
نام و نام خانوادگی:
نام آزمون: 25تست درس دو دهم عربی سخت

تاریخ آزمون: 1400/06/11

زمان برگزاري: 1300 دقیقه
آموزشگاه پرسا

.  عّین الَصحیح للفراغین:   1
  ذهبُت مع أحدعشر زمیًال من زمالئی إلی المکتبۀ فی الساعۀ السابعۀ صباحًا، رجع ِمّنا زمیالن اثنان ولکّننا بقینا خمس ساعات هناك، عند الرجوع کان عددنا ..................

أشخاص و کانت الّساعۀ .................. !

 عشرة / ثانی عشر!   تسعۀ / ثانی عشر!   عشرة / الثانیۀ عشرة!   تسعۀ / الثانّیۀ عشرة!  

حیح للفراغ:  .  عیِّن الصَّ 2
 رَأیُت َعیَنیِن .............. جارَیَتیِن فی الغابَۀ.

اثَنتاِن اثَنَتیِن اِثَنینِ  اثناِن

حیح:  .  َعّین الصَّ 3
ا فی ساحِۀ المدرسِۀ:»  الب نحُن نمارُس نشاطًا ُحر «بعد قلیل ِعندما تفرغ المدرسۀ ِمن الطُّ

بعد از اندك زمانی هنگامی که مدرسه از دانش آموزان خالی می شود ما فعالیت آزادي را در حیاط مدرسه شروع می کنیم.  

بعد از مّدت زمان کوتاهی هنگامی که مدرسه از دانش آموزان خالی می شود ما فعالیت آزادي را در حیاط مدرسه انجام می دهیم.  

هنگامی که مدرسه از دانش آموزان خالی شد، کمی بعد از آن ما فعالیت آزادي را در حیاط مدرسه تمرین کردیم.  

پس از مّدت کمی مدرسه از دانش آموزان خالی شد و ما تمرین فعالیت آزادي را در حیاط مدرسه انجام دادیم. 

.  عّین الصحیح للفراغ:  4
 َوَهَب المعلُّم .............. جائَزًة.

 الطالَب ثالث  الطالَب الثَّالث  واحٌد طالٌب  ثانی طالبًا 

َعیِّن الِعبارَة الّتی فیها نوعان مختلفاِن من الجمع:  . 5

َمْن جاَء بِالَحَسَنِۀ َفَلُه َعشُر َأمثالِها.  اَْلحَشراُت أکَثُر َموجوداِت العالِم َعَدداً. 

َربَّنا َثبِّْت َأقداَمنا َواْنُصْرنا َعَلی اْلَقوِم الکاِفریَن.  ال ُیِحبُّ اُهللا الُمشرکیَن َو الُمنافقیَن. 

.  عیِّن الصحیح فی اعداِد: 6

 ثمانون و سبعۀ کتٍب.  سبعۀ و ثمانون کتبًا.  ثمانون و سبعۀ کتاٍب.  سبعۀ و ثمانون کتابًا. 

:« .  عّین الّصحیح عن رقم « 7

  مئٌۀ و سبعٌۀ و ثالثون.    مئٌۀ و ثالثون و سبَعٌۀ.    مئٌۀ و سبعٌۀ و ثالث.    مئٌۀ و ستٌّۀ و ثالثون.  

137

:« عیِّن الّصحیح عن رقم «  . 8

 ِمَأَتْیِن و سبعۀ و سّتین.   مأَتْیِن و سبعۀ و سبعین.  مأتْیِن و سبعین و سبعۀ.  مأتْین و سبعین و سبع. 

