
 باسمه تعالی

 درس عربی ، سال دهم مشترک ) ریاضی و تجربی (

 آزمون درس چهارم

 طراح : خانم مشایخی      نام و نام خانوادگی :

 نمره ( 5)  التالیه. العبارات ترجم .1

 . نُحسَاَ هی تیبالّ عدفَاِ یئهالسّ و ال سنهالحَ ویستَتَ و ال .أ

                        ''رحون فَ یهمدَبما لَ  حزب کلّ '' ه، النّ  سلمیاً تعایشاً بعضهم شوا معتعایَیَ ناَ الناس کلّ علی .ب

 . اهلل وافتسبّ اهلل دون نمِ دعونیَ  ذینالّ واالتسبّ .ج

 . والعدّ میلعَ فهو فرقهالتّ الی دعویَ احداً منکم یرأ نمَ .د

 .مهدئهً حبوباً طلبُاَ،  داعصُ  الحقیبه، عندی هذه جلبیاِ .ه

 .مراحل ثالث علی و الدقیقه ثالثین من اقلّ االواحد الّ الیوم فی تنام ال الزرافه نّاَ تعلم هل .و

 نمره ( 1.5)  السوال الثانی .2

 خط. تحتها التی الکلمات ترجم .أ

 عارفواتَلِ و قبائل شعوباً و جعلنا.                  

 العالم انکّسُ مسخُ المسلمون      . 

         المفرد. او الجمع اکتب .ب

 عمیل : 

 ِبالح : 

 (     نمره1).  الصحیحه الترجمه عین .3

 .      یوفالضّ جلسوااِ ، ءرجا .أ

 .  کنید همنشینی مهمانان با لطفا (1

 . بنشانید را مهمان ها لطفا (2

 .     بنشینید مهمانها با لطفا (3

 قوا.تفرّ وال جمیعاً اهلل بحبل اعتصموا و .ب

 .   نکنید ایجاد وتفرقه بزنید چنگ خدا ریسمان به (1

 .نکنید شویدوپراکنده پناهنده خدا ریسمان  به (2

 .  نشوید وپراکنده زنید چنگ خدا ریسمان به (3



 نمره ( 1)  (زائده کلمه) والمتضاده. المترادفه الکلمات عین .4

 هساءَاِ   حَتَفَ     جباراِ      غلقَاَ  اکراه

 : الکلمات المترادفه 

 : الکلمات المتضاده 

 (   نمره1.) الترجمه فی ءاالخطا صحح .5

 .  آفریدم و ماده نر از را شما همانا  انسان، ای  نثی :اُ و ذکرٍ من خلقناکم اانّ الناس هاایّ  یا .أ

 

 .دش خالی روز نیم طول در باطریش من همراه الیوم : تلفن نصفِ خاللَ اریتهبطّ غُتفرُ الٌجوّ لدیّ .ب

 

