
 

«بسمه تعالی»  

69آ زمون تست عریب هامهنگ         اداره اموزش وپرورش شهرس تان هریس             در آ ذرماه   

  دبریان ادبیّات عرب منطقه طّراح سؤالات :    ..................................انم مدرسه :         جتریب درس عریب : پایه دمه 

69/  6/  22اترخی:            زمان : ...........               02............       تعداد سؤال: انم وانم خانوادگی :.........  

………………………………………………………………….……….......................................................................................... 

 َعّین األَصحَّ واألدقَّ فی الترجمة: ) من َرقم األّول إلی الخامس( 

ما ِء . – 1 إرَحموا َمن فی األرِض َیرَحمکم َمن فی السَّ  

Ωالف( به کسی که در زمین است رحم کنید تا آنکس که در آسمان است به شما رحم کند.  

Ωم کند .ب( به کسی که در آسمانه رحم کن تا کسی که در زمینه به شما رح  

Ωج( به کسی که در اسمان است رحم کرد تا اینکه او در آسمان است به تو رحم کند.  

    Ωد( به کسی که در زمین است رحم کردند تا آنکه در آسمان است به آنها رحم کند.

ماِء . – 2 َیحُدُث إعصاٌر َشدیٌد َفَیسَحُب األسماَک إلی السَّ  

Ωی ها را با نیرویی به آسمان می کشد.الف( گردباد شدیدی رخ می دهد پس ماه  

Ωب( گرد بادهای شدیدی می وزند و ماهی ها را با نیرویی به آسمان می کشند.  

Ωج( گردباد شدیدی وزید و ماهی را به آسمان کشید.  

Ωد( گردبادهای شدیدی رخ دادند و ماهی ها را به آسمان کشیدند.  

إجَعل لی لسان صدٍق فی اآلخرین َ. – 3  

Ωب( برای من یاد نیکو در زبان آیندگان قرار بده .          Ωیادی نیکوی خود را در زبان دیگران قرار داد .الف(   

Ωد( یاد نیکو مرا در زبان آیندگان قرار داد.                                Ω ج( یادت در زبان آیندگان نیکو قرار ده.  

" .         "هرگاه فرومایگان به فرمانروایی ......شایستگان هالک.......َهلک األفاِضلُ إذا َملکَ األراِذل ُ  – 4  

  شوندد( رسیدند /       Ωج( برسند / می شوند        Ωب( برسند/ شدند    Ω  الف( رسیدند / باشند

َسبع ٌ َیجری لِلَعبِد أجُرُهنَّ و هو فی َقبِره َبعَد َموتِه .  – 5  

".......... چیز است که پاداشش برای بنده ....... در حایکه او بعد از مرگش در قبرش است "    

  Ωجاری می شود/ بهفت د(           Ωجاری است /هفت ج(    Ωجاری باشد /  هفت ب(       Ω    جاری بود/ هشت  الف(

......"ستم .......ولی خودشان ستم " و خداوند به آنها           وما َظلََمهُم هللاُ ولکن کانوا أنفَُسُهم َیظلِمون .   – 6  

Ωد( نخواهد کرد/ می کردند        Ωج( نکرد/ می کردند      Ωب( نخواهد کرد/ نمی کند     Ωنمی کند/ کردند  الف(      

."ختاَی و أََخواَی اُ " والِداَی وَ هذِه العباَرِة ما هو الَصحیَح فی ترجمة ِ – 7  

  Ωب( مادر وپدرم و خواهر و برادرم             Ω الف( پدر ومادرم و خواهر و برادرانم   

Ωد( مادر وپدرم ، و خواهران وبرادرانم           Ωج( پدر ومادرم ، دو خواهرم و دو برادرم    

هرگاه .........بیدار می شوند. الّناُس نیاٌم ؛ َفإذا ماتوا انَتَبهوا .               " مردم در ........هستند پس– 8  