277

.  عیِّن أعدادًا کّلها من اَألعداد الترتیبّیۀ: 9

ابعۀ  اُألولٰی، سابَعۀ، الّثانی  حادي عشر، ثالث عشر، ثالثۀ  ثالثۀ، أربَعۀ، خمسۀ   اََحَد َعَشَر، الثالث، الرَّ

حیَحُۀ َحسب العبارة:  .  ما ِهَی الُْجمَلُۀ الصَّ 10
َث جّدي نُقودًا کثیرًة ِألبْناِئِه الَْخمَسِۀ.» «ُورَّ

 لَِجّدي َخْمَسُۀ ُأوالٍد.  کاَن َجّدي َرُجًال َفقیراً.  ماَت َجّدي بََعَد اْنِتهاِء نُقوِدِه.   َجّدي َیعیُش َمع َخْمَسٍۀ ِمْن أوالده. 

حیح فی التَّرجمۀ: ِن الصَّ .  َعیِّ 11

«و اَْدِخْلنا فی َرْحمِتک و اَْنت أرَحم الّراحمین»:و ما را در رحمت خویش وارد کردي و تو مهربان ترین مهربانان هستی.

علی ّکل الناس أن یتعایشوا مع بعفهم تعاشیًا سلمیا :" برهمه مردم واجب است که با یکدیگر به طور مسالمت آمیز همزیستی داشته باشند.

«و عباُد الّرحمن اِذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما»: و بندگان خداي بخشاینده، هرگاه نادانان را خطاب قرار دهند، سخن آرام گویند.

«اَْحِسْن َکما أْحَسَن اهللا اِلیک»: همان گونه که تو نیکی می کنی، خداوند به تو نیکی می کند.
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.  (الّدوام الّدراسی فی مدرسِۀ ُاخی یکوُن ِمن الساعۀ الثامنۀ صباحًا حتی الساعۀ الثالثۀ بعد الظهر) کم ساعۀ یبقی فی المدرسۀ؟ 12

سّت ساعاٍت سبع ساعاٍت تسع ساعاٍت ثمانی ساعاٍت  

.  َترَجَمُۀ َأيِّ ِعباَرٍة َصحیَحٌۀ؟ 13

:  مرا شناساند.  الَحْظناه : آن را مالحظه کردیم.  َف َعَلیَّ ٍۀ:  با دّقت نگاه می کنم. اِْسَتْغَفْرنا : ما را آمرزید.  َتَعرَّ  اُْنُظْر بِدقَّ

.  َأيُّ َترَجَمٍۀ غیُر َصحیَحٍۀ؟ 14

ابع َعَشر : هفدهم  ثمانیۀ َعشرة : هجده   َثمانِیٌۀ و َعشروَن : بیست و هشت  ِمئتاِن : دو هزار  اَلسِّ

ًة ساَفْرَت إلَی ُترکیا؟ .................. .» حیَح: «َکْم َمرَّ .  إنَْتِخِب الَجواَب غیَر الصَّ 15

ات  ما ساَفْرُت إلی هناَك  ٍة  َثالَث َمرٍّ ُل َمرَّ ِة اُألولی  هِذِه َأوَّ  فی اْلَمرَّ

عّین الّصحیح فی العملّیات الحسابّیۀ:  . 16

ثالثۀ و عشرون فی اثنان یساوي واحد و سبعون ناقص خمسۀ و عشرون.   أربعۀ عشر زائد ثمانیۀ و ثالثون یساوي ثالثۀ فی أربعۀ عشر.  

أربعۀ و ستون ناقص ستۀ عشر یساوي اثنان و ثالثون زائد ستۀ و عشرون.   واحد و ثمانون علی ثالثۀ یساوي ثمانیۀ و تسعون ناقص تسعۀ و ستون.  

فِّ التِّاسِع، ُعمُره .................. عامًا.» حیح لِْلَفراِغ؟ «ِابنی فی الصَّ .  ما ُهَو الصَّ 17

 َأْربَعه َعَشَر  الّرابع َعَشَر  َأربعوَن   َأْربََعۀ و ِعشروَن 

َصحَّ َو اَألَدقَّ فی الَْجواِب لِلتَّرَجَمِۀ ِمْن أو إلَی الَْعربّیۀ:   ِن اْألَ  َعیِّ

.  «َو لََقْد َأْرَسْلنا نوحًا إلَی َقوِمِه َفَلِبَث فیِهم َألَْف َسَنٍۀ إّال خمسیَن عامًا.» 18

نوح را به سوي قومش فرستادیم؛ پس در میان آنان هزار و پنجاه سال را گذراند.

