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.  َعّین الخبر من نوع (الجار و مجرور): 1

ِذکُر اِهللا شفاُء للقلوِب.  محمُد یکُتُب فی الدفتِر.   شرُف االنساِن بَعمِلِه.  العلُم خیٌر من الماِل.  

.  «یستطیُع الّسائق أن یذهب الی المدائن مع ستۀ ُمساِفریَن فی سیارته»: 2

راننده می تواند شش نفر را با ماشینش به مدائن ببرد. راننده می تواند با ماشینش به همراه شش نفر به مدائن برود.

راننده می تواند با شش مسافر در ماشینش به مدائن برود. راننده می توانست به همراه شش مسافر با ماشین به مدائن برود.

حیح حوَل الُجملۀ: .  «َعداَوٌة العاِقِل َخْیٌر ِمْن َصداَقِۀ الجاِهِل.» ِانِتخِب الصَّ 3

َخیُر  خبر   ←←←←َعداوُة العاقل  مبتدا   الجاهل  صفۀ   صداقۀ  مضاف إلیه  

َکٍۀ.» .  ما ُهَو اسم الحیواُن المناسب لِْلعباَرة: « .................. ذاُت ُعیوٍن ُمِتَحرِّ 4

 اَْلَبَقَرُة اْلُغراُب اَْلِحرباُء اَْلَبطُّ

عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ.   . 5
عین ما لیست فیه الصفۀ:

آیات اهللا فی العالم کثیرة و علی المسلم أن یتدبّر فیها!   سوف نسافر األسبوع القادم إلی المناطق المعتدلۀ من بالدنا!  

أعطانی أمین المکتبۀ کتابًا علمیًَّا حّتی اُطالعه!   اِنتخب الرئیس شابا کان مملوًء بالّتجارب القّیمۀ!  

.  عّین ضمیر «ي» (الیاء) مفعوالً به: 6

َأْمِکنی ال َتْجَعْلِنی ال َتْحَزنِی ال َتْسُکِنی

حیح:  .  َعیَّن الصَّ 7
َئ صداعی: َوَصَف الطبیب لی هِذِه الحبوب المسموحۀ َحّتی ُتَهدِّ

پزشک به من قرص هاي مجازي را تجویز کرد تا سردردم بهبودي یابد.   پزشک من به من این قرص هاي مجاز را نوشت تا سردرد من آرام شود.  

دکتر براي من این قرص هاي مجاز را تجویز کرد تا سردردم را آرام کند.  دکتر براي من قرص مجاز را تجویز کرده تا سردرد من خوب شود.  

رًا لِذلَک َیْلَعُق الِقطُّ ُجرَحُه. حیح:ُهناَك ُغَدٌد فی لِساِن الِقطِّ ُتْفِرُز ساِئًال ُمَطهِّ .  َعیِّن الصَّ 8

غده هایی در زبان گربه وجود دارد که مایع پاك کننده ترشح می کنند، پس گربه زخم هایش را لیس می زند.

غده هایی در زبان گربه هست که مایع پاك کننده اي ترشح می کند؛ بنابراین گربه زخمش را می لیسد.

غده هاي زبان گربه مایع پاك کننده اي ترشح می کنند که گربه با آن زخم هایش را می لیسد.

غده هایی در زبان گربه ها وجود دارد که مایع ضدعفونی کننده تولید می کند که گربه با آن زخمش را می لیسد.

.  عیِّن الفاعل اسم ظاهر: 9

یادوُن َحَفروا ُحفرًة عمیقًۀ.   «یرَفُع اُهللا الّذین ...»   األطبُّاء یستخدموَن األعشاَب الطبیَّۀ.    نحن نَْرَجُع إلی المدرسِۀ.   الصَّ

.  َعّین الفاعل مضافًا: 10

حیَح.  فل الزِکّی فقیراً.   أنَت َتْقَبُل الکالَم الصَّ ُجُل الَغْیَب.   شاَهَد الطُّ س اُستاَذنا درَس الحیوة.  ال َیْعَلُم الرَّ  َدرَّ

حیح فی تعیین نوع المفعول: .  َعّین الصَّ 11

قاِق.  ضمیر مستتر ارع. ضمیر بارز َرَأیَتنا فی الزُّ َرَأیُت هؤالء الّطالبین فی الشِّ

