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آموزشگاه پرسا

.  عّین الخطأء عن اسماء االشارِة: 1

َغِۀ العربیَِّۀ.  هاتان حدیقتان ِفیهما ثمراٌت کثیرٌة.  هذه الَمرأُة معلمُۀ اللُّ هذه التلمیذة َتْکُتُب الدرَس.  ب.  هؤالء التماریُن مفیدٌة لِلُطالِّ

عّین الّصحیح فی الّنهی و الّنفی َمعاً:  . 2

ال َتُقولُوا  ال َتْسُجدا   الَتْذُکرَن   ال َتْسُجُدوا  

حیح:  عیِّن الصَّ  . 3
«ُانظر ِالی ما قاَل و الَتْنُظْر ِالی َمْن قاَل»:

به آنچه می گوید نگاه کن و به آنکه می گوید نگاه نکن. به آنکه گفته نگاه کن و به آنچه گفته نگاه نکن. 

به آنچه گفته است بنگر و به آنکه گفته است ننگر. به آنچه گفت نگاه می کنم و به کسی که گفت نمی نگرم.

حیح فی الترجمۀ:  َعیِّن الصَّ  . 4
رر المنتشرة.» یل بأنجم کالدُّ «ِإنَّ اَهللا قد زاَن اللَّ

به درستی که خداوند شب را زینت می دهد، به وسیلۀ ستارگانی که همچون مرواریدي پراکنده اند. همانا خداوند شب را با ستارگان که همچون مروارید پخش شده اند، روشن کرده است. 

قطعًا خداوند شب را با ستارگانی که مثل گوهرهایی رها شده اند، زینت می دهد.   همانا خداوند شب را با ستارگانی که همچون مرواریدهاي پراکنده هستند، آراسته است.

عّین الخطأ:  . 5

ُهما َتذَهباِن   ُهنَّ َتذَهْبَن   هم یذَهبون    أنُتما َتذَهباِن  

نا .................. .» إنتخِب الِفعلیِن الُمناسبیِن لِلفراغیِن. «هؤالِء .................. فی الَبیِت و لِکنَّ  . 6

َیْدُخلوَن - نَدُخُل  ُتْدخُلوَن - ال نَْدُخُل   َدَخُلوا - ما َدخْلنا   َدخْلَن - َدَخْلنا 

عّین الّصحیح فی الجمع أو المفرد:  . 7

ذاك ُهو اهللا الّذي اَنعمه ُمنهمرة: مفرده (نَِعم)   اُنُظر إلی الغیم فمن أنزل منه مطره: جمعه (َمطار)  

زانه بالّنجم کالّدر المنتشر: جمع (نُجوم)   اُنظر لتلک الشجرة ذات الغصون الّنضرة: مفرده (األغصان)  

حیح؟  َعّین الجواب الصَّ  . 8
َأَتکُتُبوَن دروسُکم؟

  ال أْکُتُب دروسنا.   نعم نَْکُتُب دروسنا.    نعم نَْکُتُب دروسی.    نعم انتم تکتبوَن درسنا.   

عّین الّصحیح عن فعل األمر:  . 9

یا إخوتی تفّکروا حول الحیاة!   یا طالبتان اِبحثان عن المواّد الغذائیۀ!   اِسمع کالمی بدّقۀ یا طالبًۀ!   اِجتمعی الیوم فی المکتبۀ یا زمیالتی!  

ِن الِفعَل المناسَب للعبارة: «ُأولئَک األوالُد .................. اآلیاِت القرآنیۀ َیوَم َأمِس.» َعیِّ  . 10

َسوَف َیحَفظوَن   َحَفظا   َیحَفظوَن   َحَفظوا  

عّین ما لیس فیه جمع سالم للمؤنث:  . 11

إلهی نّبهنی بذکرك فی أوقات القلۀ!   قرأنا فی نهج البالغۀ رساالت من اإلمام َعلّی (ع)!  

إّن الّذین آَمنوا و عملوا الّصالحات لَهم جّنات!   هذه الماّدة تقّدم عضالت الجسم طاقۀ و نشاطًا قویا!  

