
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عربی دهم درس 1

تاریخ آزمون: 1398/12/29
زمان برگزاري: 500 دقیقه

آموزشگاه پرسا

1  ِامأل الفراغات فی العبارة الّتالیۀ بجواب ّصحیح مرّتب: «أَیام األسبوع: الّسبت / .................. / اإلثنین / الّثالثاء / .................. / .................. / ..................
«

 األحد ـ الّرابع ـ الخمیس ـ الجامع  الواحد ـ الخمیس ـ األّربعاء ـ الَجمیع 

بیع ـ الخامسۀ ـ الجمعۀ   األحد ـ األّربعاء ـ الخمیس ـ الُجمعۀ  األحد ـ الرَّ

2  عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للتّرجمۀ: 
 « فی حدیقِتنا َشجرٌة ذات ُغصون نضرة أفرُح برؤیِتها کّل یوم!»:

درخت باغ من شاخه هاي تازه اي دارد که هر روز مرا شاد می کند!  در باغ ما شاخه هاي درخت تازه است که هر روز با دیدنش خوشحال می شوم!

در باغ ما درختی داراي شاخه هاي تازه هست که هر روز با دیدن آن شاد می شوم! درخت باغ ما داراي شاخه هاي تازه اي است که هر روز مرا شاد می کند!

3   عیِّن التّرجمۀ الصحیحۀ:

  َجَعَل اُهللا ْجذَوَة الشمِس الُمسَتِعَرة سبَب ضیاِء العالَِم! : خداوندا، پارة آتش فروزان خورشید را سبب روشنی جهان قرار بده!

 ما َظَلَمُهم اُهللا َو لکن کانوا أنُفَسُهم َیظِلموَن! : خداوند به آن ها ظلم نکرد، ولی به خودشان ظلم می کردند!

 الُفستاُن، ِمن الَمالبِس النِّسائیِّۀ ذاِت األلواِن الجمیلۀ! : پیراهن زنانه، از لباس هاي زنانه داراي رنگ هاي متفاوت است!

ُلماِت َو النَّور »: ستایش از آِن خدایی است که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی و روشنایی ها را بنهاد! ماواِت و األرَض َو َجَعَل الظُّ « الَحمُد اِهللا الّذي َخَلَق السَّ

4  عیِّن الَخطأ فی المفهوِم:

  إذا ملک األراذل هلک األفاضل!:   چو افتد به دست اراذل امور / شود عدل و انصاف، منکوب زور

  َمن َزَرَع الُعدواَن َحَصَد الُخسران! : هر کس باد بکارد، طوفان درو می کند!

  إجَعل لی لِساَن ِصدٍق فی اآلَخرین! :  بدي کردند و نیکی با تن خویش / تو نیکوکار باش و بد میندیش

  الَکالُم کالّدواء قلیُلُه َینَفُع َو َکثیُرُه قاتُل! :  سخن را ز پر گفتن آفت بود / به کوتاه گفتن لطافت بود

5  عّین الخطأ فی الحوارات:

 ِمْن أیَن أنت؟ / أنا من الجمهوریۀ اإلسالمیَِّۀ االیرانّیۀ!  کیَف حالَک؟ / أنا بخیٍر، و کیف أنت؟ 

 هل سافرَت إلی ایراَن حّتی اآلن، عبدالرحمن؟ / أحّب ایراَن!  صباح الخیر یا أخی! / صباح النِّور و الّسرور! 

عّین المناسب فی المفهوم للحدیث النوّي الّتالی:   6
  «ال تنُظروا إلی کثرة صالتهم و صومهم و کثرة الحّج .................. ولکن انُظروا إلی صدق الحدیث و أداء األمانۀ»

 صدق پیش آر که اخالص به پیشانی نیست طاعت آن نیست که بر خاك نهی پیشانی

 ازیرا گنه درد و طاعت شفا به طاعت شود پاك زنگ گناه  

 به جز از طاعتی که طاعت اوست طاعت هیچ کس ندارم دوست 

 ره مپیما و برو، فرصت پیمایش نیست طاعت حق کن و بگذر ز شمار طاعت  

7  فی أّي عبارة ما جاء الجمع السالم للمؤنّث؟

 هذه الشجراُت ذاُت غُصون نضرة.  شاهْدنا فی تلک الغرفِۀ لوحاٍت جمیلٍۀ. 

 َیسَمُع اإلخواُن أصوات الطیور الجمیلَۀ.  أوصانا آبائنا بالّصالحات فی حیاتنا. 
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عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:   8
«فالیوَم ال تظلُم نَفٌس شیئًا و ال تجَزوَن إّال ما ُکنُتم َتعَملوَن »

پس امروز کسی به چیزي ظلم نمی کند و تنها به آن چه انجام می دادید سزا داده می شوید.

امروز به هیچ کس ذّره اي ستم نمی شود و جز آن چه را عمل می کردید جزا داده نمی شوید.

پس امروز بر کسی حّتی ذّره اي ستم نخواهد گذشت و جزا نمی دهند جز آن چه را انجام داده اید.

امروز ذّره اي ظلم بر هیچ کس نمی شود و جز آن چه را که فرستاده بودید جزا نمی دهند.

َفِر َو .................. اَألَمانََۀ ِمْن َصدیِقها.» 9  ما ُهَو الُمناِسُب لِلَفراَغین: « .................. َعلیُّ َو َحمیٌد ِمَن السَّ

َرَجَع، إْسَتْرَجعا َرَجعوا، اْسَتلموا َرَجعا، اْسَتَلما َرَجعا، اْسَترَجعا

10  أيُّ جواب الیحتوي َعلی کِلماِت قریبِۀ الَمعنی؟

 َجذوة / ُمستعرة / ناس / َشَررة  مطار / طّیار / حمامۀ / طائر  مدینۀ / محافظۀ / قرَیۀ / بلد  ریح / َمطر / جّو / غیم 
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