اي.  اسم ظاهر َأنَت َغیَّْرَت حیاتی.  ضمیر بارز  اشَتَرْیُت من الحانوِت الشَّ

←←

←←

.  َعّین العبارة َالّتی فاعلها جمع الّتکسیر: 12

ماء.  تذَهُب الطالباُت إلی ُصفوفهّن.  روَس جیدا.  تطیُر الُطیوُر فی السَّ ُموَن الدُّ الُب َیَتَعلَّ  الَحیواناُت َذَهَبت إلی الغابَِۀ.  الطُّ

عربى دهم درس 5 متوسط
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حیَح فی التَّرَجَمِۀ.   .  عین الصَّ 13
عشاَب الّطّبیَّۀ.  لِلَحیواناِت غریَزٌة َقویٌَّۀ َتْعِرف بِها اْألَ

حیوانات داراي غریزه اي هستند که می توانند گیاهان پزشکی را تشخیص دهند.  براي حیوانات غریزه اي قوي هست که داروهاي پزشکی را می شناسند.  

حیوانات غریزة قوي دارند که با آن گیاهان پزشکی را می شناسند. حیوانات نوعی غریزة قوي دارند که گیاهان پزشکی را با آن می شناسند.

ما هو الخطأ حسب ما تحته خّط فی تعیین الخبر:  . 14

بعض الطیور و الَحَیوانات تعرف األعشاب الطبّیۀ!   للغراب صوت یحّذر به بقّیۀ الَحَیوانات!  

الغواصون الّذین َذَهبوا إلی أعماق المحیط شاهدوا مئات المصابیح!   لسان القط سالح طّبی دائم ألنّه مملوء بغدد!  

عّین الخطأ فی المحّل اإلعرابّی:  . 15

سمک القرش یري أنسان فرسیته حین یبلعها (خبر)  تنمو طول حیاة سمک القرش أنسان فی فمه (مفعول) 

فی البدایۀ تسقط أنسان سمک القرش  (فاعل)  تنمو فی البدایۀ أنسان صغیرة لسمک القرش (صفۀ)  

عّین العبارة الّتی (الجار و مجرور) فیها اقّل:  . 16

الجلوس أمامه بأدب و االستماع الیه بدّقۀ و عدم اإللتفات الی الوراء اّال لضرورة.  

شجرة النفظ َکسیاج حول المزارِع لحمایۀ محاصیلهم من الحیوانات الّتی تهرب.  

ما ِمْن رجل یغرس غرسًا إّال کتب اهللا له من األجر قْدر ما یخرج من ثمر ذلَک.  

للکالم آداٌب یجُب علی المتکّلم أْن یعمَل بها و یدعو المخاطبیَن بکالم جمیٍل الی العمل بالصالحات.  

.  «أَحبُّ ِعباِد اِهللا ِالَی اِهللا أنَْفعُهم لِِعباِده.» َعیِّن الُمبَتدأ: 17

ِعباد أْنَفُع ِعباِده أَحبُّ

.  ما هو الَخَطأ؟ (عداُوة العاِقِل خیٌر من صداقِۀ الجاِهِل) 18

عداوه  مبتدا خیر  خبر العاقِل   مضاٌف إلیه ←←←←الجاِهِل  صفت

حیح فی تعیین الفاعل: .  َعّین الصَّ 19

َذَهَب هؤالء الّطالبون إلی المکتبِۀ.  الّطالبون   َذَهَب اولئک الُمعّلمون إلی البیِت.  اولئک المعّلمون 

ُع الّتلمیذ فی الدرِس.  الّتلمیذ  ال َتْحَزنی أّیتها الطفلۀ.  «ي»  ُیَشجِّ ُهَو

←←

←←

.  فی أيِّ ِعبارٍة لِْلفاِعِل ِصَفٌۀ: 20

  . فِّ َسُۀ الکیمیاِء اِلَی الصَّ عبوَن اْلفاِئزوَن أخذوا َجواِئَزُهم.   َدَخَلْت ُمدرِّ الُب اْلُمجَتِهُد ِمَن الَمدرَسِۀ.   اَلالِّ ج الطِّ  َرأیُت والَد َصدیقی اْلَحنوَن.   َتَخرَّ

.  عیِّن الَخبر َیخَتِلُف عن الباقی: 21

ُم َیْکُتُب الدرَس.   التلمیُذ َیْدَرُس الدرَس.  الُمعلَّمون َیدُرسوَن الدرَس.  هذا الَدرُس درُس صعٌب.  الُمَعلِّ

عّین المبتدا:  . 22

أکرم والد صدیقی هذه البنت الصغیرة فی الضیافۀ!   أکرم والدّي باطاعتهما واإلهتمام بأوامرهما!  

