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.  عّین الفعل الّذي ال ُیمکن أن ُیقرأ مجهوًال (علی حسب المعنی): 1

ا!  أخبرت الطالبات کلَّهن بهذا الخبر المهّم!  أرضعت اُألّم الحنون ولدها و هو صغیر جد 

 أرسلت قوانین الشریعۀ فی الکتب الّسماوّیۀ للناس!  أغلقت أبواب المدرسۀ یوَم أمس بسبب األمطار الکثیرة! 

.  َعیِّن الّصحیح للفراغ: الُْکُتُب ................. فی الّسنۀ الماضیۀ: 2

اُلَِّفْت اُلُِّفوا ُألَِّف َألَِّف

ِن الِْعباَرِة الّتی لَیَس فیها ِفعٌل َمجهوٌل: .  َعیِّ 3

ُیْعَرُف اْلُمجِرموَن بسیماُهم.   َشهُر َرَمضاَن الّذي ُأْنِزَل فیِه اْلقرآُن.  

ُأْغِلَق باُب اْلَبیِت َفما اْسَتطاَع َأحٌد َأن َیْدُخَله.   یا َأیُّها الَّذیَن آَمنوا ال َیْسَخْر قوٌم ِمْن َقوٍم َعَسی َأن یکونوا خیراً منهم.  

فعاِل. حیحَۀ لِْألَ .  َعّین التَّرجمۀ الصَّ 4

َیْجَتِمُع: جمع می کند ُخِلقوا: خلق شدند  ُیْسَتَمُع: شنیده شد  َتعَملوَن: انجام می دهند

حیح فی التّرجمۀ:   .  َعّین الصَّ 5
نیَن بُُیوَتنا و نََهُبوا أموالنا»: َب قوٌم غیُر ُمتمدِّ «َخرَّ

قوم بی فرهنگ خانه هایمان را خراب کرده و گاهی اموالمان را غارت می کردند. گروهی که تمّدن نداشتند خانۀ ما را ویران کردند و ثروت ما را چپاول نمودند.

قومی غیرمتمّدن باعث تخریب خانه هایمان و غارت اموالمان شد. قومی بی تمّدن خانه هاي ما را ویران کردند و اموالمان را به تاراج بردند.

.  عیِّن الَخطأ: 6

اِنّی رأیُت َدْهراً ِمن هجرك القیامۀ: من روزگار را به خاطر دوري تو در حالت قیامت می بینم.  

و اهللا ما رأینا ُحبا بال مالمۀ: به خداوند سوگند که عشقی بدون سرزنش ندیده ایم.  

َب المجّرب َحلَّْت به الِندامۀ: هر که آزموده را بیازماید دچار پشیمانی می شود.   َمن َجرَّ

لیست ُدموُع عینی هذي لنا العالمۀ: آیا این اشک هاي چشم من به عنوان نشانه براي ما (کافی) نیست.  

.  ما ُهَو المناسب لِْلَفراَغْیِن: «نَْأُکُل .................. لِْلَفطوِر .................. َو لِْلَغداِء.» 7

جاج   ّز الباِذنجان - الدَّ ّز َمَع َدجاج   الُخبز - اَلُجبَنۀ   الَمرق - الرُّ ْبَدة - الرُّ  الزُّ

.  َأيُّ ِعباَرٍة فیها أکَثُر َعَدٍد ِمن َأْسماِء الَْجمع؟ 8

الحیَن اْلعاِدلیَن َمحبوبوَن ِعْنَد اِهللا.   جاؤوا لَُه بَِهدایا کثیَرٍة.    إنَّ الُحّکام الصِّ

ِت اْألَوضاُع لِذي اْلَقرنَْیِن فی بِالِدِه.   َتْیِن.   اِْسَتَقرَّ  کانوا فی َعذاٍب شدیٍد ِمْن قبیَلَتْین َوْحشیَّ

حیَح فی الترجمۀ:   ِن الصَّ .  َعیِّ 9
هِر.» «نَْطُلُب ِمنکم َأْن ُتساِعدونا فی بِناِء ِجسٍر َعلی ذلَِک النَّ

از شما می خواستیم که کمکمان کنید تا بر روي رودخانه پلی بسازیم.  از شما درخواست می کنیم که به ما در ساختن پل بر روي رودخانه کمک کنید.

از شما می خواهیم که ما را در ساختن پلی بر روي آن رودخانه کمک کنید.  از شما خواستیم که ما را در ساختن آن پل روي رودخانه کمک کنید. 