Ωد( خواب / بمیرند              Ωآسایش / بمیرند  ج(            Ωب( سرگردان / مردند           Ωالف( تشنه / بمیرند  

اإلنتِرنِت .               " من و هم کالسی ام نامه هایی را از .......اینترنت ..........." َزمیلی ِاسَتلَمنا َرسائِلَ َعبَر  أنا و – 9  

Ωدم د( رسانه/ دریافت کر           Ωج( طریق / دریافت کردیم         Ωکانال/ دریافت کردیم         Ωالف( بابت/دریافت کردم  



 

نَ – 11 تیِن فی السَّ ة أحیاَناً  َفُیالِحُظ الّناُس َغیَمًة َسوداَء َعظیَمًة .َتحُدُث هِذه الّظاهَرةُ َمرَّ  

 ..........این پدیده دو بار در  سال اتفاق می افتد ومردم ...........را می بینند.

Ωد( گاهی وقت ها / ابر سیاه بزرگی     Ωج( گاهی وقت /ابری سیاه    Ωب( گاهی /ابر بزرگی    Ωزمانی / ابر سیاه الف(   

 

ِء َیَتراَحُم الَخلُق .        " پس از آن قسمت خلق به ............"َفمن ذلکَ الُجز – 11  

Ωد( هم مهربانی می کنند        Ω  دج( رحم کننده ان         Ωب( مهربانی می ورزند            Ωالف( رحم می کنند  

تِسعون ناقص ُ َعَشَرٍة ُیساوی .......... -21  

Ωد( أربعین           Ωج( َثمانین             Ωب( سّتین         Ωالف( َسبعون    

Ω د( ِنعم / أنُعمة       Ωج( ُدّر/ ُدَرر     Ωب( ظاِهرة / َظواِهر     Ωالف(فلم / أفالم  ما هو الَخَطأ فی جمع الکَلمات: – 31  

 

َعّین الفعل الذی ال ُیناسُب األفعالَ األُخری فی الّنوع:  -41  

ُج الف(     Ω د(  َتشَتِغُل           Ω  َتبَتِسموَن ج(         Ω ِانَفَتحَت ب(    Ω   َیَتَخرَّ

 

َعّین الُمترادف أو الُمَتضاّد َ الَصحیَح :  -51  

   Ωناَم ≠د( َرَقَد              Ωج( َممنوع = مسموح      Ωَغریب≠ب( َبعید    Ωالف( رخیَصة =غالیة  

 

ؤال  -61 نة اإلیرانّیة ِ هَو َفصلُ  الَفصلُ الـــ "           :للفراغ الُمناسُب لَعّین السُّ الَخریف" ............فی السَّ  

 

Ωالّثانید(        Ωالرابع ج(    Ωالّثالث ب(    Ω  األّول الف(   

  Ωد( ِعشرون  Ωج( الّتاسع     Ωب( الّثانی َ َعَشَر    Ωالف( االعاشر  َعّین ما لَیَس َعَدداً َترتیبّیاً : – 71

 

« َسَحَب ، َینابیع ، ُمنَهمرة » َعّین الَصحیَح فی الَترجمة ِ الکَلماِت :   – 81  

  Ωب( کشید ، چشمه ها ، ریزان               Ωالف( ابر، چشمه ها ، ریزان   

Ωد( کشید ، چشم ها ، ریزان                   Ωج( ابر ، چشم ها ، فروزان   

َتدوُر األرُض َحولَها و ضیاُءها من َنفِسها.  – 19  

Ωد( النَّجم        Ωج( النَّهار            Ωب( الشمس       Ωالف( الَقمر    

 

إنَتخب الَجواب َ الَصحیَح :  – 21  

رَ  ُر (          الف( َحذَّ ر      Ωاألمر ِمن ) ُتَحذِّ ر      Ωب( إِ َحذِّ ر        Ωج( َحذِّ   Ωد( إِ َحذَّ

 

 ال َیزاُل الّتوفیق رائدک