أکرم ذوالنعمۀ ألنّه کان ینفق نعمه علی المساکین!   أکرم الناس بینکم عنداهللا أتقاکم یا اّیها المؤمنون!  

فی َايِّ جملٍۀ ُتوَجُد تأکیٌد.  . 23

ُکنَت ُتشاهُد سقوط االسماِك من السماء کَأنَّ السماَء ُتْمطُر اسماکًا.   و یتفِکرون فی خلِق السماوات و االرِض، ربّنا ما َخَلْقَت هذا باطًال

ِإنَُّکم مسؤولوَن حّتی َعن الِبقاِع و البهائم.   فوجدوا َأّن اکثر االسماِك المنتشرِة علی االرِض ِمْن نوٍعِ واحٍد.  

عّین ما لیس فیه المبتدا.  . 24

اِجتهد الطالب لإلمتحانات نهایۀ السنۀ و هو مشغول بمطالعۀ!   اَتقی الّناس َمن الیخاف الّناس ِمن لسانه!  

فی المدرسۀ طالباتنا َیدُرسن کثیراً!   أحّب الّسفر بالّسیارة مغرب ألّن الهواء مظلم!  

.  عّین المبتدأ و الخبر مضافًا: 25

أدُب المرء خیٌر من ذهِبه.   عداوة العاقل خیٌر من صداقۀ الجاهل.   ُحْسن اَألَدب یستر ُقْبح الَنَسب.   سّید القوم خادمهم فی السفر.  
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» َیکُتُب خبر و فعل است. » خیر خبر است که اسم هستند و در گزینۀ « » شفا و در گزینۀ « خبر در این جمله بعمله است، در گزینۀ « گزینه 3  . 1

 ( )/ فی سیارته: در ماشینش (رد گزینۀ  )/ أن یذهب: که برود (رد گزینۀ  یستطیُع: می تواند (رد گزینۀ  گزینه 4  . 2

: «َعداوة» مبتدا و «العاِقِل» مضاف إلیه است.  گزینۀ  گزینه 4  . 3

: «الجاهل» مضاف إلیه است.  گزینۀ 

: «صداقۀ» مجرور به حرف جر.  گزینۀ 
یادمون باشه: هر کلمه در جمله نقش خاص به خود را دارد و دو کلمه با هم یک نقش را نمی گیرند.

ترجمۀ عبارت: «آفتاب پرست چشم هاي متحرکی دارد.»  گزینه 3  . 4

) اردك  ) کالغ /  ) گاو / 

: «القادم» و «المعتدلۀ»  گزینۀ  گزینه 2  . 5

: کان مملوًء ... جملل وصفی است. و «القیّمۀ» صفت مفرد است.  گزینۀ 

: «علمیًّا» صفت براي «کتابًا» است.  گزینۀ 

زیرا در گزینه هاي دیگر «ن» جزء ریشه ي فعل است. گزینه 3  . 6

َئ صداعی: تا سردرد مرا آرام کند   گزینه 4 َوَصَف الطبیب لی:پزشک به من تجویز کرد/هِذِه الحبوب المسموحۀ:این قرص هاي مجاز/َحّتی ُتَهدِّ  . 7

تصحیح ترجمه هاي دیگر:  گزینه 2  . 8

) لذلک (بنابراین) پس ترّجمه شده است. 

) غده هایی در زبان گربه وجود دارد / بنابراین 

) در زبان گربه 

»: یستخدموَن فاعل ضمیر بارز «واو» »: حفروا فاعل ضمیر بارز «واو» دارد، در گزینه ي « »: نرَجُع فاعل ضمیر مستتر «نحن» دارد و در گزینه ي « الّلُه فاعل و مرفوع است، ولی در گزینۀ « گزینه 3  . 9
دارد. 

توجه شود که  فاعل همیشه بعد از فعل قرار می گیرد.

