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 2دسس 

 اَألَػذادُ هِي ٍاحِذٍ إلَٖ هِئٍَٔ

 اَِؼُمٛدُ اأَلَػذادُ اِتَّشت٥ج١َّ٥ُ )اَألَََُّٚ ئ٣َِ اِؼَطش٤َٗ( اأَلَػذادُ األَغ١َّ٥ُّ )ٚاحَذٌ ئ٣َِ ػَطش٤َٗ(

  اَِحبد٢َ ػَطَشَ اأَلَََُّٚ  أَحَذَػَطَشَ ٚاحَذ

 ػَطشَٖٚ ب٣َ٘ ػَطَشَاَِخّ اَِخّب٣٘ اَحٙبػَطَشَ اَحٙبِٖ

 حَالحَٖٛ اَِخّبَِجَ ػَطَشَ اَِخّبَِجُ حَالح١ََ ػَطَشَ حَالح١َ

 أَسثَؼَٖٛ اَِشّاثِغَ ػَطَشَ اَِشاثِغُ أَسثَؼ١َ ػَطَشَ أَسثَؼ١َ

 خَٕسَٖٛ اَِخبَٔسَ ػَطَشَ اَِخبَٔسُ خَٕس١ََ ػَطَشَ خَٕس١َ 

 سَتَّٖٛ اَِسٍبدَسَ ػَطَشَ اَِسٍبدَسُ سَت١ََّ ػَطَشَ سَت١َّ

 سَجؼَٖٛ اَِسٍبثِغَ ػَطَشَ اَِسٍبثِغُ ػَطَشَسَجؼ١ََ  سَجؼ١َ

 حَٕبَٖ٘ٛ اَِخّبََٔٗ ػَطَشَ اَِخّبَُٔٗ حٕب١َ٥َ٘ ػَطَشَ حَٕب١َ٥٘

 تَسؼَٖٛ اَِتّبسَغَ ػَطَشَ اَِتّبسَغُ تَسؼ١ََ ػَطَشَ تَسؼ١َ

  اَِؼَطشَٖٚ اَِؼبضَشُ ػَطشَٖٚ ػَطَش٠َ

 

 ٔؼذٚد ٌفتٝ ٣ٔ ضٛد.« أَحَذَ ػَطَشَ  وَٛوَجبً»ٚ « سِربٍَخَٕس١َُ »دس « وَٛوَجبً»ٚ « سِربٍَ»ثٝ وّٕبت  -1

 ٣ٔ آ٤ٙذ ؛ ٔخبَ: حَالث ٚ حاَلح١َ ؛ أَسثَغ ٚ أَسثَؼ١َ . « ٠»ٌب٣ٞ ػذدٞب٢ حَالح١َ تب ػَطَش٠َ ثذٖٚ  -2

 ٥٘ض ٘ٛضتٝ ٣ٔ ضٛد.« َٔبئ١»ثٝ غٛست « غذ»ثٝ ٔؼٙب٢ « َٔئ١» -3

 : آَسثَؼَٖٛ ٚ أَسثَؼ٥َٗ .٣ٔ آ٤ذ؛ ٔخبَ « ٤َٗ»ٚ « َٖٚ»ٛد اص ث٥ست تب ٘ٛد ثب مػُ -4

 غفت ٞستٙذ ثؼذاصٔؼذٚد ٣ٔ آ٤ٙذ.ٔب٘ٙذ:«ئحٙبٖ ئحٙتبٖ ئح٥ٙٗ ئحٙت٥ٗ »:ٚاحذ ٚاحذ٠  1ٚ2اػذاد -5

 وتبة ٌ ٚاحذٌ      وتبثبٖ ئحٙبٖ   سزذت٥ِٗ ئحَٙت٥َِٗ

 :«(ٔؼذٚد سٝ تب دٜ رٕغ ٚٔزشٚس)ٔؿبف ا٥ِٝ( است ٚاصِحبل رٙس )ٔزوشٚٔٛ٘ج ثٛدٖ ثشػىس ػذد ٞستٙذ6     

