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.  فی أيَّ الُمنَتخب فاعل ضمیرًآ مستترًا؟ 1

ب َعلی مواصلِۀ ِدراستُهم.   ِلُم الُطالَّ َع الُمعَّ ِلَم.   الَمواِطنوَن ُیمارسوَن الریاضَۀ الصباحّیۀ.   َشجَّ  أعیُش فی مدینۀ طهراِن.   ُتشاِهُد الزمیلتاِن الُمعَّ

«ُعمر نوٍع من هذه األشجار الطویلۀ العجیبۀ قد َیصل إلی أکثر من خمسمائۀ سنِۀ!»  . 2

یک نوع از این درختهاي بلند، عمرش شگفت انگیز است، گاهی به بیش از پانصد سال می رسد! 

یک نوع از این درختهاي بلنِد شگفت انگیز، عمرشان قطعًا بیشتر از پانصد سال است! 

عمر نوعی از این درختان که بلنِد و عجیب هستند، قطعًا بیشتر از پانصد سال است!

عمر نوعی از این درختان بلنِد عجیب گاهی به بیش از پانصد سال می رسد!

.  فی العبارة: «َیْسَتعیُن الَْبَشُر بِالَبکتیریا الُمضیئِۀ لِـ .................. الُْمُدِن.» َعّین الکلمۀ الُمناسبۀ لِْلَفراِغ: 3

انِبعاث إلتئام إداَرِة إناَرة

حیح عن معنی الکلمات: «ِالتقاط الُصَور، األعشاب، الِحرباء، الُمحیط، َیْلَعُق.» ِن الصَّ .  َعیِّ 4

تصویربرداري، علف ها، حرارت، پیرامون، می لیسید. عکس گرفتن، گیاهان، آفتاب پرست، اقیانوس، می لیسد.

فیلم برداري، علف هاي خشک، آفتاب پرست، محیط اطراف، می چشد. عکس برداري، گیاهان دارویی، آفتاب پرست، اقیانوس ها، می خورد.

َسِۀ؟ .  ما ِهَی الِْعباَرَةُ الُمناِسَبُۀ الّتی َیقوُل لَنا َشخٌص ِعنَدما نَرِجُع ِمَن الَْعَتباِت الُْمَقدَّ 5

 ماشاَءاهللا.  زیاَرٌة َمقبولٌَۀ.  معلوماتک کثیَرة.  َأنا فی ِخدَمِتُکم. 

.  عیِّن الفاعَل لیس اسمًا ظاهرًا: 6

نیا حسنًۀ.  ُر الُغراُب بقیَۀ الحیواناِت.  ربّنا اُْکُتْب لنا فی هِذِه الدُّ  شاهد الَغّواصون المصابیَح.  تبَتِعُد حیواناُت المزرعِۀ سریعًا.  ُیَحذِّ

.  عیِّن المنتخب فیه خبٌر صحیح؟ «َمسِجُد االماِم أثر قدیٌم فی محافظۀ اصفهان.» 7

اِصفهان اثٌر قدیْم اِالماِم

ِن الُجمَلَۀ الفعلیۀ: .  َعیِّ 8

 َمعلوماُتَک کثیَرٌة.   باَرك اُهللا فیک.   َکم الَمساَفُۀ من طهراَن إلی قزوین؟   زیاَرٌة َمقبولٌَۀ لِلَجمیع.  

.  ما ُهَو الَمحلُّ اإلعرابی لـ «البوَمۀ» و «رأس» فی العباَرِة:   9
ُك َعیُن البوَمۀ فِانَّها ثابَِتٌۀ ُتدیُر رأسها داِئَرًة کاِمَلًۀ»  «ال َتَتحرَّ

مضاٌف إلیه - المفعول  مفعول - مضاٌف إلیه ِصَفۀ - فاِعل  فاعل - َمفعول 

عّین الخطأ فی التِّرجمۀ:  . 10

 بعض األحیان أنت فی حالۀ االبتعاد من اهللا،:  بعضی وقتها تو در حال دور شدن از خدا هستی، 

 و ال تري عیناك من اهللا أثراً،:  و چشمانت نشانه اي از خدا نمی بیند،

 فجأة تحدث واقعۀ صغیرة و ترجع إلیه،:  ناگهان اّتفاق کوچکی می افتد و به سوي او برمی گردي،

 هذه ید اهللا الّتی ترید أن ُترجعک!:  این دست خداست که می خواهد تو برگردي! 

