
 بسمه تعالی

اهواز  2سواالت تست درس چهارم یازدهم انسانی ناحیه   

ن الکُُتبأ الفارسیة » ( عین األصح و األدق فی الترجمة :  1 ُه َقد َنَقلَ عدداًمأ نَّ بنأ الُمقفُع دوٌر عظیٌم فی هذا التأثیرأ ، ألأ .«کاَن ألأ  

کتابهای فارسی را به عربی ترجمه کرد.نقش مهمی داشت زیرا بسیاری از ابن مقفع در این تاثیر  -الف   

ابن مقفع در این تاثیر نقش بزرگی داشت زیرا او تعدادی از کتابهای فارسی را به عربی ترجمه کرد. -ب   

برای ابن مقفع در این تاثیر نقش زیادی به چشم می خوردو تعدادی کتاب از فارسی به عربی ترجمه کرد. –ج   

این امر داشته است چرا که او کتاب های متعددی را از فارسی به عربی بر گردانده است .ابن مقفع تاثیر عطیمی در  –د   

:فی الترجمة ( َعیِّن الصحیح 2  

ن ألفأ عابٍد : دانشمند که از علمش بهره ببرد، ازعبادت هزار عبادت کننده بهتر است .  -الف هأ ، خیٌر مأ عالٌم ُینَتَفُع بأعلمأ  

رأیُت أفراساً َجنَب صاحبها : اسبهارا دیدم که کنار صاحبشان بودند. –ب   

ُب ُسّیاحاً مأ  -ج ن ُدولأ العالمأ : مقبره ی کوروش ، میهمانان را از کشورهای جهان جذب کرده است .قبُر کوروَش َیجذأ  

لیکه آن برایتان خوب باشد.و عَسی أَن َتکرهوا شیئاً و هو خیٌر لکم : و شاید چیزی را ناپسند بدارید در حا –د   

 3(  َعیِّن الصحیح لأترجمة الکلمة التی تحتها خٌط : » إتقوا هللاَ و قولوا َقوالً سدیداً «

راست و واقعی  –درست و استوار   د   -ناراحت کننده   ج  –گرم و صمیمی    ب  –الف   

 4 ( عیِّن الخطاء :

ن قبلأ أَن  -الف  ّما رَزقناکم مأ َیأتَی َیوٌم ال َبیٌع فیهأ و ال ُخلٌَّة و ال َشفاعٌة :از آنچه به شما روزی دادیم انفاق کنید ، پیش از آنکه روزی فرا أنفأقوا مأ

 رسدکه نه در آن خریدو فروشی استو نه دوستی ونه شفاعتی .

بَة : دکتر تونجی –ب  ُم الکلمات الفارسیة الُمَعرَّ کتابی را نگاشته است که کلمات فارسی عربی شده را در بر می  فقد ألََّف الدکتور التونجی کتاباً َیضُّ

 گیرد.

َتجری الریاُح بما ال َتشتهی الُسفُُن : بادها به جهت هایی که کشتی ها می خواهند وزیده اند . –ج   

َمخبوٌءتحَت لأسانأهأ : قطعاً انسان زیر زبانش پنهان است . إ نَّ المرءَ  –د   

( عین الصحیح:5  

ن مخارجها .  لَ األعراُب الحروُف الفارسیُة التی ال توَجُد فی لَُغتهم الی حروٍف قریبٍة مأ  َبدِّ

زبان شما وجود ندارد با حروف نزدیک هم مخرج است.اعراب حروف فارسی را که در  –الف   

اعراب حروف فارسی که در زبانشان وجود ندارد به حروفی نزدیک به مخارج زبانشان تبدیل کردند. –ب   

عرب حروفی به فارسی را به حروف عربی که نزدیک زبان خود بود ، تبدیل کردند که به مخارج خود نزدیک باشد. –ج   

را وارد زبان خود کردند.اعراب تمامی حروف فارسی نزدیک به زبان خود را عوض کردند و آنها  –د   



  

« الخیُر فی ما َوقَع » ( عیِّن المناسب لمفهوم العبارة  العربیة : 6  

کم گوی و گزیده گوی چون ُدر. –الف   

هرچه پیش آید خوش آید. –ب   

اگر صبر کنی زغوره حلوا سازی . –ج   

عدو شود سبب خیر اگر خود خدا خواهد. –د   

 7( عیِّن الخطاء  فی مفرد الکلمات : 

دوالت  –ُدَول  –وزن           د  –اوزان  –اسلوب        ج  –اسالیب  –التمثال         ب  –التماثیل  -الف  

عیِّن الکلمة الغریبة فی المعنی : ( 8  

الکبار -الکالم              د  -الَقول            ج  –الَمقال           ب  –الف   

(   عین الصحیح فی ترجمة المفردات: 9  

ُمؤلِّف = تألیف شده  -إزداد  = زیاد می شود      د –دیباج = پارچه      ج  -إنضمام = پیوستن        ب –الف   

( إنتخب الترجمة الصحیحة للعبارة التالیة : 11  

طبیعٌی : علینا أن َنعلَم أنَّ تباُدلَ المفردات بیَن اللُغاتأ فی العالمأ أمرٌ  -    

باید بدانیم که جایگزینی واژگان در بین زبان های دنیا امری طبیعی است. –الف   

برما الزم است که بدانیم تبدیل واژگان در بین زبانهای دنیا امری طبیعی است. –ب   

برما الزم است که بدانیم که جابجایی واژگان در بین زبانها در دنیا امری طبیعی است. -ج   

