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حیح:  عیِّن الصَّ  . 1
«ما ظلمهم اهللا و لِکن کانوا أنفسهم َیظْلمون»:

خداوند به آنها ستم نمی کند اّما آنها به خودشان ستم می کنند. خداوند به آنها ستم نکرده اّما خود به خویشتن ستم می کردند.

خداوند به آنها ستم نکرده اّما خود به خویشتن ستم کرده اند. خداوند به آنها ستم نکرده اّما آنها به خودشان ستم می کنند.

.  َعّین الَخَطأ: 2

ُموا.  ُموا.   أنُتم َعلِّ ُهم َعلِّ ُموا.   ُموا.  أنُتم َتَعلَّ  هم َتَعلَّ

.  َعّین العبارة الّتی لَْیَسْت فیها اَالفعال المزیَدة: 3

ُغوَن رساالت اّهللا و َیْخَشْونَه.   َکیَف اَْشُکُر هذه النَّعمۀ؟ َأُیْمِکُن.   الَّذین ُیَبلِّ

ین َیْجَتِهُدوَن فی دروسهم َیْنَجحوَن فی حیاِتِهم.   اِنَُّهم ال َتْقِدروَن أْن َیْنَجحوا فی الّسباق.  الذَّ

حیح. .  َعّین الَْمفهوَم الصَّ 4

داع: َوَجٌع فی اَألسناِن.   اَلُبقَعۀ: َمکاٌن لَِدْفِن اَألمواِت.  اَلصُّ

 اَْلِمْنَشَفۀ: ِقطَعٌۀ ِمَن الُقماِش الخاص نَْسَتعِمُلُه بَعَد اْلَغسِل.  اَْلُفرشاة: َأداُة لَتنظیِف الَید. 

.  َأيُّ ِعباَرٍة فیها کِلمتان ُمتراِدفتاِن؟ 5

نَُّه َأْحَسُن النِّاس َأخالقًا.  إنَّ أکَرمُکم ِعنَد اِهللا اَتقاُکِم.  ُهَو َفِرٌح ِألَ

یِّئات.  إنّا َخَلْقناُکم ِمْن َذَکٍر و ُأنثی َو َجَعلناُکم شعوبًا.   بَثُّوا بَیَننا الِخالِف َفَنَشروا السَّ

حیَحِۀ:«َتعاَرفنا، الیجوُز، ماَشی» ِن َترَجَمِۀ األفعاِل الصَّ .  َعیِّ 6

شناخت یافتیم، جایز نیست، همراهی کرد  ما را بشناس، جایز نیست، همراه شد  شناختیم، جایز نمی شود، همراه شد  شناخت می یابیم، جایز نبود، همراهی کرد 

«. حیح للِعباَرة: «یا َأیُّها النُّاس! إنَّ أباکم واِحٌد، ال َفْضَل لَِعربیِّ َعَلی َعَجمیِّ و ال َعَجمیَّ َعَلی َعربیٍّ .  َعیِّن المفهوم الصَّ 7

.  ال َفرَق بَیَن النِّاس َفکلُّهم ِعباُد اِهللا.  بَعُض النِّاس َأفضُل ِمن بَِعٍض ِعنَد اهللا.  لَِبعِض النِّاس َفضٌل َعَلی اآلَخریَن.  عوب َجمیعها َعربیٌّ أو َعَجمیٌّ  اَلشُّ

.  َعّین الَخَطأ للفراغ؟  8
َانُتم .................. فی سبیل اهللا.

