
نام و نام خانوادگی:
نام آزمون: 25 تست سخت عربی درس 6 دهم

تاریخ آزمون: 1400/06/24

زمان برگزاري: 1250 دقیقه
آموزشگاه پرسا

.  «َکَتَب َحمیٌد ِرسالًۀ لَِصدیقه.» إنَْتِخب الجملَۀ التی ِفعلها َمجهوٌل. 1

 ُکِتَبْت ِرسالٌَۀ لَِصدیِق َحمیٍد.   َکَتَب ِرسالًۀ لِصدیقه.   َکتَبْت َحمیٌد رسالٌَۀ لَِصدیقه.   ُکِتَب ِرسالٌَۀ لِصدیق حمید.  

.  أيُّ ِعباَرٍة فیها ِفعالِن َمجهوالن؟ 2

باحِی: «ُخِلَق اْإلنساُن ضعیفًا.»   َمُهم َکْیَف یعیشون.   ُقِرأِت هذه اآلَیُۀ اْلقرآنیُۀ فی اْإلْصِطفاِف الصَّ  إنَّه أْصَلَح حیاَتُهم َو َعلَّ

 أْنَزُل اُهللا القرآِن للنِّاس لَِیهَتدوا به.   اُِمروا أْن َیعَملوا الَخْیَر و ُیساِعدوا النَّاس َقدر إْسِتطاَعتهم.  

.  عّین نائب الفاعل لیس جمع تکسیر: 3

ر أفواهنا عندما ُیصیبنا الّزکام إصابۀ!   إن ملئت قلوبنا إیمانًا ال تدخل الّذنوب فیها!    تمرَّ

ُد ظواهر الطبیعۀ الکثیرة أّن العالَم ما خلق عبًثا!   قال الطبیُب تَعّد األصوات المرتفعه تهدیًدا لسمعنا!    ُتؤکِّ

.  َأيُّ ِفعٍل ُیناِسُب العباَرة؟ 4

الۀ. (کانوا - ُیرِحبَّون)   . (ُتساِعَدنی)   ( .................. )النُّاس ( .................. ) بِنا ِعنَدما َدَخْلنا الصَّ دِّ  َأْطُلُب ِمنُکْم َأن ( .................. ) فی بِناِء هذا السَّ

 إنَّ النَّفَط ( .................. ) فی أموٍر کثیَرٍة. (ُیْسَتْخِدُم)   َأَمَرُهم ذواْلَقرنَْیٍن بَِأْن ( .................. ) بِالحدیِد َو النُّحاِس. (َیأتوا)  

.  َأيُّ ِعباَرٍة ال ُتْکَمُل بِالِفعِل الّذي َأماَمها؟ 5

یوِف ِعنَد ُدخولهم إلَی البیِت.  (َیسَتْقِبلوَن)   ه. (َخیََّر)   اَلنُّاس .................. بِالضُّ هاِب إلَی الُمَتَنزِّ  والُِدنی .................. نا فی البقاِء فی البیِت َأو الذَّ

ارقوَن إلَی اْلَبْیِت َفـ .................. َأموالَنا. (نََهبوا)   کانوا قومًا فاسدین فـ .................. هم اُهللا. (َهدا)    َدَخل السِّ

حیح َعِن المترادِف أو المتضاد؟ .  ما ُهَو الصَّ 6

=≠=≠ حاَرَب  َقبِل   أعطی  َأَخَذ   تکلَّموا  َأْنِصتوا   اِختاَر  َخیََّر  

حیح لِلعباَرة: «َأَمَر اُهللا َذالَْقرنَْیِن بُِمحاَربَِۀ الُمشرکیَن الفاِسدیَن أو إصالِحهم.» .  َعیِّن المفهوَم الصَّ 7

لی ذي اْلَقرنَیَن ِإطاَعُۀ الُمشرکیَن.   ما قَدَر ذواْلَقْرنیِن ُمحاربۀ و إصالح الُمشرکیَن.    کاَن َعَ

 َطَلَب اهللا ِمن ذي الَقرنین الِقتاَل مع الَمشرکین او إصالحهم.   ال فاِئَدَة ِمْن إصالِح الُمشرکیَن.  

