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 باسمھ تعالی 
   گروه اموزشی عربی استان چھارمحال و بختیاری                     مشترک - یازدھمعربی ۷تست از درس  ۲۵

 یقِة.قَعیِّن الجملةَ غیر الصَّحیحِة حسَب الحَ  ۱
د:خیُر الکالم ما     ج:ِمن آداِب الکالِم کثرتُھ      ب:ُرّب کالٍم یجلُب لََک الَمشاِکل        َل الکالمِ الف: الّسالُم قَب

 قَّل و دَلَّ 
 الصحیح: عیّن  ۲

 :ی السریرِ علَ  توضعُ  قماشٌ  قطعةٌ 
 کسد:المِ  نزج:الکَ  فرشَ :الشَ ب           الدیباجالف: 

 

 السُّفُُن.عیّن المناسب ِلمفھوم العبارة: تجری الّریاُح ال تَشتَھی  ۳
 آن است کھ من می دانم / شیشھ را در بغل سنگ نگھ می دارد الف) گر نگھ دار من

 ب) برد کشتی آنجا کھ خواھد خدای / وگر جامھ برتن دََرد ناخدای
 حال ما سبکباران ساحل ھاج) شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین ھایل / کجا دانند 

 چون تو را نوح است کشتی بان زطوفان غم مخورد) ای دل از سیل فنا بنیاد ھستی برَکنَد / 
 عیّن ما لیس فیھ المفعول بھ: ۴

 ال نستطیُع أن نجدَ لغةَ دون الکلماِت الدخیلةَ.-۱
 فقد إزدادت المفرداُت العربیةُ. بعدَظھوِراالسالمِ -۲
 الّف الدکتوُر التونجی کتاباًیضّم الکلماِت الفارسیِة. -۳
 الکلماُت الفارسیةُ التی دخلت اللغةَ العربیةَ فقد تغیّرت أصواتِھاو أوزانَھا. -۴
 

 عیّن ما یُخاِلُف مفھوَم ھذه العبارةِ : « یُعرُف الُمجرموَن بِسیماُھم » ۵
 سبو پرکنی از سرو زپھلوش / زان چیز برون آید و بیرون دھد آغازالف) از ھرچھ 

 ب) حلقھ ی دراز درون خانھ باشد بی خبر/ مطلب دل را زبان تقریر نتوانست کرد
 ج) دشنام خلق را ندھم جز دعا جواب/ ابرم کھ تلخ گیرم و شیرین عوض دھم

 مین گناھت بس د) فلک بھ مردم نادان دھد زمام امور / تو اھل دانش و فضلی ھ
 َعیّن الخطأ فی األصل الفارسّی ِللکلماِت التّالیة :  ۶

 د) َشرَشف    چادُرشب          ج) مھرجان    مھربان       ب) فردوس   پردیس                  الف) کنز  گنج 
 اَن یوَجدَ تِمثال ...... شکلُھُ فی الظروِف الُمختِلفَِة؟  عیّن الصحیح ِللفراغِ حسَب المعنی: َھل تُّصدقُ  ۷

ُن      یَّرُ د) یَتَغ                         ج) یَنقُُل                             ب) یَشتَدُّ               الف) یُبَّسِ
   عیّن الخطأ فی الِحوار: ۸

 َرةَ الطبیب ؟ َسأَقول بعدَ الفَحِص.ضب) ماذا تکتُُب لی یا حَ               َصدیقي؟ انا ُمصاٌب بُِزکاٍم. الف) مابَِک یا
 د) ھل تُعطینی ھذا الّشراب؟ ال بیعُھُ غیُر مسموح     ِعندی ُحّمی شدیدة الحبوب الُمَسکَّنَة؟ نعم  ج) اَتکتُُب ِلی

............ ھؤالء االصدقاء ............................ فی الُمسابقاِت عیّن الصحیَح ِللفراغیِن « ............ ۹
 الِعلمیِة! 
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 نََجُحوا -د) کانَ                 نََجَح  -نََجح              ج) کانَ  –نجحوا           ب) کانوا  -الف) کانوا 
 :ةالعبارعن الکلمات التی تحتھا خط علی الترتیب فی صحیَح عیّن ال ۱۰

 .ِالعربیةالی  ِالفارسیة من الکتبِ  اً عدد نَ موترجِ المُ نقل 
 مجرور بھ حرف جر -صفت -مفعول-اسم فاعل-۱
 صقت –مضاف الیھ –اسم مفعول –اسم فاعل -۲
 مجرور بھ حرف جر–صفت –مفعول –اسم مفعول -۳
   مضاف الیھ–مفعول –صفت –فاعل -۴

 . اللّغِة الفارسیِّة حیَن شاَرَک االیرانیِّوَن فی قیاِم الدّولَِة العبّاسیةِ العباّسی اِزدادَ نفوذُ فی العصرِ  ۱۱
در برپایی دولت عباسی شرکت الف) در عصر عباسی نفوذ زبان فارسی بیشتر شد آن ھنگام کھ ایرانیان 

 کردند
عباسی استفاده ر قیام دولت ب) در دوران عباسی نفوذ زبان فارسی فراگیرشد ھنگامیکھ از زبان فارسی د

 کردند
ج) در عصر عباسی نفوذ زبان فارسی زیاد شده بود وقتی ایرانی ھا در برپایی دولت عباسی شرکت کرده 

 بودند 
فارسی افزایش یافت زمانی کھ ایرانیان در قیام علیھ دولت عباسی شرکت  د) در عصر عباسی نفوذ زبان

 کردند
 الً »وھِد اِنَّ العھدَ کاَن مسؤ« و ... اوفوا بالععیّن التّرجمة الصحیحة :   ۱۲

 الف) وبھ عھد وفا کردند ھمان عھدی کھ مسؤلیت آور خواھد بود 
  ب) وبھ پیمان پایبند باشید کھ بی گمان ازپیمان پرسش می شود.

