
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی عربی دهم انسانی ( درس نام آزمون:

درس 7)
نام برگزار کننده

2
سوال 1

در جای خالی عدد مناسب را قرار بده:

الف) 4            ب) 2            ج) 1              د) 3 

1
سوال 2

الف) ُضِرَب     زده شد  

ب) ُیْقَتُلون    کشته می شوند

←

← −−

ترجمھ

1
سوال 3

ترجمهفعل مجهول

ذکر شدُذِکَر

باز می شودُیْفَتُح

0.5
سوال 4

َترُجَمة الفعل المجهول: شناخته می شوند (ُتعَرُف).

نائب الفاعل: الُمجرموَن

1
سوال 5

1- ُیْفَتُح     باز می شود                   2- ُقِرَئ    خوانده شد.

0.5
سوال 6

نائب الفاعل: األشیاُء

الفعل مجهول«ُتْعِرُف»: شناخته می  شود (شناخته می  شوند)



1.5
سوال 7

الف) 1- شاٌی و ُخبٌز و ُجْبَنٌة ...... .

هِر (یا هر ساعت دیگر که صحیح باشد). 2- ِمن الّثامنِة صباحًا ِإَلی الّثانيِة َبعَدالظُّ

ب)

ْدوَية ؟  َأْشَتریها ِلُزمالئی فی اْلقاِفَلِة. 1- ِلَمْن َتْشَتِری اْألَ

؟  َنَعْم، َأْعِرُفُه. 2- َأَتْعِرُف َمْن هَو َسلماُن الفارسیُّ

1.5
سوال 8

الف) گردباد - می  ِکشد   

ب) دستی ای -  گردشگران   

ج) پیشگیری -  می  شناسند

3
سوال 9

1- کسانی که به جای خداوند فرا می خوانند را دشنام ندهید.  پس به خداوند دشنام می دهند.

2- زبان گربه پر از غّده هایی است   که مایعی پاک کننده  ترشح می کند.

3- منطقه های فرهنگی گردشگران را از همۀ جهان جذب می کند.

4- نفت از چاه ها یا بندرها به پاالیشگاه ها  از طریق لوله ها منتقل می شود. 

1
سوال 10

ب / الف

1.5
سوال 11

الف)

1- ب) ُمشِرُف َخَدماِت اْلُفندِق.

یُد «حسینّی» یُد «حسینّی» / معّلمی اْلعربیُّ السَّ 2- ُهَو السَّ

ب)

1- ما هی اْلمِشَکلُة؟  َلْيَسِت اْلغرُف نظيفًة.

ُح. ُح کلَّ شیٍء؟  َنَعْم ُاَصلِّ 2- هل ُتَصلِّ



2.5
سوال 12

1) سازمان یونسکو اقدام به ثبت مناطقی فرهنگی در لیست کرد.

2) از نفت پالستیک (کائوچو) و کود شیمیایی ساخته می شود.

3) و هرگاه قرآن خوانده شود  به آن گوش فرا دهید.

4) پس خداوند آرامش خود را بر پیامبرش و مومنان نازل کرد.

5) فروش بعضی از داروها بدون نسخه ممنوع (غیر مجاز) است.

2
سوال 13

الف)  1- راِئعًا     2- َیقِفُز     3- الّریِف     4- الُغراُب

حیح     4- َاْلَخطأ حیح     3- الصَّ ب)  1- َاْلَخطأ      2- الصَّ

1
سوال 14

1- هنگامی که تصمیم گرفتم از نجات دهنده  ام تشکر کنم کسی را نیافتم.

2- ُدلفین  ها می  توانند  ما را به مکان سقوط یک هواپیما راهنمایی کنند.


