
تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴



.  َعیِّن العبارة الّتی ما جاَء فیها مزیٌد ثالثی: 1

َفِر إلی َمْشَهِد المقّدسۀ.  ْأُتم َأْنُفَسُکم للسَّ  اِْسَتْقَبْلنا أصدقاؤنا بحفاوٍة.  أنُتم َتهربُوَن من قراءة الّدروس.  أنُتم َتْشَتِغُلوَن بَِأعماٍل صعبٍۀ.  َهیَّ

َعیَّن الَخَطأ فی األمر:  . 2

اِْسَمْع  َتْسَمُع اَْدِخْل ُتْدِخُل ُتجاهداِن  جاِهدا  ←←←←ُتْشِرکوَن  اِْشِرکوا  

.  عّین حرف «ن» من الحروف األصلّیۀ للفعل: 3

 إذا َینکسر سوُر الجهل نَبتعد نحن عن الحماقۀ!  ینطلق طائُر الطّنان بسرعۀ و یتوّقف بسرعۀ أیضًا! 

 ال تنقطع األشجار فی الغابات إّال و هو خسارة لبیئتنا!  َینتقل النُّفط بالناقالت فی المناطق الّتی ال توجد األنابیُب!  

حیح:   .  َعیَّن الصَّ 4
ِانَّ القرآن َیأُمرنا َأّال نَُسبَّ معبودات المشرکین:

بدرستی که قرآن به ما دستور داده که خداي مشرکین را نپرستیم. همانا قرآن به ما فرمان می دهد که خداهاي مشرکین را دشنام ندهیم.

خداوند درقرآن امر می کند که نباید به خداي مشرکین دشنام دهیم.   قرآن از ما می خواهد که هرگز به خدایان مشرکان ناسزا نگوییم.  

.  َأيُّ َترجمٍۀ تناسب العبارة: «ُقْل یا َأْهَل الِْکتاِب تعالَوا إلَی َکِلَمٍۀ َسواِء بَیَننا و بینُکم.» 5

بگو اي صاحبان کتاب به سوي کلمه اي که بین ما یکسان است، آمدید.  اي شما اهل کتاب بگویید به سوي کلمه اي که بین ما و شما یکسان است، بیایند. 

اي اهل کتاب بیایید به سوي کلمه اي که بین ما و شما یکی است.  بگو اي اهل کتاب بیایید به سوي کلمه اي که بین ما و شما یکسان است. 

حیُح؟ «ماهِذِه الُحبوُب؟» .  ما ُهَو الَجواُب الصَّ 6

َئٌۀ.  ئٌۀ.  نَعم، هی ُحبوٌب ُمَهدِّ َتْیِن فی اْلَیوم.  هِذه ُحبوٌب ُمهدِّ  أنا بِحاَجٍۀ إلَْیها.  َمرَّ

.  َعّین الْفعَلین المزیَدْیِن: 7

یذَهُب ، َتْسَمُعوَن َتشابََه، ُتقاتلوَن اُْسُجُدوا، ُتْسِمُع َم، َیْسَمُع َعلَّ

.  َعیِّن العبارة الّتی ما جاَء فیها فعٌل مزیٌد: 8

ْر ُقُلوبَنا بالقرآن.  ُس لَک.  و بالحّق اَْنَزْلناُه و بالحّق نََزل!  َفاْصِبر َعلی ما َیُقولُوَن.  اللُهمَّ نَوِّ نَُسبُِّح بَحْمِدَك و نَُقدِّ نَْحُن

حیح للفراغ: «.................. ِاْسَتْغِفُروا اّهللا». َعیِّن الصَّ  . 9

َأْنُتما نحُن ُهم أْنُتم

حیَحَۀ؟ .  ما ِهَی التَّرَجَمَۀ الصَّ 10

َتْعَتِصُم: چنگ  زدي.   َتعاَرفوا: یکدیگر را شناختند.  ُیْخِرُج: بیرون می آید.   ْح: شاد کرد.   َفرِّ

حیحۀ؟ (َان تعاَرفوا) .  ما هی الترجمۀ الصَّ 11

که شناختید می شناختید که بشناسید می شناسید

حیح؟ .  ما ُهَو الصَّ 12

 اَْنَت جاَهَد.  اَنِت جاِهدي.  اَنتم ُیجاهدوَن.  اَنِت ُتجاِهُد. 