عّین الفعل الّذي لیس لَه فاعل:  . 8

ُل المعّلم من یبنی و ینشئ أنفسًا و عقوًال!   ُیَبجِّ خیر شبابنا اُستشهدوا فی الّدفاع َعّنا!  

أیمکن لک أَن تغّیر عزمک للّذهاب إلی خارج المدینۀ!   أحد الّرجال إرتکب المعاصی بعد أن کثر أمواله!  

.  ما ُهَو الُمناِسُب لِْلَفراَغْیِن؟ «َالنُّاس .................. بَِأْعمالِهم َفـ .................. بِِهم الَْمَثُل.» 9

ُف - ُیْضَرُب   َیْعِرُف - َیْضِرُب    َیْعِرفوَن - َیْضربوَن   ُیْعَرفوَن - ُیْضَرُب   ُیَعرَّ

حیُح لِلعباَرة: «َأْغَلقوا الَْمضیَق َحّتی ال َیْسَتطیَع الَْعدوُّ الُْهجوَم َعَلیهم.» .  ما ُهَو الَْمفهوُم الصَّ 10

 اِْسَتطاع اْلَعدوُّ َأْن َیْهُجَم َعَلیهم بِسبب إغالِق اْلَمضیق.   ما إْستطاعوا اْلمقاَوَمَۀ أماَم اْلَعَدوَّ بَِسَبِب ِإغالق اْلَمضیق.  

نَّ المضیَق کاَن ُمغَلقًا.   قاموا بَِغْلِق اْلَمضیِق ِالجتناب ُهجوم اْلَعدوِّ َعَلیِهم.    َما اْستطاَع اْلَعدوُّ الهجوَم علیهم ِألَ

.  عّین المنتخب لیس فیه فعل مجهول: 11

لم الّلغۀ العربّیۀ.  ُس المعُّ َع الفائزون فی نهایۀ المسابقۀ.  هؤالء المعّلمون اُْخِرجوا من مدرستهم.   ُیَدرِّ  ُیسَتخَدُم العلماء الیجاد إتحاد بیَن النِّاس.  ُشجِّ

.  َعیِّن الَْخَبر ِفعًال َمجهوًال: 12

ّیئه.   َأصدقائی، َأْنُتم ُتجَزوَن بِما َفَعْلُتم ِمَن اْلَخیر لِآلَخریَن.   جاُل َتَخلَّصوا ِمَن اْألَْخالِق السَّ  اولِئَک الرِّ

ال ُیحِدثوَن ُحْفَرًة َکبیَرًة فژ اْألرِض.   موَن َأساتذِتهم و َیْحَترمونَُهم.   اَْلُعمُّ ذکیاُء ُیکرِّ ب اْألَ الُّ  اَلطُّ

َعیِّن نائَب الفاعِل لَْیس اسمًا ظاِهرًا.  . 13

باحی ِکلَّ َیوٍم.   ُیْرَفُع اْلَعَلُم ِفی اْالِصِطفاِف الصَّ ین؟»   َسِئَل اْإلماَم: «ما ِهَی َحقیقُۀ الدِّ

ِإنَّ الّذي ُیقاِتُل فی َسبیل اهللا ُیْخَلُد اْسُمه فی الّتأریخ.   ِإنَُّه َولَِد فی إحدي الُمُدِن اْلَغربیِّۀ فی إیران.  
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اّي عبارة جاء فیها الفعل المجهول؟  . 14

موا ألنفسکم من خیٍر َتِجدوه عنداهللا.   و ماُتقدِّ َفابَحْث و ُقْل َمن ذا الّذي ُیخرُج منها الثمرَة؟  

أفال َینظروَن الی اإلبل کیف ُخلقْت؟   اهللا ُیرسُل الریاَح فُتثیُر سحابًا فَیبُسطه فی السماء.  