.  َأيُّ َکِلَمٍۀ ُتْکِمُل الِْعباَرة: «لَِبعِض الَْحَیواناِت .................. فی نِهایِۀ َأجساِمِهم.» 11

ُجْرٌح َضوٌء َذنٌَب َزْیٌت

.  َعّین الَخبر فی هذه العبارة:  12
«فیه شفاٌء للّناس»

 شفاٌء فیِه شفاٌء فیِه للّناس  

عربى دهم درس 5 آسان
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.  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ  13
 عّین الخبر المفرد ال مضافًا و ال صفتًا:

ا!   هؤالء اُّمهات فاضالت!   اُولئک العقالء یبتعدون عن الباطل!   هؤالء زمیالتنا فی المدرسۀ!   اُولئک المجتهدون موّفقون جد 

عّین جملۀ یختلف نوعها عن الباقی:  . 14

بعد دقائق َسِمعنا تلک األصوات العجیبۀ!   العمل بالقوانین واجب علی الجمیع الّناس!   نحن نفرح برؤیۀ غصون نضرة لألشجار!   عالم الطبیعۀ قائم علی العمل!  

.     عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:  15
  عّین الّصحیح:

 إلهی! ال تصل یداي إلی سمائک العالیۀ،:  خدایا! دستانم به آسمان بلندت نمی رسد،

 ولکن أنت الّذي تصل یُدك إلی األرض،: ولی تو دستت به زمین می رسد،

 أرجوك أن تنّجینی من هذا الذّل،: از تو می خواهم که مرا از ذلّت ها نجات دهی،

 و ترفعنی إلی ما ُتحّبه لعبدك!:  و مرا بسوي خودت آنچنانکه براي بنده ات دوست داري باال ببري! 

■■

.  َعّین الفاعُل یکوُن جمَع مؤنث السالِم؟ 16

َیْجَتمُع الُطّالب فی المسجِد.  الطالبُّات َیْجَتِمْعَن فی المسجِد.  َیْجَتِمُع الطالباِن فی المسجِد.  َتجَتِمُع الطالباُت فی المسجِد. 

 اقرأ الّنص الّتالی بدّقۀ ثّم أجب عن األسئلۀ بما یناسب الّنص:  

 أ تعلم أّن للّتمساح صدیقًا مخلصًا من الّطیور، حیث نري بینهما تعامًال عجیبًا فکثیرًا ما نشاهد التمساح قد فتح فّکیه الواسعین و أقبل الّطائر و دخل فی فمه بکّل طمأنینۀ لیجمع
بمنقاره کّل ما عّلق بین أسنان ذلک الحیوان من الّطعام! لذا فقد أنس کّل منهما اآلخر و استحکمت بینهما أسباب الّصداقۀ حّتی أنّک تري الّطائر یدخل فم الّتمساح و کأنّح یدخل

بیته! 
هناك خدمۀ ُاخري یقّدمها هذا الّطائر للّتمساح، فهو یتبع التماسیح فی رحالتها لطلب القوت، فإذا شاهد صیدا أو خطرًا، أسرع إلی إنذار الّتمساح بإیجاد صوت یدرك الحیوان

معناه، فیسرع إلی االبتعاد أو إلی اّتخاذ الحیلۀ المناسبۀ الصطیاد (= صید) طعمته! 