جاَهُدوا ُمجاهدون ُتجاهدوَن جاَهْدُتم

.  َعّین الَخَطأ عن باب األفعال: 9

ْمُتما = تفعیل َعلَّ َتساَمَح = ُمفاَعَلۀ َیْسَتِمُعوَن = افتعال َیَتقاَتُل = تفاعل

حیح: َن الصَّ .  َعیَّ 10

ْمَن ْمَن  َیَتَعلَّ َعلَّ اَْدَخُلوا  ُیْدِخُلوَن جاَهْدِت  ُتجاِهُد ←←←←جاَهْدُتم  ُیجاِهُدوَن

عّین الصحیح فیما یمأل الفراغ:    . 11
«علی کّل الّناس ..................  بما عندهم إلی الفقراء إنفاقًا»

أْنَفقوا   ُتْنِفقوَن أْنِفقوا   أن ُیْنِفقوا  

عّین الخطأ فی تعیین المصادر:  . 12

و جاِدلهم بالّتی هی أحسن: (ُمجاِدلَۀ)   إّن الحسنات ُیذهَبن الّسیئات: (إذهاب)  

هل ُتصّدق أّن األسماك تتساقط من السماء (تصدیق)   اِجَتمعنا فی قاعۀ الشرکۀ لتکریم موّظف الئق (اِجتماع)  

عّین الخطأ للفراغات:  . 13

البوم طائر ینام فی الّنهار و ..................  فی الّلیل! (َیخُرُج)   یا اُختی، هل  .................. األطفال علی عملهم سّییء! (َتنُدمیَن)  

تستطیع الحرباء أن ..................  عینیهما فی اّتجاهات ُمختلفۀ (ُتدیَر)   بطاریۀ َجّوالی ..................  حینما أحتاج إلیها اِحتیاجًا! (تفرغ)  

عربى دهم درس 4 سخت
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.  أيُّ عبارٍة فیها ِفعٌل ثالٍث مزیٍد َو مْصَدُره؟ 14

ُهْم َتعاَشروا َکاْإلخواِن و لِکنَّنا ما عاَشرنا َکاإلْخَوِة.  ماِء َماًء َفأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمراِت ِرْزقًا لَُکم.   و أْنَزَل ِمَن السَّ

َعلی ُکلِّ النِّاس أْن َیَتعاَیشوا َمَع بَعِضهم َتعاُیشًا ِسْلمیا.  ِۀ اْإلسالمیِۀ فی ُصوٍر کثیَرٍة.  َیَتَجّلی إتُّحاد اُالمَّ

عّین الّصحیح فی فعل المضارع:  . 15

اَْشَرْکُتم  ُیْشِرُکوَن جاِهُدوا  ُیجاِهُدوَن جاَهدوا  ُتجاِهُدوَن ُموَن ُموا  َیَتَعلَّ ←←←←َتَعلَّ

ُموا – ِاْسَتَمْعُتم – َثبِّْت» فعال: «َتَعلَّ حیح فی باب اَالِ .  ما ُهَو الصَّ 16

ل، استفعال، تفعیل  َتَفعُّ ل، افتعال، تفعیل   تفعیل، افتعال، افعال   تفعیل، استفعال، تفعیل   َتَفعُّ

اّي عبارة ما جاء فیها فعل النفی؟  . 17

ما یرید اهللا لیجعَل علیکم ِمن َحَرٍج.   ال تحَزن أّن اهللا معنا.   لن تنالوا البّر حّتی ُتنفقوا مّما تحّبون.   لکَیْال تحزنوا علی ما فاتکم.  

عّین الفعل الّذي الیکوُن اّال ماضیًا:  . 18

یا اّیها المسلمون داِفعوا عن القیم االخالقّیۀ.   َتواَضُعوا لَِمْن َتَتعلَُّمون منه.   مُوا العربیۀ ِألنّها لغٌۀ عالمیٌّۀ.   َتَعلَّ اِْسَتْخَدُموا الحاسوَب للبُحوث العلمیِّۀ  

.  عّین الخطأ فى ضبِط حرکات الکلمات: 19

ى بَعُض الکباِر ُسورَة الُحُجراِت بسورِة اَألخالِق.  َسمَّ َل على اِهللا و ألَتى ُتطالُِع دروَسها بسرعٍۀ.   ُأِحبُّ الُمتَوکِّ

ِلَک.  ْل على ربَِّک ُتشاِهْد َثمراِت َتوکُّ َخیُر إخوانََک َمن َأْهَدي إلیَک عیوبَِک.  ِإن َتَتَوکَّ