تان؟ َأيُّ َکِلَمَتْیِن ُمتضادِّ  . 12

َمَلَک - َهَلَک   َیعیُش - َیموُت   بََحَث عن - َأوَجَد   اَلُعدوان - الُخسران  

رِس األوِل» َعیِّن الّضمیر و العدَد الُمناسَب؟ فحَۀ .................. ِمَن الدَّ .  « .................. َقَرأت الصَّ 13

أنا - الثِّالَثۀ  نَحُن - َثالَثۀ  نَحُن - الثِّالث   أنا - الثَّالثۀ 

عّین الضمیر المناسب للفعل:  . 14

أنِت کانت ترجع ِمَن المکتبۀ!   أنا النظلُم فی الحیاة أبداً!   نَت سأشتغُل بمطالعۀ الّدروس!   هّن َسیقبلَن الکالم الحّق!  
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أّي عبارة ما جاء فیها الترکیب الوصفّی؟  . 15

ظهرت أشّعۀ القمر الفضّیۀ من وراء الجبال و أعجبُت منها.   أنا مررُت فی حیاتی بحوادث الّدهر الُمّرة و لکن لم أستسلْم.  

ُأحبُّ أن َأکون صدیقک مادام الُحّب أساس صداقتنا.   علیک أن تستفید من قدراتک العظیمۀ فی سبیل اهللا و المستضعفین.  

.  «أیُّها الُْموِمنوَن! .................. النَّاس.» َعیِّن الِْفعَل الذي الُیناِسُب الَفراَغ: 16

الَتْقُتلوا الَتْظِلموا اُشُکروا اُْقتلوا

عّین الّصحیح فی صیغ األفعال:  . 17

یحتاجون الّطالب إلی زمان أکثر لیفهموا هذه الدرس الّصعب!   المؤمنون التشرکوا أحداً بعبادة ربّهم فی الحیاة!  

إجتنبوا األشرار و صادقوا األخیار لِتکونوا منهم!   أال تقصدین أن تقرئی هذه الکتب المفیدة لَک!  

عّین الّصحیح للفراغین:    . 18
«ُاختی المؤمنۀ  .................. عنَد الُمصیبۀ و ..................  عندالخوف، فمن لیست لها هذه العالمات فهی لیست مؤمنۀ!»

تغفر - التصدق   اِغفري - التکذبی   تصبر - التکذب   اِصبري - التصدقی  

عّین فعلًا لیس ماضیًا:  . 19

تکلَّموا   تکاَثرَن   اَحَتفل   اِنَتظرتا  

عّین الخطأ للفراغ ِمّما بین القوسین:  . 20

یا أّیتها التلمیذة  .................. فی حفظ دروسِک! (حاِولی)   أنتّن تلمیذات  .................. فی حفظ دروسکّن! (تحاولَن)  

ُهم تالمیذ ..................  فی حفظ دروسهم! (یحاولوَن)   ُهما تلمیذتاِن ..................  فی حفظ دروسهما! (یحاوالِن)  

.  َوْزُن َأيِّ َکِلَمٍۀ َغیُر َصحیَحٍۀ؟ 21

فاِئز  فاِعل  أْنصار  ِإفعال  َحنون  َفعول  ←←←←َمحروم  َمفعول 

مّیز الّصحیح عن الکلمات المعّینۀ:  . 22

کان من آماله أن یري األشجار مثل البساتین المجاورة: جمع مذکر سالم  لبۀ إلی األهداف بالجهد و الّسعی: مفرد مؤنث  سیصل الطَّ

لکّل مؤمن إخَوة کثیرُة ِمن بین المؤمنین: جمع مکّسر و مؤنث  اِّن معالجۀ المرضی أصبحت صعبۀ لألّطباء: جمع مکّسر و مذکر 

ما هو الضمیر المناسب لألفعال؟  . 23
(الَتْنَتِبهوا - َتَعّلمی - َتسَتلماِن)

ُهم - أنِت - أنتما   أنتم - ُهَو - ُهم   ُهم - أنتّن - أنتما   أنتم - أنِت - ُهما  

فی أّي عبارة جاء الجمع الّسالم للمؤنث؟  . 24

هو َسِمَع أصوات الّطیور فی السماء!   هؤالء الشعراء یقرؤون أبیاتًا کثیرًة ِمن ُکُتبهم!  

الحضارات القدیمۀ هی الّتی أظَهَرت آثاراً مهّمۀ للعالم!   والتحسبّن الّذین ُقتلوا فی سبیل اهللا أمواتًا!  