اّي عبارة فیها الفعالن المجهوالِن؟  . 15

الذیَن ُقِتلوا فی سبیل اهللا لیسوا أمواتًا.   ُعّلق جرس قوّي علی الباب لُیسمع صوته من بعید.  

َم مکارم االخالق.   بُعثُت الَتمِّ اسا.   لم ُیشاهد فی الجّنۀ َمن ُیشبه شم

اّي فعل ُیمکُن أن یبنی للمجهول؟  . 16

کُثَر عجُب الحاضریَن حیَن أداء االمانۀ.   هؤالء العلماء أصبحوا مشهوریَن فی العالم.   التّتبعوا وساوَس الشیطان.   اّتبعوا القرآن فإنّه أحسن الحدیث.  

عّین الخبر بصورة الجملۀ الفعلّیۀ:  . 17

عباد الرحمان الذیَن یمشوَن علی األرض هونًا.   الندم علی السکوت خیٌر من الندم علی الکالم.  

معلم المدرسۀ فی الصّف الجدید یدّرس التالمیذ. اهللا ولّی الذیَن آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور.  

«ُیقال ُتقرأ آالف الُکتب فی کّل یوم مع ذلک تشاَهد مشکالت عدیدة فی المجتمعات البشریۀ فی مجاالت مختلفۀ!»:  . 18

می گویند هر روز هزاران کتاب خوانده می شود، ولی همچنان مشکالت زیادي در جوامع بشري در زمینه هاي مختلف دیده می شود!

گفته می شود روزانه هزاران کتاب خوانده می شود و با این حال در جوامع بشري در زمینه هاي گوناگونی، مشکالت عدیده اي را می بینی!

گفته شده است که روزانه هزاران کتاب خوانده می شود، ولی همچنان در جوامع بشري و در زمینه هاي مختلف، مشکالت بسیاري مشاهده می شود!

گفته می شود هر روز هزاران کتاب خوانده می  شود، ولی با این وجود مشکالت زیادي در جوامع بشري در زمینه هاي گوناگونی دیده می شود!

َعّین عبارًة ُحِذَف فیها الفاعل:  . 19

ُأْرِجُع الکتَب الجدیدَة إلی المکتبِۀ بُِسرعٍۀ.   ب فی أداِء واجباتِه.   ُأرِشَد التلمیُذ المؤدُّ ُأساِعدِك فی جمیِع أمورك یا ُأختی.   ب أصدقاَءهم أّیام الصیِف.   ُیکاِتُب الّطالُّ

عّین الّصحیح فی البناء للمجهول:    . 20
ا) یشاِهد الّطالب المسرورون فی طریق المدرسۀ مناظرًا جمیلًۀ جد)

ا!   ُتشاَهُد فی طریق المدرسۀ مناظر جمیلۀ جد ا!   ُیشاَهَد المسرورون مناظر جمیلۀ فی طریق المدرسۀ جد

ا!   الّطالب ُیشاَهدون فی طریق المدرسۀ مناظر جمیلۀ جد ا!   شاَهَدت مناظر جمیلۀ فی طریق المدرسۀ جد

عّین الفعل یمکن أن یبنی للمجهول:  . 21

سافرنا فی العام الماضی إلی غابات مازندران الخضراء!   سّر إبتعادنا عن الهالك هو أنّنا نعرف قدر أنفسنا!  

الفّالحون فی المزارع القریۀ یعملون لمسجد الوطن!   ال تصل إلی الغایۀ المطلوبۀ مادامت فی اإلضطراب!  

عّین ما لیس فیه الفعل المجهول:  . 22

فی هذا الیوم ُمنعنا من الذهاب إلی البحر!   ُضیِّعت ساعات الحیاة، فّکر بدقۀ!  