.  َعیِّن الَْخَطأ: 13

َتَعلَّموا  فعل أمٍر اِْجَتِهُدوا  فعل أمٍر َتَعلَّما  فعُل ماٍض ←←←←اِْجَتَهُدوا  فعُل أمٍر

َئۀ ادَفع بِالَِّتی ِهَی َأحَسن فإذا الَّذي بَیَنَک َو بَیَنُه َعَداَوٌة َکَأنَُّه َولِیٌّ َحِمیٌم» یِّ عّین األصح و األدق «وَال َتسَتِوي الَحَسَنُۀ و َال السَّ  . 14

و نیکی با بدي یکسان نیست. [بدي را] به آنچه خود بهتر است دفع کن؛ آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است، گویی دوست می گردد.

هرگز نیک و بد یکسان نیست؛ بدي را با نیکی دفع کن، ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است! 

نیکی و بدي یکسان نیست. [بدي را] دفع کن؛ ناگاه کسی که میان تو و او دشمنی است [چنان شود] که گویی دوستی نزدیک و صمیمی است. 

نیکی و بدي برابر نیستند؛ [بدي را] به گونه اي که بهتر است دفع کن که آنگاه کسی که میان تو و او دشمنی هست، گویی دوستی صمیمی می شود.

عربى دهم درس 4 آسان
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.  عیِّن الفعل ِمن باب مفاعلۀ: 15

ُیعاشرون تقابالِن راِن ُیَغصِّ ینتشرون

حیح للفراغ؟ و .................. إلی الوالدیِن و اْجِلْس عندُهما. .  ما ُهَو الصَّ 16

َذَهْبُت اِذَهبا اذَهُبوا اِذَهْب

.  َکْم فعًال مزیدًا فی العبارة التالیۀ؟  17
«عاَهدُت أِخی أن َاْرِجَع من القرَیۀ و ساَفْرُت َمَعُه الی المدینِۀ.»

اربََعۀ ثالثۀ اِثنان واحد

.  قاَل أبی: «یا ِابنی! ..................» فی َأيُّ عباَرٍة یأُمُر الوالُِد ابَنه بَِعَمٍل؟ 18

رطی َحقاِئَبنا؟  َأنا َسُأْدِخُل الَحقاِئَب.  یَّارَة.  لِماذا ال ُیَفتُِّش الشُّ ْلَت اْلحقاِئَب؟  إْجَمِع اْلحقاِئَب و اْرکِب السَّ  َهْل نَزَّ

.   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:  19
«کلَّ یوم ُتزّین السماَء ظاهرُة طلوع الّشمس و غروبها لنتمّتع بها و نتأّمل فیها!»:

هر روز پدیدة طلوع خورشید و غروب آن آسمان را می آراید تا از آن بهره مند شویم و پیرامون آن بیندیشیم! 

هر روز آسمان با پدیدة طلوع خورشید و غروبش آراسته می شود تا از آن بهره ببریم و دربارة آن اندیشه کنیم! 

همه روزه پدیدة طلوع و غروب خورشید آسمان را کامًال زینت می دهد تا اینکه بهرة آن را ببریم و راجع به آن بیندیشیم! 

همه روزه پدیدة طلوع خورشید و غروب آن بدون شک به آسمان زینت می دهد تا اینکه بدان بهره مند شویم و در آن تأّمل کنیم! 

■■

.  ما هو الَخطاء؟ 20

 أنتم تجاهدیَن.  أنَت ُتضارُب.  أنِت تعملیَن.  أنا اَضرُب. 

.  عیِّن ماضی و مضارع و أمر علی ترتیب االفعاِل؟ 21

اَْجلُس - اَْجِلْس - َجَلسا جلسنا - اَْجِلُس - اَْجِلسا َتْجِلُس اَْجِلسوا - َجَلسا - َیْجِلُس اَْجِلسوا - - َجَلَس

عّین الصحیح:  . 22

 إّن آلیات القرآن مفاهیم هادیًۀ:  بی تردید مفاهیم آیات قرآن هدایتگر است! 

