
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عربی دهم درس 2

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

آموزشگاه پرسا

حیح للفراغ:  1  عیِّن الصَّ
 جاَء .................. طالبًا.

سبع سّت اََحَد َعَشَر احدٰی عشرَة

:« عیِّن الّصحیح عن رقم «  2

 ِمَأَتْیِن و سبعۀ و سّتین.  مأَتْیِن و سبعۀ و سبعین.  مأتْیِن و سبعین و سبعۀ.  مأتْین و سبعین و سبع. 
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3  َعّین الجواب الصحیح فی الفراغ: 
الثانی، .................. ،الرابع، .................. ، .................. ،السابع.

الثالث، الخامس، السادس الخامس، السابع، الرابع  الثالث، الخامس، الثامن الثالث، الخامس، التاسع

4  عیِّن الصحیح ستۀ فی خمسۀ عشر یساوي:

سّتون ثمانون سبعون تسعون

5  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
ِۀ!»:  «َمسؤولو مدینِتنا َیشکروَن َجمعًا َقلیًال من الُمواطنیَن الهتماِمِهم بالَمراِفِق العامَّ

مسؤوالن شهرمان از جمع اندکی از هم وطنان به خاطر توّجهشان به تأسیسات عمومی تشّکر می کردند!

یکی از مسؤوالن شهرمان از جمعی از هم وطنان به دلیل اهتمام به تأسیسات همگانی سپاسگزاري می کند!

مسؤولین شهر از جمع قلیلی از هم شهري هایمان به خاطر اهتمام به تأسیسات همگانی سپاسگزاري می کنند!

مسؤولین شهرمان از جمع اندکی از هم وطنان به دلیل توّجهشان به تأسیسات عمومی تشّکر می کنند!

6   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب أو المفهوم: 
 عیِّن الّصحیح: 

 «اِثنتان و خمسوَن قریۀ فی بالدنا!»: بیست و پنج روستا در کشور ما هست!

 «سنقوُم ببناء الجامعۀ الُکبري فی العام اآلتی!»: در سال آینده به ساختن دانشگاه بزرگ تر خواهیم پرداخت؟!

 «ُقْل من أنزل الکتاب الّذي جاء به موسی (ع)؟»: بگو چه کسی کتابی که با موسی (ع) آمد را نازل کرد؟

 «َیصیُر الجّو بارد اً فی فصل الخریف و َتسُقُط أوراق األشجار.»: هوا در فصل پاییز سرد می شود و برگ هاي درختان می افتد.

■

حیح: َن َالصَّ 7  «َیْنَهُض خالٌِد َصباحًا و َیْذَهُب َإلی المدرسِۀ بَعَد الَفطوِر.» َعیِّ

 َیْذَهُب خالٌِد إلَی الَمدَرَسِۀ ِعنَد الخاِمَسِۀ مساءاً.  َینَهُض خالٌِد ِعنَد الحادیِۀ َعَشر ُظهراً. 

هِر.  َیْذَهُب خالٌِد إلی المدرسِۀ فی السابعِۀ َصباحًا.   َیناُم خالٌِد َحّتی الثالثِۀ بَعَد الظُّ

حیح لـ : «َکیَف َوَجْدَت بالَدنا؟» 8  َعیِّن الَجواَب الصَّ

ا.  بِالُدنا َجمیلٌۀ و کبیَرٌة.  َشعُبنا ِمضیاٌف.  بِالُدَك بَعیدٌة َعْن بِالدي.  بِالُدُکم َجمیلٌۀ ِجد 

9  عین الخطأ للفراغات:

 سبعۀ و أربعون .................. أحد عشر یساوي سّتۀ و ثالثین!: ناقص  خمسۀ و أربعون تقسیم علی .................. یساوي خمسۀ!: تسعۀ 

 ِستَّون ناقُص خمسٍۀ و ِعشریَن ُیساوي .................. !: خمسۀ و ثالثین  عشرون زائد أربعۀ عشر یساوي .................. !: ثالثۀ و أربعین 
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10  «ما هو الّصحیح فی العملّیات الحسابّیۀ الّتالیۀ؟: ثمانیٌۀ و سُتون ناقص سبعۀ َعَشَر َیساوي واحدًا و خمسین!»:

! در عملیات حسابی زیر کدام درست است!:  منهاي  برابر است با 

! در عملیات حسابی زیر کدام صحیح است!:  منهاي  برابر است با 

! در محاسبات ریاضی زیر کدام درست تر بود!:  منهاي  برابر بود با 
! در محاسبات ریاضی زیر کدام درست بود!:  منهاي  برابر بود با 
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