
 باسمه تعالی

 مشترک ) ریاضی و تجربی ( عربی ، سال دهمدرس 

 آزمون درس هشتم

 طراح : خانم مشایخی       نام و نام خانوادگی :

 (نمره  5.)التالیه العبارات ترجم .1

 وهامّ و سَ و الفارسیه بالعربیه ممزوجهً ابیاتاً همبعضُ نشدَو اَ االیرانیون ءعراالشّ منها استفاد فقد .أ

 .               علمّبالمُ

 .  دامهالنّ به تلّحَ بجرّالمُ بجرّ نمَ .ب

  العالمه؟ لنا هذی عینی دموعی لیست .ج

 . الفلوات فی تهیم رکباً صانعالمَ لسَ .د

 . دنوو اَ و استغیث و ارجو منک اخاف .ه

 کنات.الوَ فی حنُنُ  الطیر الی کوتَشَ نو اِ .و

 . فاتیرُ متَشمَ ناِ  دّالوُ رائحه وجدت .ز

 .الظلمات فی الحیاه عین شفتِّتُ و قد .ح

 نمره ( 1.5)  .بالعربیه او بالفارسیه تحتها التی الکلمات ترجم .2

 .یشیعَ رُمرّتُ مفکَ .أ

 .الجوال شریحهَ عطنیاالتصاالت، اَ  موظفَ یا .ب

 

 ...:  ...........شتر کاروان .ج

 ............  :کرد آزمایش .د

 (                       نمره1)منک.  المطلوب اکتب .3

                        .......... : "الفلوات  "مفرد  .أ

        ............ : ''  عادی '' جمع .ب

 ...........                :  ''هدایه '' مترادف .ج

 ..............:  ''ربقُ ''متضاد  .د

 ( نمره1:)الترجمه اکمل .4

 . اهلل علی هجرُفاَ  صلحعفا و اَ نفمَ .أ



 .  خداست او بر عهده............پس...........بخشید و هرکس پس

 .القیامه جرکهَ نمِ دهراً یتُرأ انی .ب

 ............قیامت تو، دوری را از ............ من همانا

  نمره ( 0.75)  :الترجمه فی ءاالخطا حصحّ .5

 .  شدند می شناخته شان چهره با بسیماهم : گناهکاران المجرمون فعرَیُ .أ

 . کرد خدمت سفر در شما به قوم السفر : سرور فی خادمهم القوم دُسیّ .ب

   نمره ( 0.75الترجمه. )  فی الصحیح نعیّ .6

 .مصنوع کلّ هو صانع .أ

 . است ای سازنده هر ی شده او ساخته (1

 . است صنعتی هر ی او ساخته (2

 .         است ای شده ساخته ی هر او سازنده (3

 .       احلّ  جدونیَ  دونرشِالمُ .ب

 .    یابند می را حلی راه شدگان راهنمائئ (1

 .     یابند می را حلی راه کنندگان راهنمایی (2

 .     یافتند را حلی راه راهنمایان (3

 . بَجرَّالمُ بناجرَّ .ج

 .          کردیم آزمایش را کننده آزمایش (1

 .    آزمودیم را شده آزمایش (2

 .کردیم تجربه را شده آزمایش (3

 ( نمره2)المبالغه .  واسم المفعول ، اسم الفاعل اسم واکتب الکلمات ترجم .7

 ترجمه  اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مبالغه        

 :                        فکتشِمُ .أ

 :                           عبودمَ .ب

 :                             دوقصَ .ج

 :دعتمَمُ .د

                                        نمره ( 0.75. )  '' مَلِعَ'' فعل من باکتُ .8

 فاعل اسم: ............ 



 مفعول اسم: ..........  

 مبالغه اسم:  ........... 

  نمره ( 0.75االخری )  الکلمات تناسب ال التی الکلمه نعیّ .9

     دلفین          فرس       حربا           خفاش .أ

    حامد       محکوم      محمد         مسدود .ب

                ادحدّ         ابکذّ        ارتمّ             ارطیّ .ج

 (نمره2)المفعول اسم و الفاعل اسم نعیّ ثم العبارات ترجم .10

 ُظلوم.المَ ومنالمُ ساعدی 

 ِاقرزّ الخالق نا. 

 (         نمره1) (زائدتان کلمتان)المناسب.  العدد الدائره فی عضَ .11

       (6فلوات)    (5کب)رَ    (4غداه)   (3عشیه)   (2وار)السّ (1استغاثه)

       .اوالفرس االبل علی الراکبین من جماعه .أ

 .                                               اآلخرین من المساعده طلب .ب

                                                           .اللیل بدایه .ج

  .هالفضَّ او بهَالذَّ من المراة ید فی زینهٌ .د

 (         نمره2)االسئله.  عن اجب ثم التالی النص اقرا .12

 . وحیداً حامد بقی اداریه لمهمه راسافَ و والدته والده لکن المدرسیه واجباته فی حساسٌ ولدٌ حامد

 ارید : لمعلما وقال المدرسه الی ذهب ثم هتمارینَ تبَکَ ، فما مسروراً صبحاَ و الحاسوب مع لعب و

 .نظماًمُ کنتُ لیتنی یا نفسه فی قال و حامد مدِنَ . کمواجباتِ مشاهده

 تمارینه ؟ حامد لماذا ما کتب .أ

 حامد ؟ ما قال .ب

  النص ؟ فی المبالغه واسم المفعول و اسم الفاعل اسم عین .ج

 ؟  '' المعلم ، تمارین ، ولد ، حساس "  االعرابی المحل ماهو .د

 : ولد 

 : حساس 

 : تمارین 

 : المعلم 



 (نمره1) (زائدتان کلمتان)مناسبه .  کلمه الفراغ فی عضَ .13

    رفات     بطاقه   الشریحه     الفلوات   الوکنات   البئر

 .اشکال الشحن ...........، فی  عفواً .أ

 منها. الما یستخرج عمیقه .. حفره......... .ب

 .  صدیقی یا جوالی .. فی........ عضَ .ج

 .جدا قلیل والعشب المطر فیها .. منطقه........... .د

  نمره ( 0.5مکالمه )  .14

 الصحیح. الجواب عین .أ

   االزرق؟ روالالسِّ ترید هل (1

 االزرق السروال ارید ،نعم.  

 االبیض القمیص ارید ،نعم            . 

  الفجر؟ عشره تبتدئ متی (2

 بهمن من العاشره الیوم من  . 

 بهمن من عشر الثانی الیوم من. 

  نمره می باشد. 20تذکر : مجموع بارم آزمون  
 


