
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عربی دهم درس 8

تاریخ آزمون: 1398/12/29
زمان برگزاري: 500 دقیقه

آموزشگاه پرسا

حیح فی الترجمۀ: َعیِّن الصَّ  1
ماء. ِاْرَحُموا َمن فی أالرض َیْرحمکم من فی السَّ

به کسانی که در زمین هستند رحم کنید تا کسی که در آسمان است به شما رحم کند. به کسی که در زمین است رحم کن تا آن کسی که در آسمان است به تو رحم کند.

در زمین رحم کنید تا در آسمان به شما رحم  کنند. هر که در زمین رحم کند، قطعًا کسی که در آسمان است به او رحم خواهد  کرد.

2  عیِّن الّصحیح عن صیاغۀ اسم مفعول و اسم فاعل علی الترتیب:

س  َیْنَتِظروَن: منظور – ناظر  س – ُمَدرِّ ُس: ُمَدرَّ  َیْکُتُب: کاِتب – مکتوب  ناَظَر: ناظر – منظور  ُیدرِّ

ْص): 3  َعّین الصحیح عن (ُمنَجِمْد – ُمشخَّ

اسم فاعل، اسم مفعول اسم مفعول، اسم فاعل اسم فاعل، اسم فاعل اسم مفعول، اسم فاعل

4  أيُّ ُجملًۀ ال یوجد فیها اْسٌم الَمفعوِل.

أس أماَم أْصِدقاِئه.  ُمسَتقَبُلنا َیعَتِمُد َعلی ما نَْفعَله اْالَن.   ُهَو َمرفوُع الرَّ

عوَن ِمَن الَملَعِب.  .  َرَجَع الُمَشجِّ فَّ  کانوا َمشغولیَن بِالْمِتحاِن ِعْنَد ما َدَخْلُت الصَّ

5  «ِانَّ اَهللا خالُِق الْکوِن و ُمرِسل االنبیاِء و الُمرَسلیَن.» 
َعیِّن الصحیح عن «خالِق- ُمرِسل-الُمْرَسلین:

اِسُم اْلفاعل- اسم الفاِعل- اِسم اْلَمفعول اِسم اْلمفعول- اِسم اْلفاعل- اِسم اْلمفعول

اِسم اْلَمفعول- اِسم اْلمفعول- اِسم اْلفاِعل اِسم اْلفاعل- اِسم اْلَمفعول- اِسم اْلمفعول

6  میِّز الّصحیح:

 «ما أعَطی اهللا لعباده شیئًا أفَضل ِمن العقِل.»: خداوند به بندگانش چیزي بهتر از عقل نداده  است.

ْمنا اهللا.» مؤمنان می گویند: نمی دانیم جز آنچه را که خداوند به ما می آموزد.  «یقوُل المؤمنوَن: ال نَعلُم إّال ما علَّ

 «أعتقُد بأّن األشجاَر َتْنمو من حبۀ صغیرٍة.»: معتقد است که درختان از یک دانۀ کوچک رشد می کنند.

 «لیست فی ُفندق المدینۀ حجرتاِن فارغتاِن.»: در هتل شهر یک اتاق خالی نیست.

هُر یوماِن، یوٌم لَک و یوٌم علیَک»؟ 7  ما هو المفهوم لعبارة «الدَّ

 خاکش به سر که زنده به نام پدر بود!  گوهر نماي جوهر ذاتی خویش باش

 گهی پشت به زین و گهی زین به پشت  چنین است رسم سراي درشت

 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت!  عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشت

 یا بود و به بخت ما کنون نیست  در دهر وفا نبود هرگز

8  عّین األقرب من مفهوم هذه العبارة: «الوحدُة خیٌر ِمن َجلیِس الّسوء!»

 کمال همنشین در من اثر کرد  چو عمرم مدتی با گل گذر کرد

 گرچه با آدمی بزرگ شود عاقبت گرگ زاده گرگ شود

 خاندان نبوتش گم شد  پسر نوح با بدان بنشست

 پی نیکان گرفت و مردم شد  سگ اصحاب کهف روزي چند

9  عّین الخطأ فی المفهوم:

 «و َجزاء سیِّئٍه سیِّئٌۀ مثلها»: گر بد نکند، بد نخواهد دید! الَوحدٌة خیٌر ِمن جلیِس الّسوء!: تنهایی به بَسی ز هم جالس بد!

 َسِل المصانَع رَکبًا َتهیم فی الَفَلوات!: آب در کوزه و ما تشنه لبانیم! «ُیعَرُف الُمجرموَن بِسیماُهم»: رنگ رخسار خبر می دهد از سّر درون!
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10  «َهل ُیمِکُن أن َیسَتفیَد مخترعونا یومَا ِمَن القّط و غدد لسانه، َو َیسَتعینوا بها ِإللتئام ُجرح أجسادنا؟»:  آیا ..................

ممکن است که روزگاري اختراع کنندگانمان از گربه و غّده هاي زبانش استفاده کنند و براي بهبود زخم بدنمان از آن یاري بجویند؟!

شدنی است که اختراع گران یک روز از گربه و غدة زبان آن بهره مند شوند و از آن یاري بگیرند براي بهبود زخم بدن هایمان؟!

ممکن خواهد بود که روزي مخترعانمان از گربه و غدد زبانش استفاده کنند و از آن یاري بجویند براي بهبود زخم بدن ها؟!

امکان دارد که مخترعانمان روزي از گربه و غدد زبانش بهره بجویند و از آن براي بهبود زخم بدن هایمان یاري بگیرند؟!
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