عّین فعًال فیه ِمن الحروف الزائدة:  . 20

َأرَسَل اُهللا نوحًا إلی قومِه لیدُعَوهم إلی الدین الحنیف.   ِم البالد.   کان الرجاُل َیْعَملوَن فی الَمصنِع لِتقدُّ

َأْعَلُم أّن ِقرَأة القرآِن و اَألحادیِث مفیدٌة لِی.   ُأرُسموا ُخطوَط ممّر الُمشاة علی الشوارِع أّیها المسؤولوَن.  

عّین «س» ِمن الحروف الّزائده للفعل:  . 21

فِر ِإْسَتَرَق أحٌد َمحَفظتی الصغیرة.   فی السَّ َأَتْسَتِمعوَن کالَم اُألستاِذ یا َأوالدي؟!  

ِإسترَجَع صدیقی کتابَه قبل ثالثِۀ أیٍّام.   اج ال َیقدروَن أن َیْسَتِلموا الحجراَألسوَد.   بعض الحجِّ

عّین غیر الصحیح َحَسب الحقیقۀ و الواقع:  . 22

ال التنظیف مسؤولوَن فی ِإستقبال ُضیوِف الُفندق.   ُعمُّ العاِصفۀ ریٌح شدیدة َتْنتِقُل بسرعٍۀ من مکاٍن إلی مکاٍن آَخر.  

الکالُب ُتساِعُد الشرطّی فی حفظ األمِن فی کثیٍر ِمَن المناطِق.   اَألْنُف ُعضٌو ال ُیمکُن شمُّ اَألزهاِر و الورود دونَُه.  

عّین الخطأ فی تعیین أبواب األفعال التالیۀ:  . 23

أکرمی أبویک العزیزین أیّتها الطالبۀ (إفعال)   ال ُتشغلک زفارف الدنیا بنفسها (اِفتعال)  

کنُت اُفّتش عن کتاب حول موضوع حرکۀ االرض (تفعیل)   ساعدنی صدیقی فی الوصول إلی الرأي الصحیح (ُمفاَعَلۀ)  

عّین جملۀ فعلیۀ ِفعُلها من باب «تفعیل»:  . 24

تکّلمت مع معّلمتی حول مشاکلی فی الحیاة!   زّیّنا سماء الدنیا بزینۀ الکواکب!   ال أحّب کّل راض عن نفسه أبداً!   ال تتّبعوا هواکم فی حیاة الدنیا!  

عین جوابا فیه المصادر من باب أو وزن واحد:  . 25

إبتعاد - إحتفاظ - إغالق   إنتخاب - إمتحان - إحتفال   إنکسار - إنقالب - إنتشار   إستقبال - استقرار - إستالم  
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نادرستی گزینه ها:  گزینه 1  . 1

) ستم نمی کند  ستم نکرده                       ستم می کنند   ستم می کردند 

) ستم می کنند ستم می کردند (کاَن + مضارع= ماضی استمراري) 

) ستم کرده اند  ستم می کردند 
زیرا «َعلُِّموا» أمر للمخاطبین می باشد پس با «أنُتم» صحیح می باشد زیرا عین الفعل «لِّ» کسره دارد.   گزینه 3  . 2

زیرا«َتقِْدُروَن» و «َینَْجُحوا» هردو ثالثی مّجرد هستند. گزینه 3  . 3
ترجمۀ عبارت: «حوله: قطعه اي از پارچه اي مخصوص که پس از شستشو آن را استفاده می کنیم.»  گزینه 3  . 4

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: البقعۀ: (قطعه اي از زمین)  جایی براي دفن مردگان  گزینۀ «

»: َالصُّداع (سر درد)  دندان درد  گزینۀ «

»: َالُْفرشاة (مسواك)  وسیله اي براي تمیز کردن دست  گزینۀ «

»: بین ما اختالف پراکنده کردند، پس بدي ها را انتشار دادند.  گزینه 3 گزینۀ «  . 5
در گزینه هاي دیگر کلمات مترادفی وجود ندارند. 