 مفاتیح فهم القرآن عند الّصالحین:  کلید درك صحیح قرآن نزد صالحان است! 

 یتعاون الناس لبناء المجتمع السلیم: مردم براي ساختن جامعۀ سالم همکاري می کنند!  

 اِحترم الّذین یقولون الحّق و إن ال ُتحّبهم:  کسانی که حق می گویند اگرچه دوستشان نداري، محترم اند! 

عّین الفعل المزید یختلُف عن الباقی:  . 23

ب ال ُتجالُِسوَن الشیاطیَن ألنّها شّر المخلوقاِت.   َأنتم یا طالُّ المسلماُت ُیبادْرَن بتهذیب َأنفسهنَّ قبَل غیرهّن.  

ها فی کثیٍر ِمن اُألمور المنزلیِّۀ.   مریُم ُتساِعَدیَن ُأمَّ ۀ فی مدرستنا.   نحُن تباَحْثنا حول المسائل المهمِّ

ما هو الخطأ فی األفعال الّتالیۀ:  . 24

أحِسنی: فعل أمر - للمخاطبۀ - مصدره (إحسان)   َم: فعل ماض - للغائب - مصدره (َتَعلُّم)   َتَعلَّ

َتنَتصرون: فعل مضارع - للمخاطبیَن - مصدره - (إفتعال)   اُطالُع: فعل مضارع - للغائب - مصدره (ُمفاَعَلۀ)  

إنتِخب مجموعۀ کّلها مصدر:  . 25

ُمهاَجَمۀ - إستغفار - تأثُّر   تکریم - بعید - إحسان   ن - إبتعاد - إنقالب   َتحسَّ إکرام - إنکسار - إسَتقبل  
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زیرا «َتْهَربُوَن» ثالثی مجرد است.  گزینه 2  . 1
زیرا «تُْشِرکون» در باب (إفعال) است، پس همزة أمر در آن فتحه می گیرد.   گزینه 1  . 2

بررسی گزینه ها:  گزینه 4  . 3

»: ینسکر  ك س ر – نبتعد  ب ع د  گزینۀ «

»: ینطلق  ط ل ق   گزینۀ «

»: تنقطع  ق ط ع   گزینۀ «

»: ینتقل  ن ق ل  گزینۀ «

َیأُمُرنا: به ما فرمان (دستور ) می دهد          َالّا َنُسبَّ: (َاْن ال): که دشنام ندهیم          معبودات: خدایان، خداها  گزینه 1  . 4

) تعالوا آمدید ترجمه شده است.  ) ُقل ترجمه نشده است و در گزینۀ ( در دو  گزینۀ (  و  گزینه 3  . 5
ُقل: فعل أمر دوم شخص مفرد و تعالوا فعل أمر دوم شخص جمع از باب تفاعل است. 

»: این ها قرص هاي مسکن هستند.  این قرص ها چیست؟  گزینۀ « گزینه 3  . 6
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:  

»: بله، آنها قرص مسکن هستند.  »: دو بار در روز.                 گزینۀ « »: من به آن ها نیاز دارم.                    گزینۀ « گزینۀ «
زیرا «َتشاَبَه» باب «َتفاُعل و تُقاِتلُون» نیز در باب تفاُعل می باشد. گزینه 3  . 7

زیرا «ِاْصِبْر» فعل أمر از «َتْصِبُر» و ثالثی مّجرد می باشد. گزینه 3  . 8
زیرا «ِاسَتْغِفُروا» با توجه به کسره در عین الفعلش «ِف» أمر مخاطب است، پس گزینه ي مناسب «َأنُْتم» می باشد. گزینه 1  . 9

ترجمۀ درست گزینه هاي دیگر:   گزینه 4  . 10

»: چنگ می زنی »: بیرون می آورد                           گزینۀ « »: شاد کن                                     گزینۀ « گزینۀ «