َطلب المعّلم من التّلمیذ أن ُتنشد األشعار أکثر!   ا!   نُساَعد فی واجباتنا المدرسیۀ ألنّنا صعبۀ جد

عّین نائب الفاعل لَْیَس اسمًا ظاهرًا  . 23

ُتصَنُع حلویاٌت لذیدٌة فی مدینِۀ یزد   شهُر رمضاَن الّذي اُْنِزَل فیه القرآُن  

اِنّی اُُمْرُت َأْن اَقوَل الحّق فی جمیع االحواِل.   سُتْقَطُع جذور الظلم حینما نسقی شجرة االیمان فی قلوب النِّاس.  

أّي عبارة ماجاء الفاعل بصورة (االسم الظاهر)؟  . 24

انّما یخشی اهللا من عباده العلماء.   اصون الی أعماق المحیط لیًال.   ذهب الغوَّ ال تستوي الحسنۀ و ال الّسیئه.   یا اّیها الناس انّا خلقناکم من ذکٍر و اُنثی.  

اّي عبارٍة ماجاء فیها الفاعل بصورة االسم الظاهر؟  . 25

ما ُکّنا لنهتدي لو ال أْن هدانا اهللا.   اذا خاطَبهم الجاهلوَن قالوا سالمًا.   ال یسُکن االیمان فی قلب المنافق.   یتعاونوا علی الِبّر و التقوي.  
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» فعل الزم است و «رسالًۀ» مفعول آن است.  «َکَتب» در گزینۀ « گزینه 1  . 1

» فعل «ُکِتَب» مجهول؛ ولی از نظر جنس با نائب فاعل خود (رسالُۀ) تطابق ندارد.  » «َکَتَبْت» فعل معلوم و غیرمناسب براي فاعل «حمیٌد» آمده است، در گزینۀ « در گزینۀ «
یادمون باشه: نائب فاعل به سه صورت اسم ظاهر، ضمیر بارز و ضمیر مستتر می آید و همیشه از نظر جنس با فعل مجهول تطابق دارد. 

» تنها یک فعل مجهول دارد. (اُِمروا)  «ُقِرأْت» و «ُخِلَق» دو فعل مجهولند، در دو گزینۀ «الف» و «ج» هیچ فعل مجهولی وجود ندارد و گزینۀ « گزینه 2  . 2
بررسی گزینه ها:  گزینه 3  . 3

) أفواه: جمع مکسر فم  گزینۀ 

) قلوب: جمع مکسر قلب  گزینۀ 

) تؤکُِّد فعل معلوم است و ظواهر جمع مکسري است که فاعل است نه نائب فاعل.  گزینۀ 

) األصوات جمع مکسر صوت.  گزینۀ 
ترجمۀ عبارت: «ذوالقرنین به آن ها دستور داد که آهن و مس بیاورند.»  گزینه 4  . 4

) از شما می خواهم که در ساختن این سّد کمک بکنید. (َأْن تُساِعدونی) 

) مردم به ما خوش آمد می گفتند؛ هنگامی که وارد سالن شدیم. (کان - یُرِحبّوَن) 

) نفط در کارهاي زیادي استفاده می شود. (یُْسَتْخَدُم) 

) مردم از مهمان هایشان هنگام ورودشان به خانه استقبال می کنند، فعل یستقبلون به حرف اضافه (بـ) نیازي ندارد.  ترجمۀ گزینۀ  گزینه 2  . 5
ترجمۀ گزینه هاي د یگر: 

) پدرم ما را به ماندن در خانه یا رفتن به پارك مخیّر کرد. َخیَّر: اختیار داد، مخیر کرد. 

) دزدان وارد خانه شدند، پس اموالمان را دزدیدند. َنَهبوا: به تاراج بردند. 

) قوم فاسدي بودند؛ پس خدا هدایتشان کرد. َهدا: هدایتشان کرد. 