 حالث غُشفُ        حالث ٔؼّٕبتُ حالح١ ٔؼ٥ّٕٗ            حالح١ وتتٍ         

 ٔؼكٛف ٣ٔ ٤ٌٛٙذ.دسصثبٖ ػشث٣ ٤ىبٖ پ٥ص اصدٍٞبٖ ٣ٔ آ٤ذ:99تب91....39تب31ٚاص29تب 21( اص7     

 (89(     تسؼ١ ٚحٕبٖ٘ٛ  )55(      خٕس١ ٚخٕسٖٛ )21ٚاحذٌ ٚػطشٖٚ )    

 (ٔؼذٚد ػذدٞب٢ )٤بصدٜ تب ٘ٛدٚ٘ٝ( ٔفشد ٚٔٙػٛة ٞستٙذ: أحَذَ ػَطَشَوٛوجبً   تسؼ١ ٚتسؼٖٛ ٤ٛٔب8ً    
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 تست های چهار گزٌنه ای درس دوم

 یانسانعربی دهم 

ٌِِّف َو .ٔ ِة َو اْسَتهلِكوا فً اْستخداِم الُمَك حٌَح فً التَّرَجَمِة: "ِاهَتّموا بِالَمرافِِق العامَّ ٌِِّن الصَّ  الَكهَرباِء."َع

 .به تأسٌسات عمومى توّجه كردند و در استفاده از كولر و برق صرفه جوٌى نمودندالف( 

 .به تأسٌسات عمومى توّجه كنٌد و در استفاده از كولر و برق صرفه جوٌى نماٌٌدب( 

 .به مكان هاى عمومى توّجه مى كنند و در استفاده از كولر و برق صرفه جوٌى مى نماٌندج( 

 .به مكان هاى عمومى توّجه كردند و در استفاده از كولر و برق صرفه جوٌى نمودندد( 

ٌِّن ما ٕ  فٌِه الَخَطأ. لٌَسَ . َع

ِة: شهروندان نباٌد زباله ها را د ٌَرمٌَن ُنفاٌاِتِهنَّ فً الشَّوارِع َو اِلماِكِن العامَّ ِجُب َعلَى الُمواِطناِت أن ال  ٌَ ر خٌابان و الف( 

 مى بٌندازند.مكان هاى عمو

َة َمّراٍت ُهنا لِلّسٌاَحِة ِِلنَّ هَذا الشَّعَب ِمضٌاٌف : بارها براى گردش به اٌنجا آمدم چون مردمی مهمان نواز  ب( ِجبُت ِعدَّ

 هستند.

ٌّتی آزاد ِة الكٌمٌاِء : بعد از زنگ شٌمی در کّلسی دٌگر، فّعال انجام  ج( ماَرسوا َنشاطاً ُحّراً فً ّصفٍّ آَخَر َبعَد ِحصَّ

 .دادند

ٌَِّن لِلتَّّلمٌِذواِجباٍت لِلِحفاِظ َعلَى الَمرافِق:به مدٌر پٌشنهاددادم که برای دانش آموز ٌَُع ان وظاٌف د(ِاقَتَرحناَعلَى الُمدٌِرحّتى 

 مراقبت ازتأسٌسات را تعٌٌن کند.

ٌُشٌُر إلَى   ' ٖ  .  ٓٔ:8. أيُّ عبارٍة 

 ب( الّثاِمنُة إاّل َعشَر َدقابَِق.                              الف( الثَّمانٌُة إاّل َعشَر َدقابَِق. 

 د( الّثامنُة َو عشُر َدقابَِق.                   ج( الثَّمانٌُة َو عشُر َدقاِبَق.           

تاِن. ما جاءَ . فً أيِّ عبارٍة ٗ  الكلَِمتاِن الُمتضادَّ

 َتِح الّناِفذَة.     الف( أغلِِق الباَب ُثمَّ إف 

ٌُجَزى إاّل ِمثلَها.  ٌَِّبِة َفّل   ب( َمن جاِء ِبالَحَسنِة َفلَُه َعشُر أمثالِها َو َمن جاَء ِبالسَّ

 ج( عٌشً فً الُهدوِء َو اجَتِنب ِمَن الَقلِِق.      