عّین الخطأ فی األفعال الّتالیۀ:  . 25

»: َتجَتنِبَن   المضارع ِمن «اِجَتنبُتنَّ األمر ِمن «َتسَتِمْعَن»: اِْسَتِمْع   منا   ُم » نَدَّ ُنَندِّ الماضی ِمن « الّنهی ِمن «َتبَتسمیَن»: الَتبتسِمی
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زیرا «التمارین» جمع مکّسر غیرعاقل است که از نظر قواعد، مفرد مؤنث به حساب می آید؛ پس اسم اشارة آن باید به صورت مفرد مؤنث باشد و «هِذِه» درست است.     گزینه 1  . 1

» چون جمع  مؤنث است، در نهی نونش حذف نمی شود؛ پس نهی و نفی آن یکسان است.  در گزینه  هاي دیگر «ن» حذف شده است؛ پس «نهی» است نه نفی. امّا در گزینۀ « گزینه 2  . 2
نکته : سوال گزینه اي را می خواهد که حالت نفی و نهی آن یکسان باشد.

بررسی نادرستی گزینه ها:   گزینه 4  . 3

: آنچه و آنکه جا به جا آمده اند.  گزینۀ 

: می گوید  گفته است.  گزینۀ 

: نگاه می کنم  نگاه کن / نمی نگرم  ننگر (نگاه نکن)  گزینۀ 
رر المنتشرة: مانند مرواریدهاي پراکنده هستند.  ِإّن اهللا: همانا خداوند/ قد زاَن: زینت داده است، آراسته است(رد سایر گزینه ها)/ الّلیل: شب را/ بأنجٍم: با ستاره هایی که / کالدُّ گزینه 3  . 4

 بهترین روش حل تست هاي ترجمه رد گزینه به کمک اشتباهات بارز است.

زیرا «َتذَهْبَن» جمع  مؤنث  مخاطب است و ضمیر مناسب آن «أنُتّن» می باشد.     گزینه 4  . 5

) فعل اول از نظر شخص با «هؤالء» تناسبی ندارد.  ) فعل دوم به صورت منفی نیامده که با معنی «لکنّنا» در گزینۀ مطابقت داشته باشد و در جملۀ ( ) و ( در دو گزینۀ ( گزینه 2  . 6
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 7

»: جمع (مطر: باران) به صورت (أمطار) صحیح است.  گزینۀ «

»: مفرد  (َانُعم) به صورت (ِنعمۀ) صحیح است.  گزینۀ «

»: مفرد (الغصون) به صورت (الُغصن) صحیح است.  گزینۀ «
سؤال، جمع مذّکر مخاطب است و جواب آن، باید به صورت متکلم مع الغیر باشد.   گزینه 2  . 8

إخوتی (ِاخوة + ي) (برادرانم) جمع مکّسر و مذکر است و فعل (تفّکروا) صحیح است.  گزینه 4  . 9
بررسی سایر گزینه ها: 

»: یا زمیالتی (جمع مؤنث) است و فعل (ِاجتمعَن) صحیح است.  گزینۀ «

»: یا طالبۀ (مفرد مؤنث) است و فعل (ِاسمعی ) صحیح است.  گزینۀ «

»: یا طالبتان (مثنی مؤنث) است و فعل (ِابحثا) صحیح است.  گزینۀ «

» از نظر تعداد با » مستقبل بوده و با قید زمان جمله (یوَم أمس) مطابقت ندارد، گزینۀ « » مضارع و گزینۀ « » فعل پس از اسم از نظر تعداد باید مناسب آن باشد. گزینۀ « گزینۀ « گزینه 1  . 10
«األوالد»  مطابقت ندارد، «َحفظا» بر دو نفر داللت می کند. 

یادمون باشه: براي نوشتن فعل هر جمله به اسم قبل از آن و قید زمان آخر جمله (أمِس) دقّت کنیم، فعل ها نقش مّهمی در جمله دارند. 
در این گزینه (َأوقات) جمع مکسر (وقت) است.  گزینه 2  . 11

بررسی سایر گزینه ها: 

»: الّصالحات و جّنات جمع مؤنث سالم هستند.  »: العضالت / گزینۀ « »: رساالت / گزینۀ « گزینۀ «
گزینه 3  . 12

بررسی گزینه ها:

: الُعدوان (دشمنی) / الُخسران (ضرر) گزینۀ  

: َبَحث َعن (دنبال چیزي گشت) / َأوَجَد (پدید آورد) گزینۀ 

: َیعیُش (زندگی می کند)   َیموُت (می میرد) گزینۀ 

: َملَک (فرمانروا شد) / َهَلَک (نابود شد) گزینۀ 

) عدد اصلی کاربرد ندارد.  ) ضمیر «َنحُن» در جایگاه نادرست آمده است و در گزینۀ ( در گزینه هاي ( و  گزینه 4  . 13
(هّن) ضمیر مناسب براي فعل (َسیقبلن) که جمع مؤنث غائب است، می باشد.  گزینه 1  . 14

