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ربی دهم آزمونک   ردس اول و دوم ع

: َةم ِجم  الف( عّین الأحصَّ و الأدقَّ یف الّتن

م 1  :اخلََطأ  ( عَّینم

یل َرُجٍل أأمٍّی،: مسافری می -1 َ نُقوَدُه ا   دار حتویل دهید،های خود را به مردی امانتخواست که پولاکن مسافٌر یُریُد أأن یَُسّلنم

 گردد،ها به عنوان امانت به دنبال کیس میأأمانًَة،: و برای حتویل أ نَو یَبَحُث َعن أأَحٍد لتَسلمیمها  -2

 هایش را گرفت و در صندویق قرارداد، فََوَجَد قاضیًا و هو أأَخَذ نقوَدُه و َوَضَعها یف َصندوٍق،: پس یک قایض را ایفت و او پول -3

4-  :! فرم  ها را پس بگرید!اما مسافر هنگام ابزگشتش از سفر نتوانست أ نلکنن املسافَر ما قََدَر عیل اسّتجاعها عنَد رجوعه من السن

 «:و انُظر ا یل الغیومم فََمن أأنَزَل منها املََطر( »2

 ها انزل شده است؟به سوی ابرها نگاه کن، پس ابران بر چه کیس از أ ن -1

 ابرها را بنگر پس أ گاه ابش که چه کیس از أ ن ابران را انزل کرد؟ -2

 أ ورد؟ها ابران را فرود میهده کن و بگو چه کیس از أ نابرها را مشا -3

 ها ابران فرو فرس تاده است؟به ابرها نگاه کن، پس چه کیس از أ ن -4

َن الََکمامتم یف اللُغَةم الفارس یَّةم عربیَّةٌ ( »3 ُد أأنَّ کثریاً مم نا نَقَرأُ الأشعاَر الفارس یََّة نُشاهم  «:مل

 اند!ایبمی که قطعا لکامت زایدی در زابن فاریس از عریب أ مدهدرمی هنگامی که شعر فاریس خبوانمی، -1

 کنمی که بیشّت لکامت در زابن فاریس از عریب هستند!خوانمی، مشاهده میوقیت که شعرهای فاریس را می -2

 ها در زابن فاریس، عریب هستند!بینمی که بس یاری از لکمهخوانمی، میاشعار فاریس را هنگامی که می -3

 های بس یاری در زابن پاریس، عریب هستند!بینمی که لکمهخوانمی، میهرگاه که اشعار فاریس را می -4

 «:نظر الودلم ُحبنًا لوادَلیهم عبادة!» (4

 پرس به پدر و مادرش به قصد عبادت حمبت أ مزی نگاه کرد! -2 نگاه فرزند به پدر و مادرش از روی حمبت، عبادت است! -1

 نگاه حمبت أ مزی پرس به وادلین خود از روی عبادت است! -4 پدر و مادر خود عبادت است!نگریسنت فرزند به خاطر عشق  -3

ُر عیل احلرکةم بمرُسعَةم مئتّیم و أأربعَّی کیلومّتاً یف الساعةم؟!( »5  أ ای ..........«: أأ تَعرمُف أأنن الس ینارَة الیت تقدم

 ند اب رسعت دویست و چهل کیلومّت در ساعت حرکت کند؟!ش نایس که بتوااتومبییل می -1

 ش نایس که بتواند اب رسعت دویست و چهل کیلومّت در یک ساعت حرکت کند؟!خودرویی می -2

 ش نایس که قادر ابشد در یک ساعت اب رسعت دویست و چهل کیلومّت حرکت کند؟!ماشیین می -3

 دویست و چهل کیلومّت در ساعت به حرکت درأ ید؟!اتومبییل رساغ داری که قادر است اب رسعت  -4

 ب( املفردات

ایضةم  غایةُ ما هَی ( »6 عورُ ؟ نعم، ا حداها: َرجاءً ؟ یُمکمُن أأن تقوَل یل الرن  عّی الصحیح:« !لفََرحم اب الشن

 خوش نود –امیدوارم  –ورزشاکر  –مقصود  -2   شادماین –لطفا  –ورزش  –هدف  -1

 خوحشال  –لطفا  –ورزشاکر  –نینت  -4    شاد –امید  –ورزش  –منظور  -2

ئم  َحْفرم  أ ْجرُ  ..…… »( 7  مزین املفردتّی املناس بتّی للفراغّی:« .…… بَعدَ  قرَبمهم  يف هوَ  وَ  لملَْعبدم  البم