حیُح َعِن الِْفعل المجهوِل. .  ما ُهَو الصَّ 10

َضَربوا  ُضِربوا   ْفَت ْفَت  ُعرَّ َعرَّ ُیْخُلُق   َیْخُلُق ُیْسَتْقِبُل   ←←←←َیْسَتْقَبُل

.   عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ: ( با تغییر)  11
«سیحصد کّل الّناس ما یغرسون فی الدنیا!». عّین الصحیح فی  المجهول لهذه العبارة :

 سُیحصد الناس کّلهم ما یغرس!   سُیحصد ما ُیغرس فی الدنیا!   سُیحصدوا ما ُیغرسوا من الّناس!   سُیحصد ما ُیغرسون فی الدنیا!  

■■

نمونه سوال عربى دهم درس 6 متوسط
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.  َعیِّن الخطأ فی الّترجمۀ: 12

 أْشَتِغُل فی مزرعتنا الکبیرة ُکلَّ َیْوم: هر روز در کشتزار بزرگمان کار می کنم.

 ال بَأس ما ِهَی ساعُۀ دواِمَک؟ اشکالی ندارد ساعت کارت چه ساعتی است؟

ْعنا فریَقنا الفائز أمس: تیم برنده ي دیروز، ما را تشویق کرد.  َشجَّ

 َفاولئَک َیْدُخُلوَن الَجنَّۀ و ال ُیْظَلُموَن شیئًا: آنان وارد بهشت می شوند و چیزي بر آن ها ستم نمی شود.

حیِح لِْلکلمتین «َأصحاب» و «لَْم َیْلَتِفتوا» فی الِْعباَرِة:  رفی َغیَر الصَّ .  ما ُهَو التُّحلیل الصَّ 13
«َاْألَصحاُب لَْم َیْلَتِفتوا إلَْیه َحّتی َأْسَرَع ِإلَْیه َأَحُد النِّاس َو َأنَْقَذُه.»

َیْلَتِفتوا: فعٌل مضارع مجزوُم، ثالثی مزید، جمع مذکٌر غاِئٌب، معلوٌم  اَْألَصحاب: اسٌم، َجمٌع لِلتَّکسیر، اسم الفاعل، معرفۀ بِأل  لَْم

اَْألَصحاب: اِسٌم، َجمٌع لِلتَّکسیر، اسم المفعول، نکرة  َیْلَتِفتوا: فعُل مضارع مجزوٌم من باب اِفتعال، الزٌم لَْم

عّین عبارة لیَس فیها فعل مجهول:  . 14

ماء علی األراضی الجاّفۀ.   ُأْنِزَل الَمَطُر ِمن السِّ  . ُتطالُِع الطالباُت فی مکتبۀ اِلمدرسِۀ دروسهنَّ

یقوُل القرآن لَنا: ُأنُظروا إلی المخلوقاِت کیَف ُخِلقْت.   ُر المؤمنوَن بالجّنۀ إَن َیعملوا الصالحاِت.   ُیبشَّ

اّي عبارة ال تشتمل علی (الفعل المجهول)؟  . 15

ُمنعت المرأة المسلمۀ من التکاسل.   ُیشّجع المسلموَن علی طلب العلم.   ُقصدِت القاعۀ الکبري لمشاهدة المسرحّیۀ.   ُتربّی المعّلمۀ األخَتیِن اللتیِن ُتحاوالِن کثیراً.  

اّي فعل الُیمکُن أْن یبنی المجهول؟  . 16

قرأنا أکثر من عشرة کتب مفیدة فی اّیام الصیف.   ما وجْدُته ألنّه کان قد ذهب الی مکان بعید.  

تحّمْلنا المصائب حّتی وصْلنا الی اهدافنا العالیۀ.   ْبُت من اعماله الکبیرة مع أنّه کان اصغر سنا من اآلَخرین.   تعجَّ

اّي عبارة جاء فیها الفعل المجهول؟  . 17

؟   أُیمِکُن أْن نري مطَر السمک؟ أو ذلَک ِفلٌم خیالیٌّ ُق أْن تري فی یوٍم من األّیام أسماکًا؟   هل ُتصدِّ

اُنُظْر بدقٍّۀ انَت ُتشاِهُد سقوَط األسماك من السماء فی هندوراس!   َم مکارَم االخالق و بالتعلیم اُرسلُت ...   تمِّ ِالُ بُِعْثُت

ِن الُجمَلَۀ الّتی یوجُد فیها فاِعٌل. .  َعیِّ 18

ُتْضَرُب األمثاُل لِلنِّاس لََعلَّهم َیَتعلَّمون.   َغَسلوا َمالبَِسهم بِالماِء الحاّر.   سالَُۀ إلَی الُمدیِر.   اُْرِسَلِت الرِّ ُقِتلوا فی َسبیِل اِهللا.  