هرگاه حرف َان اول مضارع بیاید عالوه بر این که حرف نون از آخر آن حذف می شود، فعل به صورت مضارع التزامی ترجمه می گردد. همچنین حرف َان به صورت که معنا می شود. گزینه 2  . 11
زیرا «أنت» مفرد مؤنث مخاطب (صیغه ي دهم) است بنابراین «جاِهدي» که أمر و از صیغه ي دهم «تُجاهِدیَن» ساخته شده مناسب است.  گزینه 2  . 12

زیرا با توجه به فتحه ي عین الفعل «َهـ»، این فعل ماضی است. گزینه 1  . 13

در گزینۀ   حمیم  ترجمه نشده است.  گزینه 4  . 14

در گزینۀ  نیک و بد صفت هستند و باید مصدري ترجمه شوند، همچنین خواهی دید اضافه است. 

در گزینۀ   التی هی احسن  ترجمه نشده است. 
باتوجه به باب مفاعله که به صورت فاَعَل، یُفاِعُل، مفاعِلۀ صرف می شود یُعاشرون از باب مفاعلۀ است. گزینه 4  . 15

زیرا با توجه به فعل «ِاْجِلْس» این گزینه درست است.  گزینه 1  . 16

زیرا «عاَهْدُت و ساَفْرُت» هر دو در باب ُمفاَعَلۀ و مزید می باشند. گزینه 2  . 17

»: «پدرم گفت: پسرم! کیف ها را جمع کن و سوار ماشین شو»  گزینه 2 گزینۀ «  . 18
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: آیا کیف ها را پایین آوردي؟  گزینۀ «

»: چرا پلیس کیف هایمان را نمی گردد؟  گزینۀ «

»: من کیف ها را به داخل می برم.  گزینۀ «
در هیچ یک از این سه گزینه، پدر فرزند را به کاري دستور نداده است. 

نادرستی گزینه هاي دیگر:  گزینه 1  . 19

) «ظاهرُة» در این عبارت، فاعل و «السَّماَء» مفعول است که در گزینۀ  به درستی ترجمه نشده است. به عالوه «تُزیّن» فعل معلوم است که به غلط، در این گزینه به صورت مجهول ترجمه شده و
نادرست است. 

) «کامًال» اضافه در ترجمه وارد شده و غلط است. به عالوه «فیها» یعنی «در آن»،  به غلط به صورت «راجع به آن» ترجمه شده و نادرست است. 

) و «بدون شک» اضافه در ترجمه وارد شده است. 

درست آن به صورت أنُتم تجاهدوَن یا أنِت تجاهدیَن است. گزینه 1  . 20
افعال در گزینه هاي دیگر به ترتیب زیر می باشد.  گزینه 3  . 21

: مضارع . أمر . ماضی.  : أمر. ماضی . مضارع، در گزینه ي  : ماضی . أمر . مضارع، در گزینه ي  در گزینه ي 
دقت کنید فعل دوم درگزینه سه، أجلُس به معناي می نشینم و اول شخص مفرد می باشد.

شکل صحیح سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 22

) به راستی آیات قرآن مفاهیمی هدایتگر دارند.  گزینۀ 

) کلیدهاي فهم قرآن در نزد صالحان است.  گزینۀ 

) به کسانی که حق می گویند احترام بگذار؛ گرچه آن ها را دوست نداشته باشی.  گزینۀ 
در این گزینه َتباَحْثنا: در باب تفاُعل قرار دارد در حالی که در دیگر گزینه ها فعل ها در باب ُمفاعلۀ قرار دارند: ُیباِدْرَن، ُتجالسوَن، ُتساِعدیَن.   گزینه 3  . 23

در باب مفاعلۀ فقط الف زائد وجود دارد، در باب تفاعل، تـ و الف زائد وجود دارد. 
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فعل (اُطالع) در صیغۀ (متکلّم وحده) بوده و (اول شخص مفرد) و (للغائب) نادرست است. گزینه 3  . 24

در این گزینه همۀ کلمات مصدر هستند: (ُمفاَعَلۀ - إستفعال - َتَفعُّل) اما  گزینه 4  . 25
َن - بعید) مصدر نیستند.  سایر گزینه ها: (إسَتقبَل - َتَحسَّ
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