ما الزم می دانیم که واژگان زبان های دنیا را با هم جابجا کنیم . –د   

( عین الترجمة الصحیحة حسب قواعد المعرفه و النکرة :11  

نظرًة إلی المستقبل : نگاه به آینده  –الف   

الطالُب فی الجامعةأ : دانشجویانی در دانشگاه –ب   

التاریخ الذهبی : تاریخ زرین  –ج   

الفائُز : تیمی برندهفریقُنا  –د   

 

 



 

عین الکلمة الغریبة : ( 12  

وار                 ب  –الف  القمیص –الفِّضة                     د  –الَذَهب                   ج  –السِّ  

 13( عین الخطاء فی المترداف : 

َشَعَر = أَحسَّ  –اسلوب = اصول           د  -َنقل= ترجمة          ج –المفردات = الکلمات         ب  –الف   

( إنتخب الجواب الصحیح لما اُشیر إلیه بخٍط : 14  

ٌب أُحأبُّ أن أنصَحُه فعسی أن َینَتبُه :   » فی َصفنا طالٌب ُمشاغأ

که پشیمان شود  –اورا نصیحت کنم  –الف   

که آگاه شود –که نصیحتش کنم  –ب   

پشیمان شودکه  –ه نصیحتش کردم ک –ج   

که متوجه شود –که نصیحتش می کنم  –د   

( عین الصحیح فی المتضاد: 15  

َن  –َکلََّم               د  ≠َنَطَق  –کاتب               ج  ≠ُمؤلِّف  –َرَفَع            ب  ≠َوَضَع  –الف  أظَهرَ  ≠بیَّ  

ن هوالء الکُتابأ ؟ُم الذی َیضُّ « القاموس » معجم  کتابُ  (11 ن آثارأ أیٍّ مأ مفردات کثیرة بالغةأ العربیةأ مأ  

ابی مسلم الخراسانی –التونجی                 د  –الفیروزآبادی                ج  –ابن المقفع             ب  –الف   

بٍة :( 17 أیُّ کلمٍة غیُر ُمَعرَّ  

هرجان  –ج              فردوس   –ب             شرشف    –الف  مأصباح –د                مأ  

( عین الصحیح فی المترادف : 18  

َقلَّ  = َدلَّ  –حاولَ = َسَعی      د  –الخیر = الشر     ج  –إنضَم = إنَفَصلَ      ب  –الف   

أیُّ عبارٍة فیها اسُم َنکأرٍة:( 91  

ُه نوُرالقلبأ      -د    علیک بأذکرأ هللا                -ج         َیضرُب هللاُ األمثالَ           -ب               َضرَب لَنا مثالً  -الف      إنَّ

  أیُّ األسماء ُکلُّها معرفة ؟(  21               

ره،میثمٍ  -ب  النفط             علیاً،حکٌم، -الف  محمد ٌ ،الخبز ، مصطفی –الحسن ، الجدار ، معلٌم        د  –ج         فریٌق،الُمَعمَّ  

 

 



 

 21( عین مالیس فیه اسم َعلَمٍ : 

أرسلنا إلی فرعوَن رسوالً. –الف   

ُسئألَ النبیُّ )ص( : أیُّ المال أ خیٌر ؟ –ب   

الجوُّ فی أردبیلَ بارٌد جداً. –ج   

َمعَبُد ُکردکال فی ُمحافظةأ مازندراَن . –د   

الحروف التی َتَقُع علی الفعل المضارع :( عیِّن 22  

ن ، حتی ، إلی ، ب  –الف  مأ  

کی ، فی ، سوف ، لن  –ب   

أن ، لن ، کی ، حتی –ج   

أن ، إلی ، عن ، لن –د   

 23( عیِّن الخطاء فی مضارع األفعال : 

ُر               ج  –إشَتقَّ = َیشَتقُّ                ب  –الف  َر = ُیَغیِّ شارک = ُیشارکُ  –َنَقلَ = َینقُلُ               د  –َتغیَّ  

عین فعالً مضارعاً ال ُیوَجُد تغییٌر فی آخرهأ : ( 24  

ن هللاأ . –الف  علیکَ أن َتطلَُب العزَة و السعادَة مأ  

قصَد المعلُم أن َیخَتبأَر مقدار علمأ التالمیذأ . –ب   

لأَیَتخلَصَن منها.ما َبَحَثت الطالباُت عن حٍل لهذه المسائل  -ج  

علیکَ أن ال تتُرَک صدیقکَ عند مصائبأ الحیاةأ.  –د   

( کم اسماً نکرًة فی العبارة التالیة:25  

ٌی .نوُر السموات و األرضأ َمثلُ نوهللاُ  صباٌح فی ُزجاجٍة ، الُزجاجُة کأنَّها کوکٌب ُدرأ شکاٍة فیها مأ هأ کمأ   رأ

  خمسة -د    أربعة  –ثالثه    ج  -إثنان    ب –الف 

بشرا ربیعی  –اهواز  2سر گروه عربی ناحیه   

96زمستان   



 

اهواز 2ناحیه  انسانی دهم یاز پایهسواالت تستی درس چهارم پاسخنامه   
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بشرا ربیعی –اهواز  2سرگروه آموزشی درس عربی ناحیه   

69زمستان   