عّین فعًال یختلف وزن مصدره عن الباقی:  . 19

سون َیْنَتِقلوَن إلی مدینٍۀ ُأخَري. هؤالِء المدرَّ ِإْسَتمعی إلی کالم معلِّماتک یا ُأختی.  

ِإْسَتَلَم الحاّج الَحَجر بصعوبٍۀ ِإلزدحام الناس حولَه.   ادات جمیلًۀ فی هذه القریِۀ.   َأنتنَّ ُتْنِتْجَن َسجٍّ

عّین الصحیح فی األمر َعن األفعال التالیۀ:    . 20
بُْتم َتشارکیَن - ُتْبِعدَن - َتَقرَّ

بوا   شارکی - َأْبِعْدَن- َتَقرَّ بوا   شارکیَن - ِإْبِعْدَن - َقرِّ بوا  ُأشارکی - َأْبِعْدَن - َتَقرَّ بوا   شارکی - ِإْبِعْدَن - َقرِّ

غّیر الفعل المعلوم لفعٍل مجهوٍل فی العبارة التالیۀ:   . 21
«الفّالحات أْکَرْمَن الضیوَف فی الضیافِۀ المهّمۀ»

حات ُأْکِرْمَن الضیوَف فی ..................  الفالُّ ُأْکِرَم الضیوُف فی ..................  ُأْکِرْمَن الضیوُف فی ..................  حات ُأْکِرَم الضیوَف فی.................  الفالُّ

عّین جوابًا ال ُیوجد فیه فعٌل المجهوِل:  . 22

ُح التلمیُذ الّفهامۀ المعلَّمین.   ُیَفرِّ الُعشُب ُیستعَمُل للوقایۀ ِمن األمراِض الکثیرة.  

ُأْنُصِر الطالَب الّذي ال ُیساَعُد فی ُأمورِه الصعبِۀ.   اسبات فی نهایۀ السنۀ الدراسّیۀ.   ُیعیَُّن الناِجحوَن و الرُّ

عّین عبارة التوجد فیها الفعل المجهول!  . 23

ال َتحسبّن الّذین ُقتلوا فی سبیل اهللا أمواتًا!   کالم هذا الشخص ال ُیؤّید ألنّه رجل کاذب!  

المسلمون ُیحاولون أن ُیحّققوا أهدافهم!   قال النبی (ص): بُعثت ألتمّم مکارم األخالق!  
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عِین ما لیس فیه الفعل المجهول:  . 24

اّن الذیَن تدعوَن من دون اهللا لن َیخلقوا ذبابًا.   ُتغَسل مالبُس الریاضۀ قبل بدایۀ المسابقات.   یا اّیها الناس ُضرَب لکم مثٌل فاسَتمعوا له.   شهر رمضان الذي اُنزَل فیه القرآن.  

عّین الخبر بصورة (جارومجرور):  . 25

ُغصون االشجار فی الربیع بدیعٌۀ جمیلٌۀ.   جمال المرء فصاحۀ لسانه.   العالم بالعمل َکالشجر بالثمر.   اکبر الُحمق اإلغراق فی المدح و الذّم.  
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بنا بر ترجمه این گزینه را نمی توان مجهول خواند؛ زیرا فاعل در جمله وجود دارد.  گزینه 2  . 1
مادر مهربان پسرش را شیر داد. در حالی که او بسیار کوچک بود. 

در سایر گزینه ها فاعل به وضوح مشخص نیست. 
زیرا الُْکُتُب جمع غیرعاقل است، پس فعل مربوط به آن به صورت مفرد مؤنث می آید.  گزینه 4  . 2

» فعل «ُأغِلَق» فعل مجهول می باشند.  » فعل «ُأنِْزَل» و در گزینۀ « »، فعل «یُْعَرُف» و در گزینۀ « در گزینۀ « گزینه 4  . 3

در گزینۀ  هیچ فعل مجهولی وجود ندارد. 
ترجمۀ گزینه ها: 

) مجرمان با چهره هایشان شناخته می شوند. 

) ماه رمضان که در آن قرآن نازل شده است. 

) در خانه بسته شد، پس هیچ کس نتوانست وارد آن شود. 