ئم َحفْ  – ّلَْ اعْ  -2  حیاتمهم  – َوَصلَ  -1  َموتمهم  – ََيْري -4   قیاَمةم مم الْ یَوْ  – لیَس  -3   رم البم



حاُت ......... التنفاح مم » ........ عّین الصحیح للفراغات:( 8 ٍم! ن الأجشار یف احلدیقة الأس بوع املایض یَعین قبلَ الفّلن  «....... أأاین

نتها  -1  س بعةم  –َِجَعَن  –أأولئک  -4 س بعةم  –ََيمعَن سوف  –هؤالء  -3   مثانیةم  –ُِجعنتَّ  –هل  -2 مثانیةم  –َن عْ ِْجَ ام  –أأی

 :اخلطأأ ( عّین 9

یراَن سافَ ُهَو  -1 یل ا  ُُک؟: دانش عََّلم ما هَی أألواُن  -2    : امروزالَیومَ َر ا    بّلدم

ارمعم َرأ یْ  -3 یٍة: اکرها أأمورٍ التنََکُّمم معها یف  و -4   : چهارشنبهالأرمبعاءُتُه یف الشن  عادن

 ج( املفهوم و القرابة

: ُُیالمُف « قاَل! ا یل َمنْ  ا یل ما قاَل و ال تَنُظرْ  ُانُظرْ ( »10  مفهوم العبارةم

ذا اکن ابطًّل  -1 ؛ ا  م یل قائِلم ذا ََسمعَت الکمًا ُانُظر ا  ِْلُ فَّل تَقْ ا   ابید به خسن پرداخت نه صاحب خسن! -2 !بم

اً؛ فانظرْ  -3  روا است!پذیرفنت خسن حق از هر انساین  -4 ا یل الالکمم! ُربَّ جاهٍل یقوُل خریاً و ُربَّ فاضٍل یقوُل رشن

11« ). نَسبم : ال یَس تَنتمجُ « ُحسُن الأدبم یَسُّتُ قُبَح الن َن العبارمةم  مم

ذا َحسن الأدب! -1  فََسَد نََسُب َمن لیس هل أأدٌب! -2   ال یظهُر قُبح النسبم ا 

3- ! نَسبم ُف املَرءم ابلعّلم و الأدبم ال ابلن ! -4   رَشَ ََّسبم ذا قبَح الن  ال یَظهَُر ُحسُن الأدبم ا 

 ( القواعدد

اعتّی یف امجلةل التایل عیل الّتتیب:12 حیح لبیان السن  ( عّین الصن

 «شود.( تکرار أ ن پخش می40:4( رشوع شد و امروز ساعت )55:2دیروز برانمه ساعت )»

الن مخَس دقائق  -1 ال عرشین دقیقة –الثالثة ا  ال مخسّی دقائق  -2  اخلامیة ا  ال عرشین دقیقة  –الثالثة ا   اخلامسة ا 

الن مخسة عرشة دقیقة  -3 ابع و أأربعون دقیقة  –الثالثة ا  ال أأربعّی دقیقة –الثانیة و مخسة و مخسون دقیقة  -4 الرن  اخلامس ا 

لیه: اخلطأأ ( عّین 13  عن عدد املضاف ا 

ننا ارشح لنا صدران و انرصان عیل القوم الاکفرین!  -1   مورد 3  رب

نن أأثر  -2  مورد1   الأایدی اجملمتعة أأکرُث بقاًء من الید الواحدة!ا 

ًة! المنةل تقدُر عیل َحْ  -3  مورد 4  ل یشٍء یفوق وزهنا مخسّی مرن

ین یَمْ  -4 احلوَن!ُشوَن عیل الأرضم َهوْ اّلن لوَن قالوا َسّلمًا ُُهُ العباُد الصن ذا خاَطَبهُُم اجلاهم  مورد 0   اًن و ا 

 «:ال»یف نوعینة  اخلطأأ ( عّین 14

َُّه  -1 مُ »هذه س نة قد جعلها هللُا بأأن  انفیة   « اال نساُن مَع اجلهلم  ال یَتَقَدَّ

ننا! ال نتوقنعُ  -2 ن کدنم مییننا و فضلم رب الن مم  انفیة  اخلری ا 

م و الننجاح! ال تطلْب  -3  انهیة  الأمة املتاکسةل التقدن

! َشُل یفالطالبُة املُجتَهمدُة ال تَفْ  -4 راس یَّةم  انهیة   هذه الس نةم ادلن

َسةٌ  »( عّین الصحیح:15 ْبعونَ  وَ  مَخْ َسةٍ  زائمدُ  س َ رْش  وَ  مَخْ ئةً  یُساوي ینَ عم  «.مم
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