تکلَّموا (صحبت کنید)  َأنصتوا (سکوت کنید)  گزینه 3  . 6
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

) انتخاب کرد - اختیار داد (مترادف نیستند)  ) داد - گرفت (متضادند و نه مترادف)   ) جنگید - قبول کرد (متضاد نیستند) 
ترجمۀ جمله: «خداوند به ذوالقرنین دستور به مبارزه با مشرکان فاسد و یا اصالح آنان داد.»  گزینه 3  . 7

ترجمۀ گزینه ها:

»: ذوالقرنین می بایست از مشرکان اطاعت کند.  »

»: ذوالقرنین نتوانست با مشرکان بجنگد یا آنان را اصالح کند.  »

»: «خداوند از ذوالقرنین خواست که با مشرکان بجنگد یا آنان را اصالح کند»  »

»: اصالح مشرکان هیچ فایده اي ندارد.  »

» می باشد و مابقی افعال در سایر گزینه ها فعل معلوم است و فاعل دارند.  فعلی که در آن فاعل نیست، فعل مجهول است که تنها فعل مجهول (اُستشهدوا) در گزینۀ « گزینه 1  . 8
 نکته: فاعل (در فعل هاي معلوم) هیچ گاه از جمله حذف نمی شود و فقط می تواند مستتر (پنهان) شود، ولی اگر بحث «حذف فاعل» مطرح شد فقط منظور «فعل مجهول» است. 

ترّجمۀ گزینه: شناخته می شوند - زده می شود.  گزینه 2  . 9
ترّجمۀ عبارت: «مردم با کارهایشان شناخته می شوند؛ پس با آنها مثال زده می شود.» 

) می شناسد، می زند ) شناخته می شود - زده می شود /  ) می شناسند - می زنند /  ترجمۀ گزینه هاي دیگر:  
ترجمۀ عبارت: «تنگه را بستند که دشمن نتواند به آن ها حمله کند»  گزینه 4  . 10

ترجمۀ گزینۀ صحیح: اقدام به بستن تنگه کردند تا از هجوم دشمن به آن ها، جلوگیري شود 
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

) دشمن توانست به خاطر بستن تنگه به آن ها حمله کند. 

) نتوانستند به خاطر بسته شدن تنگه در مقابل دشمن مقاومت کنند. 

) دشمن نتوانست به آنها حمله کند، براي این که تنگه بسته بود. 

: به زیرا این فعل معلوم است و توّجه شود در فعل مجهول مضارع حرف اول _ُ می گیرد و یک حرف مانده به آخر حروف اصلی (عین الفعل) فتحه می گیرد،در صورتی که گزینه ي  گزینه 4  . 11

: اُْخِرجوا فعل مجهول هستند.  : ُشجَِّع و در گزینه ي  : یُسَتخَدم و در گزینه ي  صورت یَُدرُِّس یعنی یَُفعُِّل آمده است، در گزینه ي 
ترجمۀ گزینۀ درست: دوستانم! شما پاداش داده می شوید به آنچه از عمل خیر براي دیگران انجام دادید. /  ُتْجَزون :  فعل مجهول و خبر است.  گزینه 2  . 12

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: آن مردان از اخالق بد رهایی یافتند.  گزینۀ «

»: دانشجویان باهوش استادانشان را گرامی می دارند و به آنان احترام می گذارند.  گزینۀ «

»: کارگران حفرة بزرگی در زمین ایجاد می کنند. گزینۀ «
«ُولد» فعل مجهول و نائب فاعل «ُهَو» مستتر است. بی گمان او در یکی از شهرهاي غربی در ایران متولد شده است.  گزینه 3  . 13

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: امام مورد سؤال واقع شد: واقعیت دین چیست؟ (اإلماُم) گزینۀ «
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»: هر روز در صف صبحگاهی پرچم باال برده می شود. (العلُم)   گزینۀ «

»: کسی که در راه خدا مبارزه می کند، اسمش در تاریخ جاودانه می شود. (ُیْخَلُد)   گزینۀ «
(ُخِلَقْت) مجهول است.  گزینه 4  . 14

نکته: 
هرگاه فعل ماضی با عالمت ضّمه شروع شود، مجهول است. 