زیرا «استاذ» فاعل است و مضاف و مضاٌف الیه آن ضمیر «نا» می باشد. گزینه 1  . 10

زیرا «الّشاَي» مفعولٌ به و از نوع اسم ظاهر است.  گزینه 3  . 11
در گزینه هاي دیگر به ترتیب «هؤالٌء» اسم ظاهر، «نا» ضمیر بارز، «حیات» اسم ظاهر مفعولٌ به است. 

زیرا «الطُّیوُر» فاعل و جمع  مکّسر می باشد. گزینه 3  . 12

تصّحیح ترجمه هاي دیگر:  گزینه 4  . 13

) که با آن گیاهان پزشکی را می شناسند. 

) غریزه قوي / گیاهان پزشکی را می شناسند. 

) کلمۀ نوعی در ترّجمه اضافی است. 

ترجمۀ گزینه: غواصانی که به اعماق اقیانوس رفتند صدها چراغ را مشاهده کردند.  گزینه 4  . 14
در این گزینه (شاهدوا) جمله را تکمیل می کند و خبر می باشد.  

سمک در این گزینه نقش (مضاٌف إلیه) را دارد.  گزینه 1  . 15

(َکسیاٍج + لحمایِۀ + من الحیوانات)   گزینه 2  . 16

): (بأدٍب + إلیه = إلی + ه، بدقٍّۀ + الی الوراء + ِلضرورٍة)   بررسی گزینۀ (

): (ِمن رجٍل + َله + ِمن األجر + من ثمِر)   بررسی گزینۀ (

): (ِللکالِم + علی المتکّلم + بها + بکالم + الی العمل)   بررسی گزینۀ (

: «عباد»: مجرور به حرف جر «ـه» مضاف إلیه.  گزینۀ  گزینه 1  . 17

: «أنَْفُع»: خبر  گزینۀ 

: «عباد»: مضاف إلیه گزینۀ 

زیرا الجاِهل مضاٌف الیه است و صفت نیست. گزینه 1  . 18

زیرا در گزینه هاي دیگر به ترتیب «هؤالء»، «اولئک»، «هَو» فاعل می باشد. گزینه 4  . 19

: هیچ صفتی وجود ندارد.  : «الْفاِئزون» صفت براي «الالعبون» است که مبتدا می باشد و در گزینۀ  : «الحنون» صفت براي «والد» است که مفعول می باشد، در گزینۀ  در گزینۀ  گزینه 2  . 20

زیرا این خبر «اسم» است و بقیۀ خبرها «فعل» هستند. گزینه 3  . 21

در این گزینه (أکرم) به معناي (گرامی ترین) می باشد و اسم است پس مبتدا می باشد و جملۀ اسمیه داریم.  گزینه 3  . 22
سایر گزینه ها: (أکرم) فعل است. 

» :اکرم  فعل امر  گزینۀ «

» :َاکَرَم  فعل ماضی  گزینۀ «

»: اُکِرم  فعل ماضی مجهول  گزینۀ  «
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حرف ِانَّ نشانۀ تأکید است.  گزینه 4  . 23
ترجمۀ گزینه: قطعًا شما مسؤولید حتی دربارة (در قبال) قطعه هاي زمین و چارپایان 

(أحّب فعل است و مبتدا وجود ندارد).  گزینه 3  . 24

»: (أتقی) مبتدا می باشد. / (َمن) خبر است.  در گزینۀ «

» (ُهَو) مبتدا می باشد. / (مشغول) خبر است.  در گزینۀ «

»: (طالبات) مبتدا می باشد. / (یدرسن) خبر است.  در  گزینۀ «

(سیُّد: مبتدا و القوم: مضاف الیه + خادُم: خبر مفرد + هم: مضاف الیه ...)  گزینه 1  . 25

): (ُحسُن: مبتدا + األدِب: مضاف الیه + َیستُر: خبر (جملۀ فعلیه) + ُقبَح: مفعول به + النسِب: مضاف الیه)  بررسی گزینۀ (

): (عداوُة: مبتدا + العاقل: مضاف الیه + خیر: خبر +  من صداقۀ:  جار و مجرور +  الجاهل:  مضاف الیه)  بررسی گزینۀ (

): (أدب: مبتدا + خیٌر: خبر +  من ذهبۀ:  جار و مجرور + مضاف الیه)  بررسی گزینۀ (
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