
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی عربی دهم انسانی ( درس 5 تا نام آزمون:

( 6
نام برگزار کننده

2
سوال 1

کلمه صحیح را برای جای خالی از بین پرانتزها مشّخص کن:

رطّياِن ←  مبتدأ و مرفوع به الف در «اِن» است. الف) َالشُّ

ب) الِعبًا ←  معدود عددهای «يازده» تا «نود و نه » مفرد هستند.

ج) َخيُر←  مطابق ترجمه «َخیر:بهترین» مناسب است. (بهترین مردم کسی است که به مردم نفع رسانده است.)

ِج: فارغ التحصیلی، دانش آموخته شدن» مناسب است. (صادق در روز فارغ التحصیلی از دانشگاه خوشحال بود.)   ِج  ←مطابق ترجمه «َتَخرُّ د) َتَخرُّ

3
سوال 2

جمله های زیر را ترجمه کن:

الف) بی گمان برخی پرندگان و حیوانات  با غریزۀ خود  گیاهان دارویی را  می شناسند!

ب) پس نزد مدیر مدرسه  رفت و او را  از آنچه دیده بود  آگاه ساخت!

ج) بگو در زمين  بگرديد و بنگريد  سرانجام پيشينيان  چگونه بوده است.

2
سوال 3

جاهای خالی را با کلمۀ مناسب کامل کن: (یک کلمه اضافه است.)

الف) الّريِف     ب) َلَديَّ     ج) ِمْن دوِن     د) ِجْلديٌّ

2
سوال 4

کلماتی که با خط به آن ها اشاره شده است را در جملۀ زیر اعراب کرده سپس جمله را ترجمه کن:

الف) مضاف الیه  و مجرور به کسره

ب) مبتدأ    و مرفوع به ضّمه

ج) زیبایی علم  گسترش آن  و نتیجه اش  عمل کردن به آن است!



3
سوال 5

جمله های زیر را ترجمه کن:

الف) در این هنگام  سمیه صدای کولر را  از یکی از اتاق ها  شنید!

ب) بی گمان اين  اّمت شماست؛  اّمت يگانه  ومن پروردگارتان هستم ...!

ج) غواصانی که   شبانه  به اعماق اقیانوس  رفتند صدها چراغ رنگی را  دیدند.

2
سوال 6

در جای خالی عدد مناسب را قرار بده:

الف) 4             

ب) 2                

 ج) 1                    

د) 3 

2
سوال 7

پاسخ سؤاالت زیر را مشّخص کن: 

  الف) 3     ب) 1     ج) 4      د) 2

2
سوال 8

الفیُن: فاعل  ُمِهّمًا: صفت الف) الدَّ

ب) 1- الشاُی َو اْلُخبُز َو ............. 

2- خمسًة و عشریَن. 

ج) 1- ما ُهَو َرقُم غرفتَک ؟  مئتاِن و عشروَن

2- َکْم عمُر أبیَک ؟  عمرُه خمسُة و أربعوَن

1
سوال 9

1- بعضی (برخی) از حیوانات گیاهان دارویی را می شناسند و آن را برای پیشگیری از بیماری ها به کار می برند.  

2- اردک غّده ای طبیعی نزدیک دمش دارد.

0.5
سوال 10

الف) جاهٌز= حاضٌر (آماده)                ب) رخیٌص ≠غالي (ارزان- گران)



0.5
سوال 11

الف) ایفا می  کنند               ب) نورانی کردن


