
تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴



.  عّین ما فیه «نون الوقایۀ»: 1

 أتمنی أن أصعَد إلی ذلک الجبل المرتفع!  ال َتحزنی یا صدیقتی العزیزة علی هذه المشکلۀ! 

 أختی! یجب علیِک أن ُتعیِّنی برنامجک فی اُألسبوع!  کان صدیقی فی البحر، فنادي: إن لم ُتعینونی أغرق! 

.  عّین المناسب للفراغ: « ..................  َیجعل الجّو لطیفًا و نحن نَستفید منه فی األّیام الحاَرة!»: 2

 الحاسوب   تّیار الماء   مکّیف الهواء   تّیار الکهرباء  

.  َعّین الحروف الجاّرة: 3

َهْل  اِلی – فی – ِل – ِمْن – َعلی   هل – ما – ِب – َعْن – ِمن   فی – ب – َعْن – عنَد – ِل   ف – ِمْن – ِل – اِلی –

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.

.  عّین حرف «ن» من الحروف األصلّیۀ للفعل: 5

 َینَتقل النُّفط بالناقالت فی المناطق الّتی ال توجد األنابیُب!   ال َتتقطع األشجاُر فی الغابات إّال و هو خسارة لبیئتنا!  

 َینطلق طائُر الّطنان بسرعۀ و یتوّقف بسرعۀ أیًضا!   إذا َینکسر سوُر الجهل نَبتعد نحن عن الحماقۀ!  

.  عّین األنسب للجواب عن الترجمۀ أو المفهوم ِمن أو إلی العربیۀ:    6
«َیقول الکافر یا لیتنی کنت ُترابًا»:

کافري گفت: کاش خاك بودي!  کافر می گوید: کاش از خاك بودم! 

کافر می گوید: اي کاش خاك بودم!  کافر می گوید: اي آرزوي من کاش تو از خاك بودي! 

لِم.» تعاِدُل أي مفهوٍم؟ ما فی الَْحرِب َو السِّ الفیُن َدورًا ُمه .  ِعباَرة: «ُتؤّدي الدَّ 7

الفین.  ْلَم.  َتَبدُأ اْلحروُب بَِسبِب الدَّ الفیُن ال ُتِحبَّ اْلَحرَب بل ُتحّب السِّ  اَلدَّ

لَم.  الفیِن دورِّ فی اْلَحرب، بل لَها َدوٌر فی السِّ لم.  لَیَس لِلدَّ الفیُن ُتساِعُد اإلنساَن فی الَحْرِب و فی السِّ  اَلدَّ

حیح فی استعماِل الحروِف: .  انَتِخِب الصَّ 8

نََدْمنا َعلی َعَمِلنا.  أنا بِحاَجٍۀ َعَلیها.  اِْسَتْغِفر ِمْن َذنبک.  اَْنَزْلناَه َعَلی اْلَحّق. 

.   عّین ما فیه اسم الفاعل من المزید الثالثی و اسم المبالغۀ معًا: 9

 إّن کثیراً من الحّکام محترمون عند رعّیتهم علیکم أن تکونوا شاکرین علی ربّکم الوّهاب  

 الُمسلم هوالذي یجتنب عن مجالسۀ الکّذاب   کان سعدي الشیرازّي عّالمۀ شعراء عصر، بالنسبۀ الی فهم اللغۀ العربّیۀ  

حیح:   .  َعیِّن الصَّ 10
مسلمانان یک پنجم ساکنین جهان هستند که از چین تا اقیانوس اطلس زندگی می کنند:

 المسلمون فی العالم خمسۀ فی الِمئۀ یعیشون ِمن الصیِن اِلی المحیط األطلس.  المسلمون ُخمس ُسّکان العالَم یعیشون ِمن الصین اِلی المحیط األطلسّی. 

 المسلمون واحُد و خمسون بالمئۀ ساکنی العالم یسکنون ِمن الصین اِلی المحیط األطلس.  ُخمس ساکنی العالم مسلمون، هم َیعیشون فی الصین حّتی محیط األطلسّی. 

.  َعیِّن حرف الَجّر المناسب للفراغ:  11
النَّظر ................. ثالَثۀ أشیاء عبادٌة.

ِل   فی علی من 

.  عیِّن حرف الَجرِّ المناسب للفراغ:  12
نَّ الّدلفین صدیُق اِالنساِن ................. البحار. ِألَ

ِل   ِمن    عن   فی  

نمونه سوال عربى دهم درس 7 آسان
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ما هو الخطأ فی المحّل اإلعرابی للکلمات المعّینۀ!  . 13

أصدقائنا ُیعَرفون فی حوادث الّدهر! (مجرور به حرف جّر)  اإلنسان الّذي فی الدنیا کسالن یخسر کثیراً! (خبر)

اشترکنا فی الجلسۀ الّتی تدرس فیها رسائل علمّیۀ: (ُمضاٌف إلیه) الغواّصون شاهدوا مئات المصابیح الملونۀ:  (مفعول) 

عّین ما لیس فیه نون الوقایۀ:  . 14

إنما بعثنی ربّی ألتّمم مکارَم األخالق!   قالت األّم ُیَحیِّرنی کالُم إبنی فی هذا المجال!  