.  عّین الخطأ فی التشکیل  17
 «قد أنس کّل منهما اآلخر و استحکمت بینهما أسباب الصداقۀ ...»:

داقِۀ اِسَتحَکمْت  - أْسباَب – الصَّ ُکلٌّ – اآلَخَر – أْسباُب   اآلَخَر – اِسَتحکَمْت – بَیَنُهما أنَِس – ُکلٍّ – ِمنُهما  

.  عّین الخطأ فی التشکیل   18
 «بإیجاد صوت یدرك الحیوان معناه فیسرع إلی االبتعاد ...»:

ُیدِرُك – الَحیواُن – اِالبِتعاِد الَحیواُن – َمْعناُه – ُیْسِرُع َصوٍت – ُیدِرُك – الَحیواَن   إیَجاِد – َصوٍت – ُیدِرُك

در کدام گزینه مفعول به نیست؟  . 19

ال باَب المضِع.  هو َیْفَرُح لَِنجاِح َصدیِقِه َفَحَص الطبیُب الماهُر المریَض.  ُیعالُِج األطباء بعَض األمراِض بأالعشاِب.  اَْغَلَق الُعمُّ

عّین ضمیر «ي» مفعوًال:  . 20

رأیُت زمیلتی فی الضیافۀ بتلک المالبس الغالیۀ!   اّیتها الطالبۀ! ال تکبتی الذکریات علی األشجار!  

أتمّنی أن یصلح سیارتی مصلح السیارات بسرعۀ!   یحّیرنی ما قال األب عن الّدلفین!  

عّین الخطأ حسب القواعد:  . 21

شاهدنا فی تلک الغرفۀ لوحات جمیلۀ!   یا ِإخوتی إقتربوا ِمّنا ِإذا ینّزل الجنود!  

هاتان الشاعرتان وقف جنب هذا البیت!   قال اهللا آلدم و الحواء «ال تقربا هذه الشجرة»!

عّین المبتدأ و الخبر کلمتین متضاّدتین:  . 22

ظالم فی البحر ضیاء باألسماك المضیئۀ!   حسن األدب یستر قبح النسب!   العلم صید و الکتابۀ قید!   صدور األحرار قبور األسرار!  
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عّین ما لیس فیه الجملۀ الفعلیۀ:  . 23

لون.   علی اهللا فلیتوکِّل المتوکَّ فی العصر العباسی إزداد نفوذ اللغۀ الفارسّیۀ.  

للفیروز آبادي معجٌم مشهور باْسم القاموس.   علیَک بالمحاولۀ و ال تیأس فی حیاتَک.  

.  َعّین العبارة َالّتی فیها فاِعٌل و مفعولٌ به معًا: 24

َب َولََدها.  کان َعَدُد الُمشارکین فی المسابقۀ الِعْلمّیۀ َعشرًة.   َعَلی األّم أن ُتَؤدِّ

 ال تذَهْب إلی الشارِع أیُّها الّطفل.  َکماُل العْلِم نَْشُره. 

رًا لِذلَک َیْلَعُق الِقطُّ ُجرَحُه. حیح:ُهناَك ُغَدٌد فی لِساِن الِقطِّ ُتْفِرُز ساِئًال ُمَطهِّ .  َعیِّن الصَّ 25

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.
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سوال گزینه اي ر ا خواسته که فاعل در آن ضمیر مستتر است:  گزینه 1  . 1

»: المعلم فاعل «اسم ظاهر» است. »: واو در یمارسون فاعل ضمیر بارز است و در گزینۀ « »: الزمیلتان فاعل اسم ظاهر است و در گزینۀ « »: فاعل ضمیر مستتر أنا است، در گزینۀ « در گزینۀ «

) / قد َیِصُل: گاهی ) / ِمن هذه األشجار الطویلۀ العجیبۀ: از این درختاِن بلنِد عجیب (الطویلۀ و العجیبۀ صفت هستند) (نادرستی گزینه هاي  و  ُعمر نوٍع: عمر نوعی (نادرستی گزینه هاي  و  گزینه 4  . 2

) (قد + مضارع به معنی گاهی ترجمه می شود) / إلی أکثر ِمن َخْمسمائۀ سنٍۀ: به بیش از پانصد سال  می رسد (نادرستی گزینه هاي  و 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: یک نوع و عمرش شگفت انگیز است نادرست اند.  گزینۀ «