»: او خوشحال است؛ زیرا از نظر اخالق از مردم بهتر است.  گزینۀ «

»: قطعًا گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست.  گزینۀ «

»: ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را ملّت هایی قرار دادیم.  گزینۀ «
َتعاَرفْنا: شناخت یافتیم.                     الیجوُز: جایز نیست.                  ماَشی: همراهی کرد.  گزینه 4  . 6

ترجمۀ جمله: «اي مردم! قطعًا پدرتان یکی است، هیچ عربی بر عجمی یا عجمی بر عربی برتري ندارد.»  گزینه 2  . 7

»: هیچ فرقی بین مردم نیست؛ پس همه آنان بندگان خدا هستند.  مفهوم  گزینۀ «
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:  

»: ملّت ها همه عرب یا عجم هستند.  گزینۀ «

»: برخی از مردم نزد خدا برترند.  گزینۀ «

»: بعضی از مردم بر دیگران برتري دارند.  گزینۀ «
زیرا «جاَهُدوا» ماضی و للغاِئبیَن است و تناسبی با «َانُْتم» ندارد (ُهم جاَهُدوا صحیح است.) گزینه 4  . 8

زیرا «َتساَمَح» بر وزن َتفاَعَل و در باب َتفاُعل می باشد. گزینه 3  . 9
زیرا «َاْدَخلُوا» صیغه ي للغاِئبیَن از ماضی «َاْدَخَل» می باشد، پس مضارع للغاِئبیَن، بصورت «یُْدِخلُوَن» می باشد.   گزینه 3  . 10

ترجمۀ جمله (بر همۀ مردم واجب است که از آنچه نزدشان است براي فقرا قطعًا انفاق کنند)  گزینه 1  . 11

» مناسب است.  با توجه به ترجمۀ جمله فقط فعل گزینۀ «

» (فعل مضارع مخاطب: انفاق می کنید)  »: (فعل امر: انفاق کنید) / گزینۀ « گزینۀ «

»: (فعل ماضی: انفاق کردند)  گزینۀ «
مصدر فعل (جادل) در باب ُمفاَعَلۀ می باشد و به صورت (ُمجاَدَلۀ) صحیح است.  گزینه 2  . 12

ترجمۀ عبارت: اي خواهرم، آیا کودکان را به خاطر کار زشتشان ..................  ؟!  گزینه 1  . 13
 (َتندمین) از افعال ثالثی مجّرد است و به معناي (پشیمان می شوي) است. در حالی که در این جمله به فعل (ُتنِدمین) از افعال ثالثی مزید (ِافعال) است و به معناي (پشیمان می کنی) نیاز داریم. (چون در

جمله، َاطفال مفعول است و این باب فعل را به صورت مفعول دار ترجمه می کند).
« تعاُیشًا » مصدر فعل « أْن َیَتعایشوا » است.  گزینه 4  . 14

»، «َیَتَجلّی» فعل هاي ثالثی مزیدي هستند که همراه مصدرشان نیامده اند.  »، «تعاشروا» در  گزینۀ « »، «أنَْزل» در  گزینۀ « در  گزینۀ «
یادمون باشه: «َتعایُش» بر وزن «َتفاُعل» است. 

زیرا َتَعلَُّموا صیغه ي للغاِئبیَن از فعل «َتَعلََّم» در باب َتَفعُّل است، پس مضارع آن در صیغه ي للغاِئبیَن «َیَتَعلَُّموَن» می شود.  گزینه 1  . 15

