزید            ب:  اکتبوا جمع مذکر مخاطب      مفعول        -الف : واجبات : تکالیف 

 

 8ترجمه صحیح  ))و انظر الی الشمس التی     جذوتها مستعرة (( کدام گزینه است ؟ ص   .8

 و به خورشید نگاه کن که چون پاره آتش فروزان است        خورشید نگاه می کنم که مثل آتش فروزان است                   ب:الف : و به 

 ج: و به خورشید نگاه بنگر که چون مروارید درخشان است                   د: و به خورشید نگاه می کنم که نورش چشم را می آزارد            

 

  2ص ارض چگونه کلمه ای است ؟((  اِنَّ ارضی واسعة)) شریفه  در آیه   .3

  مونث حقیقی معنوید:                    مذکر مجازی   ج: معنوی                  –مونث مجازی ب:           مذکر حقیقی     الف :

 

 19. ص گزینه کامل می شود؟  جمله )) رایتُ اِحدی عشرةَ ............. یذهبنَ الی المدرسة ِ (( با کدام   .4

  فتاةً د:                          فتاةٍ     ج:  فتیاتٌ                          ب:                        فَتَیاتٍ       الف :  

 

 . کدام پاسخ برای سوال )) رجاءً اجعلوا جوازاتکم فی ایدیکم (( مناسب نیست؟   .5

 نعم بکلِّ سرورٍد:                    بطاقاتنا بایدیناج :                        علی عینی ب:           نحنُ جاهِزونَ     الف:  

      

 12ص:  در باره اسم فعلها خطا را مشخص کن .9

   صه )ساکت باش (امرد:   الیک عنِّی  )دور شو ( امر          ج : هاتِ )آورد ( ماضی             ب:            هاکَ  )بگیر( امر الف:

        

 33ص  کدام گزینه مفعول بیشتری دارد؟  .7

       حَقٌّ اهللِ وَعْدَ إنََّ فَاصْبِرْ؟               ب: لَهُ حاسوباً حامِدٍ والِدُ اِشتَرَیالف: 

 اللُّغَةَ ذِهِٰ  ه أُحِبُّد:                       اَعطیتُ العاملَ نقوداً امس ج : 

 

 83و91و42و 35ص  کدام جمله صحیح نیست؟  .2

 أَقدامِهِ. عَلَی واقِفاً النَّومِ عَلَی قادِرٍ الْفَرَسُ غیرُب:          .مُختَلِفَةٌ أَنواعٌ لَها وَ الْبَحرِ وَ النَّهرِ فِی االْسماکُ تَعیشُالف: 

 حَشَراتٌ الْعالَمِ مَوجوداتِ مِن الْمِئَة فِی نَوثَماند:                                   اکبرُ الحمقِ االغراقُ فی المدحِ والذمِّ  ج :



 59(( ص الْعَدوِّ لِمَصلَحَةِ عمَلُیَ العمیلُ))    نقش کلمات مشخص شده به ترتیب کدام گزینه است؟ .6

   صفت -فعل  -مبتداد:                 مضاف الیه -فعل –فاعل ج :صفت           -خبر   -مبتدا  ب:       مضاف الیه - خبر   -مبتداالف:

   

 44و   86. ص  اِستَمَعَ ( به ترتیب از کدام بابهای ثالثی مزید هستند؟ –انتصار  –))تُجاهدینَ  .18

             استفعال -افتعال  –مفاعله د:           افتعال -افتعال  –مفاعله ج: افتعال          -انفعال  –افعال ب: افتعال          -انفعال  –مفاعله الف :   