نوح را با قومش فرستادیم؛ پس در میان ایشان هزار سال پنجاه سال کم زندگی کرد.

ما نوح را براي قومش با رسالت فرستادیم تا هزار سال پنجاه سال کم در میان آنان درنگ کند.

و همانا نوح را به سوي قومش فرستادیم و او هزار سال پنجاه سال کم میان قوم درنگ کرد.

عّین الصحیح عن ِإستخدام األعداد:  . 19

نۀ.   فصُل الخریف الفصُل الثالُث ِمن ُفصول السِّ صدیقتی طالبٌۀ ذکّیۀ و ِهَی فی ِإثنی َعْشرَة ِمن عمرها.  

هؤالِء التالمیُذ َیقرؤوَن السورة السبعۀ و الثمانیَن.   َتْرِجُع ِستٌّ و خمسوَن طالبًۀ ِمن السفرة العلمیِّۀ.  

عّین الصحیح فی العدد و المعدود:  . 20

هل تعلم أّن الغراب یعیش ثالثیَن سنۀ أو أکثر!   یبلغ قطر بعض األشجار تسعۀ متر!  

قال المدیر لَنا: إحترموا إثنیِن معلمیِن لهما تجارب کثیرة!   تیار الماء سحب التاسع رجال إلی أعماق البحر!  

حیَح. .  إنَتِخب الْمفهوَم الصَّ 21

َهِب.  بِالد: َمجموَعٌۀ ِمَن الُقري و الُمُدِن.   اَْلِبْئر: َمکاٌن فی اَألرِض لَِخْزِن الذَّ

 سائِح: َمْن ُیساِفُر إلَی مکاٍن لِْلُبحوِث اْلِعلمیِّۀ.  غابٌَۀ: َمکاٌن تعیُش فیها الَحَیواناُت فقط. 

.  َأيُّ ِعباَرِة ُتکَمُل بِالَْکِلَمِۀ الّتی َأماَمها؟ 22

عُب اإلیرانیُّ َشْعٌب .................. . «ضیاَفۀ»    .................. یا َصدیقی! َتعاَل نَْذَهُب لِتناُول اْلَعشاِء. «َصباَح اْلَخیر»  اَلشَّ

ُة األولی»   َأنا اَِمَرَأٌة شابَّۀ و اْبنی ُعمُره .................. . «ِسّتون َسَنۀ»  َأبی ما ساَفَر إلَی تبریز َقْبَل هذا، هِذه .................. الّتی ُیساِفُر اِلَیها. «اْلَمرَّ

عّین الخطَأ لتکمیل الفراغ حسب أحکام األعداد:   . 23
َتْدُخُل ..................طالبًۀ فی قاعِۀ المدرسِۀ و بعد .................. دقائق تدُخل الطالبۀ .................. و بعد دقیقتیِن .................. َتْدخُل  .................. طالباٍت.

إحدي عشرَة - َعَشرِة - الثانی َعَشَر - ِإثنتیِن - ِتْسُع   ِتْسٌع و عشروَن- َخْمِس - الثالثوَن - ِإْثَنَتْیِن - َخْمُس  

ِإثنتا عشرَة - ِستِّ - الثالثۀ عشَرَة - ِإثَنتْیِن - ثالُث   ثالٌث و أربعوَن - ثالِث - الرابعُۀ و أربعوَن - ِإثنتیِن - ثمانِی  

عّین الخطَأ فی العملّیات الحسابّیۀ:  . 24

ثمانیٌۀ و ِتسعوَن تقسیٌم علی أربعَۀ َعَشَر ُیساوي ثمانیًۀ.   َخْمسٌۀ و عشروَن فی أربعٍۀ ُیساوي مَأة.  

