
 

 بسمه تعالی

  دبیرمربوطه:نام     عربی سواالت آزمون         نوادگی :    ام خانام ون

 زمان آزمون:   انسانی  سوم سال     :            شماره کالس

           نام مدرسه:

 صحیح می باشد ؟ (إنطویکدام ترجمه درباره  کلمه )  -9

 گمان کرد   د:                کوچکج:                    بد اخالق  ب:     به هم پیچیده  الف :
  

 (قاَم ألفرد ِبإنشاِءَعَشراِت الَمصاِنع والمعاِمل فی عشریَن دوله  )د.رابه فارسی ترجمه کنیجمله -2
  الفرد اقدام به تاسیس دهها کارگاه وکارخانه در بیست کشور کرد الف: 

  الفرد اقدام به نابودی دهها کارگاه وکارخانه در پنجاه کشورکرد  :ب
       الفرد اقدام به تاسیس تعدادی کارگاه وکارخانه در بیست کشور   ج:
 الفرد قصد  تاسیس دهها کارگاه وکارخانه در کشورهای مختلف را داشت    د:

 ؟ دارد وجود جنس نفی الی گزینه کدام در-9

    ال تحَزن إنَّ اهللَ مَعناب:                                                           ال ِتجارَه َکالَعَمِل الصالِح:الف

  ال ُتطِعموا الَمساکیَن ِمما ال تأُکلوند:                       هل ْیسَتوی الذیَن یعلمون والذیَن ال َیعلمونج:

 ؟     ی باشدب  مگزینه اسم حروف مشبهه بالفعل ومنصوکدام   -4

   ))َولکنَّ أکَثَرالناِس ال َیشُکرون((

 الد: الناِس ج: ال َیشکرون                    ب:                 أکثَر الف: 

  کنید پر را خالی جای-5

 )علٌم َیبَحُث َعن خصائص المواد والظواهر الطبیعیه والطاقه(

 الطین د:                  اللالت  ج:                         الفیزیاءب:                  القناهالف:

     .میباشد موجود ندر کدام گزینه   مفرد حال-6

      َوَقفش الُمَهنِدس الشابُّ فی الَمصَنع ُمبَتِسما  ب:                           البنُت َفِرَحه   َذَهبْت  :الف 
 منصوُر فی المزرعِه َنشیطا   إشَتَغلَ د:                                      أعطیُتُه جایزه  : ج  



 

 
 

 ؟ کند می کامل را ترجمه گزینه کدام-7

 ....ونزد قومش....پس رسول خدا )ص(اورا      .َفأَتَقها رسولس اهللِ )ص(وأرَسَلها الی قومها 
  بخشید _ خوشحال کردد:                اسیر _ بردج:            آزاد _ ّآبرو دادب:                آزاد _ فرستادالف:

 است  دارای اسلوب استثناء   گزینه کدام-8

     َوما الحیاُه الدنیا إالّلَِعٌب ولَهوٌ ب:                             فی دروِسکم أْن ُیحاولوا الف: 
 شیخ  قال انو شیرواُن :أحَسنَت یاد:              البرَّ حتی ُتنَفقوا ِمما ُتِحبون  لَْن َتناولواج:     

 

 کدام است؟  کلمه بیگانه -1
  الُغصند:         الِجْذعْ ج:          الَفَظ ب:              الِقشرالف: 

 ؟ گزینه، حال جمله دارد کدام  -91
الفالَح  رأیُت د:               ُخِلَقاالنساُن ضعیفا  ج:             أحَسَن عمال    إّنا ال نُضیُع أجَر َمنْ ب:             االنساُن عبُد اللسانِ الف: 

 وهو َیجَمُع الَمحصول 
 

 موفق باشید
 



پاسخنامه آزمون تستی سال    
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