 ج) وبھ پیمان وفا کنید کھ قطعاً از پیمان مورد سؤال واقع می شوید
 وفادار بھ عھد خویش باشید آن ھم عھد کسی کھ مسؤل بوده د)

 عیّن البیت الفارّسی الذی یرتبُط َمَع الحدیث فی المعنی : ( عداوةُ العاقِِل خیٌر ِمن صداقَِة الجاِھِل) ۱۳
 الف) زچشم دوست فتادم بھ کام دشمن / اَِحبّتی ھجرونی کاتشاُء ُعداتی 

 ھتر از آن دوست کھ نادان بَُود ب) دشمن دانا کھ غم جان بَُود / ب
 ج) دوست آن است کھ گیرد دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی

 د) یادباد آنکھ زما وقت سفر یاد نکرد
 عیّن المناسب ِلمفھوم الَمثَل ( حرف، حرف می آورد ) ۱۴

ج) الکالم یَُجرُّ الکالم          د) االنساُن بُِکّلِ لساٍن            ب) فَکر ثُمَّ تَکَّلَم       الف) تکلّموا تُعَرفوا     
 انسان 

  َعیِّن الخطأ: ۱۵
 کنٌز ال ینفَذُ            ب) الِحّصةُ             جرُح االَخریَن َکالُحسام      یالف) اللّساُن        

ً ج) الکتاُب         صدیٌق یُنِقذُ   َک ِمَن الجھل                 د) الَمیُِّت           لیَس َحیّا
 عیّن الخطأفی المتضاد:  ۱۶

 قلّة#کثرة -۱
 مخبوء#جلیّ -۲
 لیّن #خشن-۳
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 بیّن#صّرح-۴
 ھم.فی دراساتِ  ھذا التاثیرِ  ابعادَ  دَق فی الترجمة :قد بیَن علماُء اللغِة  العربیة ِ و الفارسیِة و اال عین االصحَ  ۱۷

             عاد این تاثیر را در بررسیھای خود آشکار کردند.و فارسی ابف) دانشمندان زبان عربی ال
 بررسیھای خود آشکار کرده بودند.ب )دانشمندان زبان فارسی و عربی ابعاد این تاثیر را در 

 ج)دانشمندان زبان عربی و فارسی ابعاد این تاثیر را در بررسیھای خود آشکار کرده اند.
 د)دانشمندان زبان عربی و فارسی ابعاد این تاثیر را در بررسیھای خود آشکار می کردند.

 
 عیّن الخطا فی نفی « کاَن یَجِلُس »  ۱۸

 کاَن ال یجلسُ  د)         ج) ماکان یجلُس                 ب) لم یَکن یجلُس         الف) کاَن ما َجلََس    
   عیّن الفعل الذی لھ معنی الماضی البعید : ۱۹

 الف) کان یأُمُر اھلَھُ بالّصالةِ                  ب) لیس فی اُسرتِنا َمن قد َحَصَل علی جائِِزةٍ 
 د) کانت شیِمل قد تَعَلََّمت لغاٍت کثیرةً              ج) کنُت ساکتاً و ما قلُت کلمةً   

 عیّن ما لیس فیھ من األفعال النّاقصِة : ۲۰
 روریَن بَعدَ اِعالِن النتائِج سالف) الکاذبوَن لیسوا ناجحیَن فی حیاتِِھم ابداً             ب) أَ أَصبَحتُم م

 یََصَل اوالدُھنَّ لج) اِعلَم اَنَّ الذیَن یُسرفون یخسرون                        د) األُّمھاُت ُکنَّ َمنتظراٍت ِ
 عین ما کلھُ من االفعاِل الناقصة: ۲۱

 أصبحَ –  لیسَ -صارَ -۱
  کانَ  -کادَ – جعلَ -۲
 کادَ – یکونُ – یصبحُ -۳
 أصبحتم - جعلَ -یصیرُ -۴

 : اإلستمراری الماضی شکلِ  علی تُترِجمُ  عبارةٍ  اَیُّ  ۲۲
 الف) کاَن عندی صدیٌق اُساِعدُهُ فی دروِسِھ                ب) لقد کاَن فی یوسَف و اِخوتِِھ آیاٌت ِللّسائلینَ 

 جاحِ ج) و کاَن ّ�ُ بِما تعملوَن محیطاً                           د) کاَن ھؤالِء الطُّالُب قد حاولوا کثیراً ِللنّ 
 عیّن الخطأ فی ُمرادف الکلمات : ۲۳

 د) دنا = بَعُدَ           ج) الُحّب = الُودّ             الف) اإلثم = الذّنب            ب) فَرَّ = َھَرَب   
  فی ترجمة المفردات : عیّن الصحیحَ  ۲۴

 ب) قَداَنقَذتُم : نجات یافتید          اد : دور کردن                                      عالف) اإلبتِ 
 د) اَنفَذَنا : نجات دادیم                             :عقب نشینی نمی کند. بُ ج) ال یَنَسحِ  

 عیّن ما لیَس ِمن االفعال الناقصة :   ۲۵
 د) لَیَسا                ج) لکّن                       ب) صاروا                    الف) ال تُکن          
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