): (ُیخِرُج) مجهول نیست و ضّمۀ اول آن براي باب افعال است در ضمن (مفعول به: الثمرة) دارد و این هم خودش نشان می دهد که مجهول نیست و معلوم است.  بررسی گزینۀ (

موا) مضارع مزید از باب (تفعیل) است و ضّمۀ اول آن هم به همین دلیل است.  ): (ُتقدِّ بررسی گزینۀ (

): (ُیرِسُل و ُتثیُر) هر دو مضارع از باب افعال هستند.  بررسی گزینۀ (
مفعول به هایی که بعد از آن ها آمده نیز دلیل دیگري است بر معلوم بودن آنها! یعنی (الریاَح و سحابًا)  

نکته: 
ُل - ُیفاِعُل) این ) شروع می شوند (ُیْفِعُل - ُیَفعِّ ـُ هر فعل ماضی با عالمت ضّمه شروع شود مجهول است، اما در مضارع این طور نیست چون ممکن است متعلق به یکی از باب هایی باشد که مضارع آنها با (ی

فعل ها هم اگر بخواهند مجهول شوند، حرکت عین الفعل آنها فتحه می گیرد. مثل: (ُیکَرُم - ُیعلَُّم - ُیحاَفُظ)  
(ُعلَِّق: آویخته شد + لُیْسَمَع: تا شنیده شود) دو فعل مجهول هستند.  گزینه 1  . 15

): (ُقِتلوا: مجهول)  بررسی گزینۀ (

اسا) دارد.)  ُیشاَهد: مجهول + ُیشِبُه: معلوم چون مفعول به (شم) :( بررسی گزینۀ (

َم: معلوم)  َتمِّ ): (بُِعْثُت: مجهول + ِالُ بررسی گزینۀ (

) هم فعل ) نیز فعل ناقصه هرگز نمی تواند مجهول شود. گزینۀ ( ) فعل امر دارد که مجهول نمی شود و ( فعل (التّتبعوا: چون مفعول به (وساوَس) دارد، می تواند مجهول شود. گزینۀ ( گزینه 2  . 16
الزم دارد، پس مجهول نمی شوند!

س: خبر (جملۀ فعلیه) + التالمیذ: مفعول به)  (معلُم: مبتدا + المدرسۀ: مضاف الیه + فی الصّف: جارومجرور + الجدید: صفت + ُیدرُّ گزینه 4  . 17

): ( الندُم: مبتدا + خیٌر: خبر مفرد)  بررسی گزینۀ (

): (عباُد: مبتدا + الرحمان: مضاف الیه + الذیَن: خبر مفرد + یمشوَن: فعل و فاعله ضمیر (واو) بارز)  بررسی گزینۀ (
نکته: 

نکته اي داشتیم که اگر اسم موصول خاص (الذي، الذیَن و ...  بعد از اسم (ال)دار بیاید، معموًال صفت می شود! این موضوع به شرطی است که اسم قبلی با موصول از هر نظر مطابقت داشته باشد ... االن در
اینجا (الرحمان: مفرد) ولی (الذیَن: جمع) است، پس از نظر (تعداد) مطابقت ندارند! 

: خبر مفرد + الذیَن: مضاف الیه + آمنوا: فعل و فاعلش ضمیر (واو) بارز + یخرجهم: (هم) نقش مفعول به را دارد.)  ): (اُهللا: مبتدا + ولیُّ بررسی گزینۀ (
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 18

«یُقاُل» فعل مضارع مجهول است، به معنی «گفته می شود»  رد گزینۀ  و  

«تُشاَهد» فعل مضارع مجهول است، به معنی «مشاهده می شود»  رد گزینۀ 
در این گزینه ُأرِشَد: فعل مجهول است، بنابراین فاعل آن حذف شده است؛ التلمیُذ: نایب فاعل.  گزینه 3  . 19

سایر گزینه ها: که فعل مجهول نشده است، فاعل ها عبارتند از:  