»: یک نوع و عمرشان، قطعًا نادرست اند.  گزینۀ «

»: که بلند و عجیب هستند و قطعًا نادرست اند. گزینۀ «
ترجمۀ عبارت: انسان از باکتري نورانی براي (روشن کردن) شهرها استفاده می کند.  گزینه 1  . 3

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

) فرستاده شدن  ) بهبود بخشیدن /  ) اداره کردن / 
گزینه 1  . 4

زیارت قبول  گزینه 2  . 5

) من در خدمت شما هستم.  ) معلوماتت زیاد است /  ) ماشاءاهللا / 
«اُکُتب» فعل أمر است و فاعل َان ضمیر مستتر «َانَت» است. گزینه 4  . 6

) «اصفهان» مضاٌف الیه است. ) «قدیم» صفت و در گزینۀ ( ) «االماِم» مضاٌف الیه، در گزینۀ ( کلمۀ أثر خبر است، ولی در سایر گزینه ها به ترتیب در گزینۀ ( گزینه 3  . 7

تنها جمله اي که با فعل شروع شده است، گزینۀ  است.  گزینه 2  . 8
ترجمۀ گزینه ها: 

) معلومات تو زیاد است. 

) آفرین به شما. 

) فاصلۀ تهران تا قزوین چقدر است؟ 

4) زیارت همگی قبول باشد. 
ترجمۀ عبارت: «چشم جغد حرکت نمی کند؛ چرا که ثابت است و او سرش را به صورت دایرة کامل می چرخاند.»  گزینه 4  . 9

ٌ به را دارد و فعل ثالثی مزید است از باب «إفعال» در حالی که ثالثی مجرد ترجمه شده و ترجمۀ درست فعل «أن تُرجَعَک»، «که بازگرداند تو را» در فعل «تُرجَعَک»، «َك» نقش مفعول  گزینه 4  . 10
است. 

ترجمۀ عبارت: «بعضی از حیوانات در انتهاي بدنشان «دم» دارند.»  گزینه 2  . 11

) زخم  ) نور /  ) روغن /  ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 
«فیه» شبه جمله و خبر مقدم است و  «شفاٌء»  مبتدا  مؤّخر  است. گزینه 3  . 12

در این گزینه «موفَُّقوَن» خبر از نوع مفرد است و نه مضاٌف الیه دارد و نه صفت. گزینه 3  . 13

» جمله با (قید زمان) شروع  شده است و در ادامۀ جمله » با اسم شروع شده اند و داراي مبتدا و خبر هستند پس جملۀ اسمیه محسوب می شوند اما در گزینۀ « ،  و همۀ گزینه هاي « گزینه 4  . 14
فعل (سمعنا) آمده است پس جمله فعلیه می باشد.

در گزینۀ  «َانَْت الّذي» تو کسی هستی، به درستی ترجمه نشده است (الّذي ترجمه نشده است).  گزینه 1  . 15

در گزینۀ  «هذا الّذل» این خواري، درست ترجمه نشده است در گزینۀ  «إلی ما تحبُّه»، «به آنچه دوست داري آن را» درست ترجمه نشده است. 

»: فاعل مثناي مّذکر است و جمع نیست. » فاعل ضمیر بارز است و در گزینۀ « »: فاعل جمع مکّسر است، در گزینۀ « در گزینۀ « گزینه 4  . 16
آیا می دانی که تمساح دوستی از پرندگان دارد. بطوریکه بین آندو همکاري عجیبی می بینیم. چه بسیار مشاهده می کنیم که تمساح باز کرده است دو فّک وسیعش را و پیش آمده است پرنده و داخل
دهانش شده است با آرامش کامل براي اینکه با نوکش هرچه که معلّق مانده بین دندان آن حیوان از غذا را جمع کند. به همین خاطر انس پیدا کرده است هر یک از آندو به دیگري و بین آندو

اسباب دوستی محکم شده است به طوري که می بینی پرنده را که داخل می شود در دهان تمساح مانند اینکه او داخل خانه اش شده است.  
خدمت دیگري وجود دارد که این پرنده به تمساح تقدیم می کند. پس او بدنبال تمساح ها می رود در کوچ آنها براي بدست آوردن غذا پس هنگامی که مشاهده کرد صیدي یا خطري را می شتابد به

هشدا دادن به تمساح با ایجاد صدایی که آن حیوان آن را درك می کند پس شتاب می کند به دوري کردن یا بکارگیري حیله اي مناسب براي شکار طعمه اش. 