: جاَهُدوا = للغائبیَن (ماضی)  «یُجاهدوَن»  گزینه ي 

: جاِهُدوا = للمخاطبیَن (أمر)  «تُجاِهُدوَن»  گزینه ي 

: َاْشَرْکُتم = للمخاطبین از «َاْشَرَك» (ماضی)  «تُْشِرکوَن»  گزینه ي 

زیرا  گزینه 1  . 16

(ال َتحَزن: فعلی نهی، اندوهگین مباش چرا که اهللا با ماست.)  گزینه 3  . 17

): (لکی + ال = َلکیال، که داراي (الي نفی) می باشد و فعل تحت تأثیر حرف ناصبه (لکی) منصوب شده و (ن) از (تحزنوَن) حذف شده!)  بررسی گزینۀ (

): (لن تنالوا: هرگز نخواهید رسید) نوعی فعل نفی است (در آینده).  بررسی گزینۀ (

): (ما یرید: نمی خواهد) البته فعل مضارع به ندرت با (ما) منفی می شود! بررسی گزینۀ (
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سؤال می پرسد فعلی را مشخص کن که فقط ماضی باشد،«ِاْسَتْخَدُموا» فعل ماضی باب استفعال صیغۀ جمع مذکر غایب است.  گزینه 1  . 18
سایر گزینه ها: 

»:«َتَعلَُّموا» هم می تواند ماضی و هم امر باب تفّعل باشد.  گزینۀ «

»:«تواَضعوا»هم می تواند ماضی و هم امر باب تفاعل باشد.  گزینۀ «

»:«داِفُعوا» فقط امر باب مفاعله است.  گزینۀ «

این گزینۀ ِإخواِن صحیح است زیرا مضاف الیه است.  گزینه 3  . 19
ُعیوَبَک صحیح است، زیرا عیوَب: مفعول به است. 

دیگر کلمات در دیگر گزینه ها داراي حرکت گذاري صحیح هست، لطفًا به حرکت هاي آن ها کمال دقّت را بفرمائید. 

در این گزینه َأرَسَل بر وزن َأْفَعَل، ماضی مفرد مذکر غایب باب ِإفعال است،بنابراین داراي حرف زائد است دیگر فعل ها در گزینه ها ثالثی مجّرد هستند بنابراین، حرف زائد ندارند.  گزینه 2  . 20

ِإْسَترَجَع در باب ِإستفعال است، بنابراین حرف «س» آن زائد است.  گزینه 4  . 21
سایر گزینه ها: (س) فاءالفعل است و فعل در باب  ِإفتعال قرار دارد. 

»: تستمعوَن از َسِمَع.   گزینۀ «

»:  ِإْسَتَرق از َسِرَق.  گزینۀ «

گزینۀ «3»: َیْسَتِلموا از َسِلَم.  

ترجمۀ گزینه: کارگران نظافت در استقبال از مهمانان هتل مسؤول هستند. (که غلط است)  گزینه 2  . 22
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: گردباد، باد شدیدي است که با سرعت از جایی به جاي دیگر منتقل می شود.  گزینۀ «

»: بینی عضوي است که بوییدن شکوفه ها و گل ها بدون آن ممکن نمی باشد.  گزینۀ «

»: سگ ها پلیس را در حفظ امنیت در بسیاري از منطقه ها یاري می کند. (که صحیح است)  گزینۀ «

فعل (ُتشغلک) فعل مضارع باب (ِافعال) است.  گزینه 1  . 23
سایر گزینه ها: باب افعال به درستی مشخص شده است. 

(َزیََّن) فعل ماضی از باب (تفعیل) است.  گزینه 3  . 24
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (تتّبعوا) فعل مضارع باب (ِافتعال) است.  گزینۀ «

»: (أحّب) فعل مضارع باب (ِافعال) است.  گزینۀ «

»: (تکّلمت) فعل ماضی باب (َتفّعل) است.  گزینۀ «

همۀ مصدرها از باب (افتعال) هستند.  گزینه 3  . 25
بررسی سایر گزینه ها: 

»: همه باب استفعال هستند / (إستالم) ِافتعال است.  گزینۀ «

»: همه باب ِانفعال هستند / (ِانتشار) ِافتعال است.  گزینۀ «

»: همه باب ِافتعال هستند / (إغالق) ِافعال است.  گزینۀ «
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