سِم.   د( شاَهَدهُ َو ُهَو َنَظَر إلَى ألواح الرَّ
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ِن  ٘ ٌِّ  الَخطأ.. َع

وها لُِتطِفَا الَمصابٌَح قبَل الُخروِج ِمَن البٌِت : به او خبر دهٌد كه چراغ ها را قبل از خارج شدن از خانه الف( أخبِر

 خاموش کند.

ٌّت كنى، درختان را در باغ هاي  ِة : اگر احساس مسؤول ٌَِّة، ال تقَطُع اِلشجاَر فً الَحدابِق العامَّ ب(إن َتشُعُر ِبالَمسؤول

 عمومى نمى برى.

ُجَل الَجرٌَح إلَى الُمسَتوَصِف لِلُمعالَجِة : مرد زخمى را براى درمان به بٌمارستان بردم.ج( أخ  ذُت الرَّ

ماواِت َو اِلرِض : نعمت های خداوند در آسمان و زمٌن چه زٌبا هستند.  د( ما أجَمَل َنَعماِت هللاِ فً السَّ

 خطأ. لٌسَ . فً أيِّ عبارٍة ٙ

 َعَشَر ُكُتباً فً المكتبِة.                     ب( َطَبَع ِعشرٌَن ُمَجلَّداً ِمن ِكتابً فً هذا العاّم.الف(الٌوَم بِعنا ِاثنا 

 ج( رأٌنا تسعًة َو َخمسٌن ُطّّلباً فً الِمهرجان.                 د( ِاشَتَرٌُت ِعشرٌَن ُمَجلَّداٍت ِمن هَذا الِكتاِب.

ٌِّن ما 7 .فٌِه عَدٌد غٌُر ت لٌَسَ . َع ًّ  رتٌب

. ًَ إثنا َعَشَر َشهراً.                        ب( ُولَِدْت إبَنتً فً الشَّهِر الّسابِِع المٌّلديِّ  الف( َسَنٌة واِحَدةٌ ِه

ِرَكِة. ٌّاراٍت لِلشَّ  ج( َحَضَر َعشُر أشخاٍص فً الُمساَبَقِة.                          د( ِاشَتَرٌنا ِتسَع َعشَر َس

ٌِِّن 8 رتٌِب.. َع ًّ َعلَى التَّ ًّ َو ترتٌب  الِعباَرَة الَّتً جاَءت فٌها َعدٌد غٌُر ترتٌب

َدٍة. ٌِّ ٌَِّة، َحَصلُت َعلَى َخمِس َدرجاٍت َج فِّ الّثالِِث ِمن المدَرَسِة الّثانو  الف( فً الصَّ

ٌٍَّة فً المرحلَِة الّثالَِثِة.  ب( فاَز التَّّلمٌُذ بَِثّلِث ِوساماٍت َذَهب

ِة َحصلُت َعلَى المرتبِة الخاِمَسِة.ج( فً الصّ  ٌَّ  فِّ الّثالِِث ِمن المدرَسِة الّثانو

ٌٍَّة.  د( فً المرحلِة الّثالِثِة، فاَز التَّّلمٌُذ ِبَثّلِث ِوساماٍت َذَهب

 . فً الفُنُدِق.". ِانَتِخب عدداً َو َمعدوداً َصحٌحاً لِلَفراِغ. "ِاسَتَقرَّ الُمسافِروَن فً ............. ...............9

 ب(َخمِس ُغَرٍف                                            الف(خمسِة ُغرفٍة                 

 د(َخمَسِة ُغرَفةً                                   ج(َخمسِة ُغَرٍف                  

ٌّة .  87. "ٓٔ  كتاب" بِالَعرب

       اً ب( سبعة َو ثمانون ِكتاب                               الف( َثمانٌة َو َسبعون ُكُتٍب    

 ِكتابٍ  د( ثمانٌة َو سبعونَ                               ج( سبعة َو ثمانون ُكُتٍب       

 

 