زیرا «اسباب» فاعل است براي فعل «ِاْسَتْحَکَمْت» و باید مرفوع باشد.  گزینه 4  . 17
داقۀ    َقْد َأِنَس کٌل ِمْنُهما اآلخَر و اْسَتْحَکَمْت َبْیَنُهما اسباُب الصِّ

الَحَیوان: فاعل است و باید مرفوع باشد.  گزینه 2  . 18
 ِبإیجاِد صوٍت ُیْدرُك الَحَیواُن معناُه َفُیْسِرُع الی االبتعاد  

»: «باَب» مفعولٌ به است. »: َ«بعَض» در گزینه ي « »: «المریَض» و در گزینه ي « در این گزینه مفعول وجود ندارد ولی در گزینه ي « گزینه 4  . 19

» (یحّیرنی) وجود دارد.  ضمیر «ي» زمانی مفعول است که به فعل بچسبد و قبل از آن (نون وقایه) آمده باشد که فقط در فعل گزینۀ « گزینه 3  . 20
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (ي) در ال (تکتبی) فاعل است.  گزینۀ «

»: (ي( در ("زمیلتی) مضاٌف إلیه است.  گزینۀ «

»: فعل أتمنّی سه حرف اصلی (م ن ي) دارد و (ي) ضمیر نیست و (ي) در سیارتی مضاٌف إلیه است.  گزینۀ «
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با توجه به  (هاتان الشاعرتان)  که یک اسم مثنی مؤنث می باشد پس فعل مناسب براي آن  (وَقَفتا)  صحیح است.  گزینه 4  . 21

در این گزینه: «ظالم: تاریکی» مبتدا و «ضیاء: روشنایی» خبر است که متضاد هستند. گزینه 4  . 22
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «صدور: سینه ها» مبتدا و «قبور: قبرها» خبر است.  گزینۀ «

»: «العلم: دانش» مبتدا و «صید: شکار» خبر/ «الکتابۀ: نوشتن» مبتدا و «قید: قید و بند» خبر است.  گزینۀ «

»: «حسن: خوبی» مبتدا و «یستر: می پوشاند» خبر است.  گزینۀ «

(للفیروز آبادي: خبر مقدم به صورت جارومجرور + معجٌم: مبتداي مؤّخر + مشهوٌر: صفت ...)  گزینه 4  . 23

): (فی العصر: جارومجرور + العباسّی: صفت + إزداَد: فعل + نفوُذ: فاعل ...)  بررسی گزینۀ (

): (علی اهللا: جارومجرور + فلیتوّکْل: فعل + المؤمنوَن: فاعل ...)  بررسی گزینۀ (

): (علیَک: جارومجرور + بالمحاولۀ: جارومجرور + التیأْس: فعل و فاعل آن ضمیر (أنَت))  بررسی گزینۀ (

زیرا «ِهَی مستتر» در «تَُؤدُِّب» فاعل و «َوَلَد» مفعولٌ به است، گزینه هاي دیگر هیچکدام مفعولٌ به ندارند. گزینه 1  . 24

تصحیح ترجمه هاي دیگر:  گزینه 2  . 25

) لذلک (بنابراین) پس ترّجمه شده است. 

) غده هایی در زبان گربه وجود دارد / بنابراین 

) در زبان گربه 
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1  . 1

2  . 4

3  . 1

4  . 1

5  . 2

6  . 4

7  . 3

8  . 2

9  . 4

10  . 4

11  . 2

12  . 3

13  . 3

14  . 4

15  . 1

16  . 4

17  . 4

18  . 2

19  . 4
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21  . 4
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