
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی عربی دهم انسانی ( درس 8 ) نام آزمون:
نام برگزار کننده

0.5
سوال 1

ِمَن اْلماِل.

رِض. فی اْألَ

2
سوال 2

مترادف ها و متضادها را در مکان مناسبشان قرار بده:

1- َدَفَع       2- َبغَتًة       3- َسَتَر       4- َبَکی

1.5
سوال 3

1- اْلمؤمنوَن

2- اْلعاقِل

3- ُخْمُس

4- ُیْسَمُع

لیِم 5- السَّ

6- َفّالحوَن

2
سوال 4

ُج   2- َتشاَبْه الف) 1-َیَتَخرَّ

ب) 1) أخَرَج: فعل ماضی  _ مفرد مذکر غائب یا(للغائب ، سوم شخص مفرد)

2) َأشَتری: فعل مضارع  _ متکلم وحده یا (اول شخص مفرد)

ج) 1- إمامًا  2- أرَبَعُة

1.5
سوال 5

: فاعل    أحدًا: مفعول 1- َربُّ

2- َخیٌر: خبر  اْلجاِهِل: مضاف الیه

3- اْلِبالُد: مبتدا    اْلَکثیَرِة: صفت



2.5
سوال 6

1) خداوند انسان را به نیروی اندیشمند (تفّکر) مجّهز کرد.

2) این پیشنهاد، خوب است؛  همگی برای عمل به این حدیث همکاری خواهیم کرد.

3) بیشترماهی ها متعلق به آب های اقیانوس اطلس بودند.

4) همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید  و پراکنده نشوید.

5) اردک غّده ای نزدیک ُدمش دارد  که روغن خاصی را در بر دارد.

1.5
سوال 7

1) هشدار می  دهد

2) آمرزش بخواهید

3) فراموش خواهید کرد

4) همنشینی کردن

5) پس می  گرفتیم

6) خبر داد

0.5
سوال 8

1) ِمْن َفضِلَک = َرجاًء

≠2) َظالم   ضیاء

1
سوال 9

قْتراُح 1) َاْالِ

2) َاْلقائُد

3) جلدیٌّ

4) ِاْسِتهالِک

2
سوال 10

1- از دانه ا ی رشد کرد  و درختی شد.

2- او کسی را که زباله ها را پرت می  کند  به نرمی (با سخنی خوش) نصحیت می  کند.

3- مردم خواب (خفته) هستند  پس هرگاه بمیرند (مردند) بیدار می  شوند (بیدار شدند)



1.5
سوال 11

1- ُسِمَع       2- الُمجِرموَن        3- َجماُل

4- الُمؤمنیَن       5- األبیُض      6- الّناَس

2
سوال 12

الف) 1) َهْجِر     2) ِنْصَفْیِن  

ب) 1) «ب»     2) انا ِبَخیٍر   (به هر پاسخ صحیح دیگری نیز نمره تعلق می گیرد.)

ج) 1- ماِهَی اْلمشِکَلُة؟  َلْیَسْت ُغرفتی َنظیفًة

2- ما اْلُمشکالُت اُالْخَری؟ فی ُغْرَفِة صدیقی سریٌر مکسوٌر.

1.5
سوال 13

1- واِلَدُة: فاعل   َسعیٍد: مضاف الیه

    طعامًا: مفعول    َلذیذًا: صفت

2- ُصدوُر: مبتدا    ُقبوُر: خبر