) اي کسانی که ایمان آوردید، گروهی، گروهی را مسخره نکنند، چه بسا از آنان بهتر باشد. 
ترجمۀ ّصحیح گزینه هاي دیگر: گزینه 3  . 4

: جمع می شود : شنیده می شود /  : انجام می دهید / 
َخرََّب: ویران کرد، تخریب کرد / قوٌم غیُرمتمّدَنین: قومی بی تمّدن، غیرمتمّدن / َنَهُبوا: غارت کردند، به تاراج بردند گزینه 4  . 5

: من روزگار را دیدم که از دوري تو قیامت است. «رأیُت» فعل ماضی است و می بینیم نادرست است.  شکل صّحیح ترجمۀ گزینۀ  گزینه 1  . 6
ترجمۀ گزینه ها:   گزینه 1  . 7

) بادمجان - مرغ ) خورش - برنج /  ) نان - پنیر /  ) کره - پلو و مرغ / 
ترجمۀ عبارت: «قطعًا فرمانروایان عادل و نیکوکار نزد خداوند محبوبند.»  گزینه 1  . 8

اسم هاي جمع: ُحّکام (مفرد: حاکم) / الّصالحین (مفرد: صالِح) / عادلین (مفرد: عادل) محبوبون (مفرد : محبوب) 
بررسی سایر گزینه ها: 

) هدایاي زیادي برایش آوردند. هدایا (مفرد َهدیۀ)  گزینۀ 

) به دلیل وجود دو قبیلۀ وحشی در عذاب بودند. (هیچ کلمۀ جمعی وجود ندارد.)  گزینۀ 

) اوضاع براي ذوالقرنین در کشورش مستقر شد. اسم هاي جمع: اوضاع: (مفرد: وضع) / بالد (مفرد: َبَلد)  گزینۀ 
تصحیح ترجمه هاي دیگر:  گزینه 4  . 9

) ذلَِک ترجمه نشده است. 

َنْطَلُب مضارع است، در صورتی که به صورت ماضی استمراري ترجمه شده است، ذلک ترجمه نشده است.  (

) َنْطلُُب به صورت ماضی ترجمه شده است، ذلَک براي پل به صورت (آن) ترجمه شده است. 
یادمون باشه: َطَلَب: خواست / َیْطلُُب: می خواهد / کاَن َیْطلُُب: می خواست

زدند  زده شدند.  گزینه 4  . 10
تصحیح گزینه هاي دیگر: 

) ُعرِّفَْت ) یُْخَلُق /  ) یُْسَتقَْبُل / 

در گزینۀ  و  کلمۀ «الناس» که مضاف الیه وابسته به «کل» است حذف نشده است.  گزینه 4  . 11

در گزینۀ  فعل را در اول جمله به صورت جمع آورده است. 

در گزینۀ  فعل «یُغرسون» را مفرد کرده است. 
ترجمه ي صحیح: «دیروز تیم برنده مان را تشویق کردیم.» گزینه 3  . 12

ترجمۀ عبارت: «دوستان به او توجهی نکردند تا اینکه یکی از مردم به سوي او شتافت و او را نجات داد.»  گزینه 4  . 13

»: أصحاب جمع صاحب و اسم فاعل است و معرفۀ بأل.  تصحیح گزینۀ «
در این گزینه ُتطاِلُع فعل معلوم است، در حالت مجهول به شکل ُتطاَلُع نوشته می شود.  گزینه 1  . 14

سایر گزینه ها: فعل هاي مجهول عبارتند از: 

»: ُأنِزَل گزینۀ «

ر   »: ُیَبشَّ گزینۀ «

»: ُخِلَقْت گزینۀ «
چون وقتی که فعل، مفعول به دارد (األخَتیِن) پس هنوز مجهول نشده و معلوم است!  گزینه 1  . 15
سایر گزینه ها: (ُقِصدْت + ُمِنعْت: ماضی هستند و با ضّمه شروع شده اند، پس قطعًا مجهول می باشند) 

ع: چون مفعول به ندارد، مجهول است).  از طرفی فعل (ُیَشجُّ
(تعّجْبُت) چون (مفعول به ندارد)، پس نمی تواند مجهول شود. (کان) هم که هرگز مجهول نمی شود.  گزینه 3  . 16

نکته: 
فقط فعل هایی که مفعول به دارند (متعدي)، می توانند مجهول شوند. 

): (وجدُته) چون (ه + مفعول) است می تواند مجهول شود. ولی (کان + ذهَب) مجهول نمی شوند. بررسی گزینۀ (
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): (قرأنا) مفعول دارد و قابل مجهول شدن است. بررسی گزینۀ (

ْلنا + وصْلنا) هر دو از فعل هاي گذرا (مفعول دار) و قابل مجهول شدن هستند.  ): (تحمَّ بررسی گزینۀ (

َم) مجهول نیست چون در مضارع، فعل مجهول باید حرف یکی مانده به آخرش فتحه بگیرد نه (بُِعْثُت) مجهول و (ُت) نایب فاعل به صورت ضمیر بارز! (اُرِسْلُت) هم مجهول است اما (اَُتمِّ گزینه 3  . 17
کسره! 