 ( نمره1) .مناسباً فعالً الفراغ فی عضَ .6

  ( لوا،  نزّ   لواما نزّ ) یاره.السّ نمِ شیئاً ............العمال  .أ

  ل (زَ،  نَ   ج) تخرّ .سنه بلق الجامعه من........ محمد .ب

 لموا  (موا  ،  استَ) استرحَ .جوائزهم..........و قاموا الفائزون .ج

 ماشی (یُ  ،   لمستَالعلمیه. ) یَ السفره فی تالمیذه.........المدیر .د

 نمره ( 1)  (زائده کلمه.) مناسبهً کلمهً الفراغ فی عضَ .7

  هحریّ     جنود    ءدوالهُ  مفتوحه     ءکهربا

 . الحق بغیر االرض فی ه.............و هو استکبرَ .أ

 .مقطوعٌ الیوم هذا یوالد دارهاِ فی ............ ارتیّ .ب

 . للتفتیش ............ حقیبتی لالشرطی، تفضّ ایها .ج

 .الخالف نقاط علی جوزیَ وال العقیده ............ علی القرآن دکّیؤ .د

 ( نمره2)  ترجم. ثم للفعل مناسباً ضمیراً اکتب .8

 ............................... :  احترمتَ  ........... .أ

 ................................  قون :فرِّالیُ ........... .ب

 ..............................  : طتُساقَتَ ............. .ج

 ..................................  : نَحسَاَ ............. .د

 (              نمره1) (زائده واحده کلمه)المناسب .  العدد الدائره فی اجعل .9

 (5المحیط)  (4تعایش)س   (3ذر)عُ  (2)بّسَ   (1ذکری)         



  .القبیح احد بالکالم هءباسا قام .أ

 . البحر کثیراً اکبر من .ب

  .الماضیه االیام فی ما حدث نمِ االنسان ذهن فی یبقی ما .ج

  .اآلخرین عذر بقبول قام .د

 نمره ( 1)  .مناسباً فعالً الفراغ فی عضَ .10

                                        ( رَذَ،  عَ  رَعتذَاِ ،  رَفَغَ . )ینّمِ ...........و  یئالسّ عمله من صدیقی مدِنَ .أ

 (       ضاربَ،  تَ  ضربُرب ،  یَضَ . )همانصحَ  و المعلم لدخّفتَ . الزمیالن.............  .ب

 (     ،  ناصرَ  نتصرَصر ، اِنَ ) .المشاکل فی المومنین الخالق .............. .ج

 (ب ،  کاتَ  لمَستَتب ، اِکَ ) .اسرته .. المسافر............ .د

 (   نمره1.5)  .التالیه الترجمه اکمل .11

 .النور الی الظلمات نمِ قومک خرجَاَ  ناَ  بآیاتنا موسی ارسلنا ولقد .أ

 سوی به ................... از قومت را که....................هایمان  نشانه با را موسی همانا

 ..................روشنایی

 .    مونهعلّتُ منو لِ منه مونعلّتَتَ نلمَ او تواضعو والوقار کینهَالسّ له مواتعلّ و العلمَ مواتعلّ .ب

 ................او  از را علم که کسی به و وقار بیاموزید و  نسبت......................... و با دانش.........

 ...........میدهید یاد او به را علم که کسی به ونسبت

 (                      نمره/. 5.)االخری الکلمات تناسب ال الکلمات نعیّ .12

  الحلیب   البحر   العین   النهر .أ

 بقرّتَ  عرفیَ  متکلّ  متعلّ .ب

 (نمره1)الصحیح .  الجواب عین .13

 خرجیاُ         خرجیناُ          خرجاُ  :   ''خرجین تَ '' االمر من .أ

   قبالاِ            تقبیل            لتقبُّ   : ''لَتقبَّ ''من المصدر .ب

  حاولَ             لَوَّحَ          لوَّحَتَ  : ''لوّحَیتَ''من  الماضی .ج

 راحذّال تُ        راحذّما تُ      رانحذّما تُ  :  ''رانحذّتُ '' من النهی .د

 (نمره 1)الواقع .  حسب الصحیحه وغیر الصحیحه الجمله انتخب .14

  .داًجیّ االصوات یسمع مشکله، ال له معالسّ ثقیل .أ

  .هورقیّ نقوداً استخدمت العالم فی ولهدَ لاوّ  االیران .ب



  .الحج فی واحد مکان فی االسالمیه االمه ی اتحادیتجلّ .ج

  .مهمه اطالعات و کثیره اخبار منها ورقهٌ هصفَالوَ .د

 نمره ( 0.5)  ( الصحیح الجواب عین) مکالمه .15

   سنوات ثالث بعد         سنوات  ثالث قبل الجامعه ؟ من  اخوک جخرّتیَ متی .أ

 العباً  عشر احد             العباً عشر اثنا القدم ؟ کره فریق فی  العباً کم .ب

 نمره می باشد. 20تذکر : مجموع بارم آزمون 
 


