
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عربی دهم درس 3

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

آموزشگاه پرسا

فعال: 1  َعیِّن الّصحیح عن باب اْألَ

اِْنِتخاب  اِْنِفعال اِْسَتَمْعُتم  اِْفِتعال َتْسَتِتراِن  اِْسِتْفعال ←←←←َتْنَتِشُر  اِْنِفعال

حیح حسب الحقیقۀ و الواقع:  2  َعیِّن الصَّ

 المهرجان احتفاٌل عاٌم بمناسبۀ جمیلۀ!  األعصار ریٌح خفیفۀ! 

 یحتفل االیرانیون آخر یوم من أّیام الّسنۀ الّشمسیۀ!  تعیش األسماك فی البحرفقط! 

مک کما أنَّها ال تَصّدق أنَّ الفرس یقدر علی الّنوم واقفًا علی أقدامه!» ماء مطٌر من السَّ ق أن یتساقَط من السَّ حیح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ: «هی ال ُتَصدِّ 3  عیِّن الصَّ

او باورش نمی شد که باران ماهی از آسمان ببارد و نیز باورش نمی شد که اسب ایستاده بتواند به راحتی بخوابد!

باور نمی  کنی که باران ماهی از آسمان بر سرت ببارد؟ همانطور که باور نمی کنی که اسبی ایستاده بتواند به خواب رود!

او باور نمی کند که از آسمان بارانی از ماهی فرو بریزد همانگونه که او باور نمی کند که اسب بتواند ایستاده روي پاهایش بخوابد!

او راست نمی گوید که از آسمان باران ماهی فرو می ریزد همان طور که راست نمی گوید که اسبی که بر پاهایش ایستاده بتواند بخوابد!

حیح فی التَّرجمه: «تحتِفُل بالّیوم العالَِمّی للنوِم فی کِل ّسنۀ؛ ألنَّ الَنْوَم الَجید یزیُد الصَحَۀ!» 4  َعیِّن الصَّ

هر ساله روز جهانی خواب را جشن می گیریم؛ زیرا خواب خوب، سالمتی را افزایش می دهد!

امروز را مثل هر سال به خاطر خواب جشن می گیریم؛ چون خواب صحیح باعث صّحت و سالمتی می شود!

هر سال روز جهانی خواب را جشن خواهیم گرفت؛ تا خواب خوب سالمتی را زیاد کند!

همه ساله امروز را در دنیا براي خواب جشن می گیریم، زیرا خواب خوب، می تواند تندرستی را بیشتر کند!

5  عیِّن الصحیح فی صیغۀ «تستضعفین»؟

مفرد مؤنث غایب   مفرد مؤنث مخاطب جمع مؤنث مخاطب جمع مؤنث غایب

6  عیِّن غیَر المناسب فی مفهوِم عبارة «أکثُر خطایا ابن آدم فی لسانِه!»:

خموش باش بسیار دیده ام که داد / زبان سرخ سر سبز را به تیغ کبود تا مرد سخن نگفته باشد / عیب و هنرش نهفته باشد

الکالم َیجرُّ الکالم! الَلُّسان ُجرمه صغیٌر و ُجرمه کبیٌر!

حیح حول الحوارات التالیۀ: 7  عیِّن الصَّ

 هل حضرُتَک ِمن العراِق؟!: نعم، أنا ِمن الُکَویِت!  َکم عدُد الُمراِفقیَن؟!: ستٌّۀ: والداَي و أختاَي و أخواَي! 

 لِماذا تنزل األمطار الکثیرة؟!: تنزل األمطار الکثیرة فی فصل الربیع!  ِمن أيِّ مدیَنِۀ أنَت؟!: أنا ِمن َمدینِۀ باِکستان! 

8  «اهللا الّذي ُیرسل الّریاح فُتثیُر سحابًا فَیبسُطه فی الّسماء»:

خدایی که بادها را می فرستد و ابر را برمی انگیزد، پس آن را نیز در آسمان ها می گستراند! 

خداوند همان کسی است که بادها را می فرستد و ابري را بر می انگیزد و آن را در آسمان می گستراند! 

پروردگار همان کسی است که باد را می فرستد و ابرها را برمی انگیزد و آن را در آسمان حرکت می دهد!

خداوند کسی است که بادها را می فرستد و ابر را برمی انگیزد و آن را در آسمان حرکت می دهد!
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9  عّین األصّح و األدّق فی التَّرجمِۀ: 
«بَنی سّتون عامًال بأمِر األمیِر الثِّالث حدیقُۀ لها سبعُۀ أبواٍب و زرعوا فیها ِتسعیَن نخًال و ِمئَۀ شجرة ِعَنٍب!»:

شصت کارگر به دستور امیر سوم باغی ساختند که هفت در دارد  و در آن نود درخت خرما و یکصد درخت انگور کاشتند!

شصت نفر از کارگران سومین پادشاه باغی ساخته اند که براي آن هفت در هست و در آن هفتاد نخل و یکصد انگور کاشته اند!

شصت  کارگر به دستور سه پادشاه باغی که درهاي آن هفت تاست را بنا کردند و در آن صد انگور و نود نخل کاشتند!

شصت  تا از کارگران سومین پادشاه به دستور وي باغی ساخته اند که درهایش هفت تاست و در آن هفتاد نخل و صد انگور کاشته اند!

10  عّین الّصحیح:

اي جوان، آیا باور می کنی که کالغ سی سال یا بیشتر زندگی کند؟!:  أّیها الّشاب، أ َتصِدُق أن َیعیَش الغراُب ثالثین سنۀ أو أکثر؟! 

این بیست و یک ماهی مال تو نیست؛ بلکه مال دوستت است!:  هذه الواحدة و العشرون سمکۀ لیست متعّلقۀ بک بل بصدیقک! 

پسران عزیزم، هرگاه دو نفر باهم راز می گفتند شما میانشان داخل نشوید!:  أوالدي األعّزاء، إذا کان إثنان یتناجیان فال تدخلون بینهما! 

یلِۀ الباردِة!  در آن شب سرد مادر براي جوجه هایش دانه هاي فراوانی را آورد!:  األمُّ جاءت للفراِخ بحبوٍب کثیرٍة فی تلک اللَّ
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