از کجا فهمیدیم مضارع است؟! (چون الم ناصبه گرفته و حرکت آخرش منصوب شده است!) 

ُق) یعنی با عین الفعل فتحه دار می آمد!  ُق) معلوم است. اگر مجهول بود به صورت (ُتَصدَّ ): (ُتصدِّ بررسی گزینۀ (

): (ُیْمِکُن) معلوم است. چون عین الفعل کسره دارد.  بررسی گزینۀ (

): (ُتشاِهُد) معلوم است. هم به خاطر حرکت هاي آن و هم به دلیل اینکه مفعول به دارد!  بررسی گزینۀ (
نکته: 

 (اُنُظْر) فعل امر است و امرها مجهول نمی شوند!

«لباس هایشان را با آب گرم شستند» ضمیر بارز «واو» فاعل فعل «َغسلوا» است، گزینه هاي دیگر به دلیل این که فعل مجهول دارند به جاي فاعل، نائب فاعل می گیرند.  گزینه 3  . 18

در این گزینه ُتْنِتْجَن بر وزن ُتْفِعْلَن در باب ِإفعال قرار دارد بنابراین مصدر آن فعل، ِإنتاج می شود.  گزینه 3  . 19

) ِإستالم خواهد بود.  ) ِإنتقال،  ) ِإستماع،  سایر گزینه ها: فعل ها در باب ِإفتعال قرار دارند، بنابراین مصدر آنها به ترتیب 

ُتشارکیَن در باب ُمفاعلۀ می باشد که امر آن شاِرکی می گردد (ِن، باید حذف شود و احتیاج به همزة امر نیست)  گزینه 4  . 20
ُتْبِعْدَن در باب ِإفعال است و همزة امر آن مفتوح می شود. 

بون ساخته می شود) بوا می شود (از  َتَتَقرَّ ْبُتم ماضی باب  تفعُّل و جمع مذکر مخاطب است و امر آن َتَقرَّ  َتَقرَّ

حات که مبتداي جمله است نیز باید حذف شود زیرا مرجع در این گزینه الضیوُف که نایب فاعل است، مذکر محسوب می شود و بنابراین فعل ابتداي جمله به صیغۀ للغائب می آید. الفالُّ گزینه 3  . 21
ضمیر (َن) در َأْکَرْمَن که فاعل است، محسوب می شود.

ُح می آید/ التلمیُذ: فاعل/ المعلَّمین: مفعولٌ به.  ُح فعل معلوم از باب تفعیل است که در حالت مجهول به شکل ُیَفرَّ در این گزینه ُیَفرِّ گزینه 2  . 22
بررسی سایر گزینه ها: 

»:  ُیستَعْعَمل فعل مجهول است.  گزینۀ «

»: ُیَعیَُّن فعل مجهول است.  گزینۀ «

»: ُیساَعُد فعل مجهول است.  گزینۀ «

هر دو فعل این گزینه (ُیحاولون - ُیحّققوا) فعل معلوم هستند.  گزینه 4  . 23
سایر گزینه ها: (ال ُیؤّید - ُقِتلوا - بُعثُت) فعل هاي مجهول هستند. 

(َتدعوَن + َیْخُلقوا) هر دو معلومند!  گزینه 4  . 24
سایر گزینه ها: (اُنزَل + ُضِرَب + ُتْغَسُل) همگی مجهول هستند. 

(العاِلُم: مبتدا + بالعمٍل: جارومجرور، َکالشجِر: خبر به صورت جارومجرور + بالثمٍر: جارومجرور)  گزینه 2  . 25
نکته: 

اگر چند جارومجرور بعد از مبتدا، پشت سر هم آمده باشند، آن را که با حرف جّر (َك) شروع می شود، خبر حساب می کنیم. 

): (اکبر: مبتدا + الُحمق: مضاف الیه + اإلغراُق: خبر مفرد)  بررسی گزینۀ (

بررسی گزینۀ (3): (جمال: مبتدا + المرء: مضاف الیه + فصاحُۀ: خبر مفرد + لساِن: مضاف الیه) 

): (ُغصوُن: مبتدا + األشجار: مضاف الیه + فی الربیع: جارومجرور + بدیعٌۀ: خبر مفرد + جمیلٌۀ: خبر دوم.  بررسی گزینۀ (
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