ثالثٌۀ و ِتسُعوَن ناقُص ِستٍّۀ و ثالثیَن ُیساوي سبعًۀ و خمسیَن.   ِتسعٌۀ و ثالثوَن زائُد ِإثنیِن و أربعیَن ُیساِوي واحداً و ثمانیَن.  
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عّین الصحیح للفراغات:   . 25
«سافرُت مع ُاسرتی فی یوم اإلثنین و وصلنا فی یوم الثالثاء قضینا .................. و .................. فی مناطق الشمالیۀ و َرَجعنا فی یوم .................. ِمن األسبوع»

ثمانیۀ لیال - تسعۀ أیام - الثالثاء   أسبوع واحد - أربعۀ أیام - الجمعۀ   ثالثۀ لیال - أربعۀ أیام - اإلثنین   أسبوعین إثنین - یوم واحد - األربعاء  
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به ترجمۀ عبارت توجه کنید:  گزینه 3  . 1
به همراه یازده همشاگردي از همشاگردیهایم در ساعت هفت صبح به کتابخانه رفتیم. دو همشاگردي از ما برگشتند، ولی ما پنج ساعت در آنجا ماندیم. هنگام بازگشت تعداد ما ..................  شخص

بود و ساعت .................. بود. 

ساعت 

ده نفر 

 (یازده نفر + شخص گوینده می شود  نفر) 
با توجه به این که «َعیَنیِن» مفردش «َعین» و مؤنث است، پس «اثَنَتیِن» صحیح می باشد.  گزینه 3  . 2

 نکته : اکثر اعضاي جفت بدن مونث هستند و باید حفظ شوند .
بررسی لغات:  گزینه 2  . 3

) / نشاطًا ُحّراً : فعالیت ) / َنْحُن نمارس: ما تمرین می کنیم، انجام می دهیم (رد گزینه هاي  و  و  ) / ِعنَْدما تفرغ: هنگامی که خالی می شود (رد گزینۀ  و  بعد قلیل: بعد از مدت کمی (رد گزینۀ 
آزادي / فی ساحۀ المدرسۀ: در حیاط مدرسه

: («ثانی» عدد ترتیبی است و باید به صورت صفت بیاید.) در گزینۀ  «ثالث» بدون (َال) «الثّالث» عدد ترتیبی است و همواره بعد از معدود می آید و در نقش صفت می باشد رّد گزینۀ  گزینه 2  . 4

است پس از موصوف پیروي نکرده است. در گزینۀ  «واحد» عدد اصلی است و باید پس از معدود بیاید. (طبق قاعدة اعداد یک و دو.) 
نتیجه گیري: موضوع فوق غیر از مبحث عدد و معدود مربوط به موصوف و صفت می باشد، «الّطالب موصوف و در نقش مفعول است و صفت آن نیز مفرد و منصوب است.» 

»: «پروردگارا گام هایمان را استوار کن و ما را بر قوم کافر یاري بده» /  أقدام: جمع مکّسر است و الکافرین: جمع مذّکر سالم است.  ترجمۀ گزینۀ « گزینه 4  . 5
ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر: 

»: «حشرات پرتعدادترین موجودات دنیا هستند.» / «َالْحَشرات و َموجودات» هر دو جمع مؤنث سالم هستند.  گزینۀ «

»: «هرکس عمل نیکی انجام دهد، پس ده برابر آن نصیبش می شود.» /  َأمثال: جمع مکسر است.  گزینۀ «

»: «خداوند مشرکان و منافقان را دوست نمی دارد.» / الُمشرکیَن و الُمنافقیَن هر دو جمع مذکر سالم است.  گزینۀ «
چون عددها بین «بیست و یک الی نود و نه» هستند، پس معدود آن ها باید مفرد و منصوب باشد.  گزینه 4  . 6

