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شریفی -موفق باشید  
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 Xاست. تعذاد ررات زیر اتوی را برای اتن  150برابر      در اتن  هاٍ پرٍتَى هاتفاٍت شوار ًَترٍى -3

 هحاسبه کٌیذ.
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 ادبیات دهم سری سوم 

 

 آرایه های ادبی بیت زیر را بنویسید  _١

 چون بگشایم ز سر مو شکن      ماه ببیند رخ خود را به من

 

 « در بن این پرده نیلوفری/ کیست کند با چو منی همسری؟»در بیت   _٢

 به چه معناست؟ « همسری»الف(  

 ب( چه آرایه ادبی استفاده شده است؟ 

 

 آمیزی را با ذکر مثال شرح دهید. آرایه حس  _٣

 

 مجازها را بیابید _۴

 پشت دیوار آنچه گویی هوش دار/ تا نباشد در پس ِ دیوار گوش

 ما را سَرِ باغ و بوستان نیست

 فتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود



نام و نام خانوادگی:
عطاردنام آزمون: سواالت عربی درس 1

  عّین َغیَْر الُمناسب للفراغ: 
 .................. َتالمیُذ ُمْجَتِهُدون.

َاْنُتّن َنْحُن ُهم َانُتم

1

 َأيُّ َکِلَمِۀ جمٍع َغیُر َصحیَحٍۀ؟

 ِنْعَمۀ  أْنُعم  َبْحث  ُبحوث  ُغرَفۀ  ُغَرف   َحَجر  احجار  

2

←←←←

 ما ُهَو الخطأ فی النهی:

ال تذَهُب ال َتْسَمْعَن ال َتْسَمعا ال تذهبوا 

3

 َأيُّ َترَجمۀ َصحیَحٌۀ؟  
  «َفابَْحْث َوُقل، َمن ذا الّذي ُیخِرُج ِمنَْها الثََّمرة»

پس جستجو کن و بگو چه کسی آن را از میوه در می آورد.

پس جستجو کن و بگو چه کسی از آن میوه را بیرون می آورد.

جستجو کن و بگو چه کسانی از آن میوه ها را بیرون می آورند.

پس جستجو کرد و گفت: چه کسی از آن میوه را در می آورد.

4

 َعیِّن الصَّحیح: 
الَکالُم َکالدَّواِء، َقلیُلُه َینَفُع و َکثیُرُه قاِتٌل:

سخن دارو است کم آن سودمند است و زیاد آن می کشد. 

حرف همانند دواست اندکش مفید و زیادش کشنده است. 

سخن مثل دارو  است کم آن سود می رساند و بسیارش کشنده است. 

کالم تو دوا است، کم آن بهبودي می بخشد و زیاد آن نابود کننده است. 

5

 ما هَی الِْکَلمُۀ الّتی ُتْکِمُل الِْعباَرة: «ُغصوُن هِذه الْأَشجاِر .................. َو َخضراُء»؟

َنِضَرٌة ُمْسَتِعَرٌة َشَرَرٌة َجذَوٌة

6

  عّین الموصوف و الّصفۀ:

  مّکُۀ المکّرمُۀ َبیُت المسلمیَن    باُب البیِت ِاْنکَسَر أمِس.  

  طالُب العلِم مجٌد فی عزِمِه.    کتاُب َعِلّی فی َیدي.  

7

عّین الّصحیح فی َصیغ األفعال:

یا بنتی! َاحِسنی إلی الفقراء والمساکین!   المؤمنات َتتوّکلَن علی اهللا فی حیاتهّن!  

هاتان التلمیذتان ساَعدًا معلّمهما فی الّصف!   َیسمعون المؤمنون صوت القرآن کّل صباَح!  

8

1



فی أّي ماجاء الجمع السالم للمؤنث و جمع التکسیر معاً:

هذه الشجرات ذات غصون نضرة!   الّصالحات ینتفعن ِمن ِنعم اهللا!  

یسمع اإلخوان أصوات الطیور الجمیلۀ!   العسل الیفسد األسنان علی خالف السّکریات األخري!  
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عّین الصحیح فی استعمال اسماء االشارة:

هذان إْخواٌنِ جیِّدة   هاتان البنتان لهما فضائل النجدها فی اآلَخرین  

هذه التلمیذات الینسیَن آداب شؤوناتهنَّ   هذا التالمیذ ال یهملون فی اداء واجباتهم  

10

 عیِّن الصَّحیح عن الّساعۀ: 

 الّثامنۀ إلّا خمس دقائق.  الّتاِسَعۀ إلّا خمس دقائق.  العاشرة إلّا خمس دقائق.  الّتاِسَعۀ و خمس دقائق. 

118 : 55

عّین الصحیح للفراغ: ( ..................  فلّاحون یعملون بجّد و یغرسون  .................. النباتات)

هذا - هذه   هؤالء - هذه  اولئک - هؤالء   هؤالء - هؤالء  

12

أناء و والدتی  .................. إلی مشهد یوم أمس!

ُیساِفرَن   ُتسافُر   سافرنا   سافرتا  

13

عّین الخطأ فی تعیین ساعۀ:

السادسۀ و الّنصف:  الثامنۀ إلّا ربعا: 

الرابعۀ و الربع:  الخامسۀ تماماً: 

14

8 : 156 : 30

5 : 004 : 15

عّین الیشتمُل علی فعل الّنهی و األمر معاً:

التنتظري ِالی صعوبۀ الحیاة بل ِاصبري َامامها!   اللّهم نوِّر قلوبنا بااالیمان و التحملّنا ما الطاقۀ لنا به!  

ُاترك الباطل و التیأس أّن اهللا معنا!   َبشِّرالّذین الِینفقون اموالهم فی سبیل اهللا بعذاب ألیم!  

15

عّین الخطأ فی استعمال اسماء االشارة:

هؤالء األشجار مثمرٌة و سیتفید منها الناس   ذلَک الکتاب ال ریب فیه  

تلک األزهار رائعۀ و تزیّن الحدیقۀ   هذه المدارس ُاّسَسْت بأیدي الخّیرین  

16
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