بررسی سایر گزینه ها: 

»: (أنا سأشتغُل) صحیح است.  گزینۀ «

»: (نحُن النظلُم) صحیح است.  گزینۀ «

»: (هی کانت ترجع) صحیح است.  گزینۀ «

): (حوادث الّدهر الُمّرة : حوادث تلخ زندگی)  بررسی گزینۀ ( گزینه 4  . 15

): (أشّعۀ القمر الفضّیۀ: پرتوهاي نقره اي ماه)  بررسی گزینۀ (

): (قدراتک العظیمۀ: توانایی هاي بزرگ تو)  بررسی گزینۀ (
هر سه گزینۀ دیگر معناي جمله را کامل می کنند، أشُکروا: شکرگزار باشید / ال َتْظِلموا: ستم نکنید / ال تقتلوا: نکشید، ترجمه می شوند.  گزینه 1  . 16

) «أقتلوا» جمله را از نظر معنایی «اي مؤمنان! مردم را بکشید» کامل می کند که اشتباه است.  گزینۀ (
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 17

»: با توجه به ضمیر (ُهم) باید از فعل غائب استفاده شود. (الیشرکوا)   گزینۀ «

»: فعل در اول جمله اگر غائب باشد و فاعل از نوع اسم ظاهر (الطلّاب) داشته باشد، به صورت مفرد می آید. (یحتاج)   گزینۀ «

»: با توجه به ضمیر (َك) در انتهاي جمله، فعل باید مذکر بیاید. (تقصد / تقرأ)   گزینۀ «
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به ترجمۀ عبارت دقت کنید:  گزینه 2  . 18
این جمله به دو صورت امکان ترجمه دارد: 

) خواهر مؤمن من، هنگام مصیبت صبر پیشه کن و به هنگام ترس دروغ نگو،  ..................  

) خواهر مؤمن من هنگام مصیبت صبر پیشه می کند و به هنگام ترس دروغ نمی گوید، ..................  

» وجود دارد.    که فقط در گزینۀ «

فعل (َاحتفُل) فعل مضارع اول شخص مفرد (متکّلم وحده) می باشد. گزینه 2  . 19

با توجه به (تلمیذتان) (که (مثنی مؤنث) است فعل مضارع آن به صورت (تحاوالِن) صحیح می باشد. گزینه 3  . 20

گزینۀ (ج) وزن نادرست است.  گزینه 3  . 21
«أنصار» بر وزن فعل أفعال است، وزن بقیۀ اسم ها درست است. 

(المرضی) جمع مکسر است و مفرد آن اسم مذکر (المریض) است.  گزینه 3  . 22
 بررسی سایر گزینه ها: 

لبۀ) جمع مکّسر براي (الّطالب) است. »: (الطَّ گزینۀ «

»: (البساتین) جمع مکّسر براي (البستان) است.  گزینۀ «

»: (ِاخَوة) جمع مکّسر براي (أخ) است که مذکر می باشد. گزینۀ «

الَتنَتبهوا: فعل نهی جمع مذکر مخاطب است. (دوم شخص جمع مذکر) / أنُتم  گزینه 1  . 23
 َتَعّلمی: فعل امر مفرد مؤنث مخاطب است. (دوم شخص مفرد مؤنث) / أنِت  

 َتستِلماِن: این فعل مضارع می تواند (سوم شخص جمع مؤنث، دوم شخص جمع مذکر یا مؤنث) باشد (مثنی مؤنث غائب / مثنی مذکر مخاطب / مثنی مؤنث مخاطب) باشد و ضمایر (ُهما - أنتما) براي آن
صحیح است. 

جمع مؤنث سالم (ات) دارد اما نباید آن را با جمع مکّسر اشتباه بگیریم.(الحضارات) جمع مؤنث سالم و مفرد آن «الحضارة» است.  گزینه 4  . 24
 «أبیات، أصوات، أموات» جمع مکّسر هستند و مفرد آن ها شامل «بیت، صوت و موت» می شود. 

امر این فعل نادرست آمده است و صحیح آن (ِاْسَتِمعَن) می باشد.  گزینه 3  . 25
در فعل هاي جمع مؤنث (ن) آخر فعل امر حذف نمی شود.
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25تست عربی متوسط درس دو دهم آموزشگاه پرسا
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