» مفرد و مجرور غلط است.  » جمع و منصوب و در گزینۀ « » جمع و مجرور، در گزینۀ « در گزینۀ «
زیرا در اعداد سه رقمی؛ ابتدا صدگان، سپس یکان و پس از آن دهگان می آید. گزینه 1  . 7
زیرا در اعداد سه رقمی، ابتدا صدگان، سپس یکان و بعد از آن دهگان می آید. گزینه 2  . 8

در گزینه هاي دیگر، به ترتیب اعداد (أَحَد َعَشَر - ثالَثۀ - ثالَثۀ - أربعۀ - َخمَسۀ)، اصلی هستند. گزینه 2  . 9
ترجمۀ عبارت: «پدربزرگم پول هاي زیادي را براي پنج پسرش به ارث گذاشت»  گزینه 1  . 10

): پدربزرگم پنج پسر دارد.  گزینۀ (

): پدربزرگم پس از تمام شدن پولش فوت کرد.                                   گزینۀ (

): پدربزرگم مردي فقیري بود.                            گزینۀ (

): پدربزرگم با پنج تا از فرزندانش زندگی می کند.  گزینۀ (
گزینه 2   . 11

بررسی سایر گزینه ها: 

: و ما را در رحمت خود وارد کن و تو مهربان ترین مهربانان هستی.  گزینۀ 

: و بندگان خداي بخشاینده هرگاه نادانان آن ها را خطاب کنند سخن آرام گویند (در سؤال الجاهلون به صورت مفعول معنی شده است، در صورتی که «الجاهلون» فاعل است.)  گزینۀ 

: نیکی کن همان گونه که خداوند به تو نیکی کرده است. گزینۀ 
با توجه به صورت سؤال که می گوید ساعت درسی در مدرسۀ برادرم از ساعت هشت صبح الی سه بعد از ظهر است، می خواهد بداند او چند ساعت درس می خواند؛ که پاسخ هفت گزینه 3  . 12

-شش ساعت  -نه ساعت  - هشت ساعت  » درست می باشد. سایر گزینه ها:  ساعت است و گزینۀ «

):  ال َحظناه: آن را مالحظه کردیم.  گزینۀ ( گزینه 4  . 13
تصحیح گزینه هاي دیگر: 

):  با دقّت نگاه کن.  گزینۀ (

):  طلب آمرزش کردیم.  گزینۀ (

):  مرا شناخت.  گزینۀ (
مئتان : دویست  گزینه 2  . 14

ترجمۀ عبارت: «چند بار به ترکیه سفر کردي؟»  گزینه 1  . 15
تمام گزینه ها درست است، جز گزینۀ (الف) در بار اول 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: این اولین بار است.  گزینۀ «

»: سه بار.  گزینۀ «

»: به آنجا سفر نکردم.  گزینۀ «

 ( ) سه  چهارده ( مساوي نیست با  »: چهارده   سی و هشت (عالمت نامساوي  گزینۀ « گزینه 2  . 16

»: بیست و سه  دو  هفتاد و یک  بیست و پنج ( پاسخ هر دو  می شود)  گزینۀ «

( ) نود و هشت  شصت و نه (  مساوي نیست با  ) سه  (عالمت نامساوي »:  هشتاد و یک (عالمت تقسیم  گزینۀ «

7 + 5 = → 1212

12 − 2 = 10

12

334134

«4»1

«3»

4

1

2

3

123

1

3

2

4

1

3

4

3124

4

1

2

3

2

3

4

1+≠×5242

2×=−46

3÷≠−2729

4

25تست درس دو دهم عربی سخت آموزشگاه پرسا



 ( ) سی و دو  بیست و شش ( مساوي نیست با  »: شصت و چهار  شانزده (عالمت نامساوي  گزینۀ «
ترجیحا پاسخ به عدد هم نوشته شود.  