»:  الطّالب.   گزینۀ «

» فاعل ضمیر مستتر َأنا، زیرا فعل ها به شکل مضارع متکلم وحده آمده اند. گزینۀ « و 
در مجهول کردن یک جمله فاعل و کلمات متصل به آن حذف می شود (الطّالب المسرورون) و مفعول (مناظراً جمیلًۀ) به جاي فاعل قرار می گیرد که به آن نائب فاعل می گوییم و در انتها گزینه 2  . 20

فعل با نائب فاعل باید تطابق داشته باشد. (اگر نائب فاعل جمع غیرانسان باشد فعل باید به صورت مفرد مؤنث بیاید که در اینجا با توجه به مناظر فعل به صورت (ُتشاَهد) صحیح می باشد) 
 نکته: در مجهول کردن زمان فعل تغییر نمی کند.

سؤال از ما فعلی را می خواهد که امکان مجهول شدن را دارد. فعلی می تواند مجهول شود که داراي مفعول باشد.  گزینه 1  . 21

»: (قدر) براي فعل  (نعرف) مفعول است پس امکان مجهول شدن وجود دارد. ولی در سایر گزینه ها مفعول وجود ندارد.  گزینۀ «
هر دو فعل در این عبارت (َطَلَب - ُتنِشُد) معلوم می باشند.  گزینه 4  . 22

سایر گزینه ها: (ُضیِّعت - ُمنعنا - نُساَعد) فعل هاي مجهول هستند. 
در این جمله فعل اُِمْرُت فعل مجهول است و نائب فاعل آن ضمیر بارز (ُت) می باشد.   گزینه 4  . 23

ترجمۀ گزینه: قطعًا من امر شدم به اینکه در همۀ حاالت سخن حق بگویم. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: در این جمله (القرآُن) نائب فاعل و اسم ظاهر است. ترجمۀ گزینه: ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده است.  گزینۀ «

»: در این جمله (حلویاٌت) نائب فاعل و اسم ظاهر است. ترجمۀ گزینه: شیرینی هاي لذیذي در شهر یزد درست می شود.  گزینۀ «

»: َسُتْقَطُع فعل مستقبل مجهول است و نائب فاعل آن (ُجذور) می باشد. ترجمۀ گزینه: آنگاه که درخت ایمان را در دل هاي مردم آبیاري می کنیم ریشه هاي ظلم قطع خواهد شد.  گزینۀ «
(خلقناکم: نا، فاعل به صورت ضمیر بارز + کم: مفعول به و منصوب)  گزینه 1  . 24

): (ال تستوي: فعل + الحسنُۀ: فاعل)  بررسی گزینۀ (

اصون: فاعل)  ): (ذهَب: فعل + الغوَّ بررسی گزینۀ (

): (یخشی: فعل + اهللا: مفعول به + العلماُء: فاعل)  بررسی گزینۀ (
نکته: 

) که از آیات شریفۀ قرآن است را حفظ کنید. جمله اي استثنایی است که در آن جاي فاعل و مفعول به با هم عوض شده است!)  جملۀ گزینۀ (

2

4

1

2

3

2

3

4

134

1

2

3

←13

←2

1

23

1

1

2

3

2

3

4

4

4

25 تست سخت عربی درس 6 دهم آموزشگاه پرسا



ضمیر بارز (واو) در (یتعاونوا) فاعل است!  گزینه 1  . 25

): (االیماُن: فاعل به صورت اسم ظاهر)  بررسی گزینۀ (

): (الجاهلون: فاعل) و (هم: مفعول به منصوب)  بررسی گزینۀ (

): (اهللا) براي فعل (هدانا) فاعل به صورت اسم ظاهر است و (نا: مفعول به منصوب)  بررسی گزینۀ (
نکته: 

البته در فعل (نهتدي) فاعل به صورت ضمیر (نحن) است. 
نکته: 

فعل (کّنا) جزء افعال ناقصه است و فاعل ندارد بلکه (نا) اسم کان است! 
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