ترجمۀ جمله: «پسرم کالس نهم است، او چهارده سال دارد.  گزینه 1  . 17

): بیست و چهار  ): چهل     گزینۀ ( ): چهاردهم     گزینۀ ( ): چهارده     گزینۀ ( گزینۀ (

 توجه : این سوال والد است . به سواالت زیر مجموعه پاسخ دهید!!!

) ( ِإَلی قومه) براي قومش و فعل (َلِبَث) به صورت مضارع ) (إَلی قومه) با قومش ترجمه شده است و در گزینۀ ( ) (ِالّا خمسین) اشتباه ترجمه شده است و در گزینۀ ( در گزینۀ ( گزینه 4  . 18
التزامی ترجمه شده است.

در این گزینه ِستٌّ و خمسوَن طالبًۀ:  دانش آموز. صحیح است / طالبۀ باید مفرد و منصوب باشد و یکان عدد، از لحاظ جنس، با آن حالت عکس را دارد.  گزینه 3  . 19
بررسی سایر گزینه ها: 

»: الثانیَۀ عشرَة صحیح است (عدد ترتیبی)  گزینۀ «

»: الفصُل الثالُث صحیح است.  گزینۀ «

»: السورَة السابعۀ و الثمانیَن صحیح است.  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 20

»: (تسعۀ متر) به صورت (تسعۀ أمتار) صحیح است. (بعد از اعداد  تا  معدود به صورت جمع می آید.)  گزینۀ «

»: (التاسع رجال) به صورت (تسعۀ رجال) صحیح است. (با توجه به ترجمه عدد اصلی باید استفاده شود نه ترتیبی!)  گزینۀ «

»: (إثنیِن معلمیِن) به صورت (معلمیِن إثنیِن) صحیح است. (در اعداد  و  معدود بر عدد مقدم است.  گزینۀ «

ِبالد (کشور): مجموعه اي از روستا ها و شهر ها  گزینه 2  . 21
بررسی گزینه ها: 

»: َالْبئر (چاه): جایی زیر زمین براي ذخیره کردن طال (نادرست)  گزینۀ «

»: سائج (جهانگرد): کسی که براي تحقیقات علمی به جایی سفر می کند. (نادرست)  گزینۀ «

»: غاَبۀ: (جنگل): جایی که فقط حیوانات زندگی می کنند. (نادرست) گزینۀ «

ترجمه: « پدرم پیش از این به تبریز سفر نکرده است، این اّولین باري است که سفر می کند.»   گزینه 4  . 22
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:  

): ( مساَء الخیر) دوست  من شب بخیر! بیا براي خوردن شام برویم.  گزینۀ (

): ( ِمضیاٌف) ملّت ایران مردمی مهمان نواز هستند.  گزینۀ (

): ( ِسّتۀ عشر) من زن جوانی هستم و پسرم شانزده ساله است.  گزینۀ (

دراین گزینه َعَشرة غلط است و صحیح آن َعَشَر می باشد زیرا دقائق که مفرد آن دقیقۀ می باشد، مؤنث است؛ الثانی َعَشَر نیز غلط است و باید به شکل الثانیَۀ َعْشَرة = دوازدهم بیاید، صفت گزینه 2  . 23
براي الطالبۀ باید مؤنث باشد. دیگر اعداد به شکل صحیح به کار رفته اند.

در این گزینه آمده است:  در حالی که حاصل عدد  یعنی سبعًۀ صحیح است.  گزینه 2  . 24
عملیات حسابی در سایر گزینه ها صحیح آمده است. 

ترجمۀ گزینه: من همراه خانواده ام در روز دوشنبه به مسافرت رفتم و در روز سه شنبه رسیدیم و در مناطق شمالی گذراندیم و در روز .................. از هفته بازگشتیم.  گزینه 3  . 25

» به درستی کلمات قرار گرفته اند.  که در گزینۀ «

(یک هفته و  روز =  روز / سه شنبه +  روز = بازگشت جمعه می باشد)
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