قنی یعنی اعَتِرف بصدِق َقولی!   قوُل صدِّ شاهدُت عصفوراً کان یبنی عّشه فوق الشجرة!  

.  عّین العبارة الّتی ما جاَء فیها حرف الجّر:  15

ک َکاالنساِن.   نقرُأ هذا الخبِر فی اإلنترنت.   ا.   انَّ البحر و اَالسماك نعمٌۀ عظیمٌۀ من اِهللا.   َتصُفُر و تضحُّ َهْل ُیحّب الّدالفین االنساَن حق َو

عّین العبارة الّتی فیها کلمتاِن متضادتان.  . 16

الّدلفین ینقذ اإلنسان من الغرق و یصله إلی الشاطئ!   الّدالفین تستطیع أن تغّنی کاالطیور و تبکی کاألطفال!  

للدلفین ذاکرة قویۀ و سمعه یفوق سمع اإلنسان عشر مّرات!   اِذا تجّمعت الدالفین حول سمکۀ القرش َتَفّرقت!  

عّین الصحیح فی المحّل اإلعرابی:  . 17

ربّنا ما خلقَت هذا باطًال: (مفعول به)   تفّکر ساعۀ خیٌر من عبادة سبعیَن ساعۀ: (مضاف الیه)  

رّب اشَرح لی صدري و یّسْر لی أمري: (مضاف)   العبادة عشرة اجزاء، تسعۀ اجزاء فی طلب الحالل: (مضاف الیه)  

عّین الخطاء فی المحّل اإلعرابی:  . 18

فاسَتبقوا الخیرات: (مفعول به)   اشتري لی ألختی الصغیرة أساوَر: (صفت)   و انُصرنا علی القوم الکافرین: (فاعل)   رّب اجعلنی مقیم الصالة: (المفعول به) 

عّین ما لیس فیه (الجار و المجرور):  . 19

قد یکوُن بین الناس من هو افضُل مّنا.   أُیحّب أحد أْن یأکل لحم اخیه؟   اکبر العیب أْن تعیَب ما فیک مثله.   العالم بالعمل کالشجر بالثمر.  

.  عیِّن عبارة لیَس فیها من الحروف الجاّرة: 20

 المسلموَن ُیدافعوَن عن المظلومیَن.   جمال العلِم نَْشُرُه و ثمرُتُه العلُم به.  

َب البیَت.   هم یحتاجون إلی مطالعۀ آثار الُعَظماء.    قطراُت الماء الصغیرُة تقدُر اَن َتخرِّ

ا فی هذه العبارة؟  َکْم حرفًا جار  . 21
«ُیشاهُد أعضاء األسرِة ِفْلمًا رائعًا عن الّدالفین الّذي َانَْقَذ إنسانًا من الَغَرِق.»

 واحد   إثنان   ثالثۀ   اربََعۀ  

.  عّین العبارة الّتی لَْیَس فیها من الحروف الّجاره فی العبارات الّتالیه:  22

ُع بُِسْرَعٍۀ َحْولَها.   ا لَها.   إنَّ الَبحر و اَالْسماك نعمٌۀ عظیمٌۀ.   أنّها ُتغّنی کالّطیور.   َتَتجمَّ َتْحَسُب الّدالفین َسَمک القرش َعُدو

عّین عبارة جاَءت فیها الحروف الجاّرة َأقّل:  . 23

جاء صدیقی لِی بهدّیۀ جمیلٍۀ َفَرَفْضُتها و ُقلُت: عطاُء اهللا خیٌر ِمن عطاِء غیره.   و َیْسألونَک َعن ذي القرنیِن قل َسَأتُلو َعَلیکم ِمنُه ذکراً.  

علیَّ الذهاُب إلَی السوِق لِشراء الحقیبِۀ.   د أّن الدالفیَن ُتغّنی کالطیور.   فی موسوعٍۀ علمّیۀ ُتؤکَّ

عّین ما لیس فیه (نون الوقایۀ):  . 24

إّن اهللا أمَرنی بمداراة الناس.   یا امِّ ال تحزنی کثیراً.   الّلّهم اْجَعْلنی شکوراً و اجَعْلنی صبوراً.   اللهّم انَفْعنی بما علَّمتنی.  

عّین العبارة الّتی (الجار و مجرور) فیه اکثر:  . 25

من غلبْت شهوته عقله فهو شّر من البهائم.   خیر إخوانکم من أهدي الیکم عیوبکم.   اعَلم الناس من جَمع علم الناس الی علمه.   قل أعوذ برّب الفلق من شّر ما خلق.  
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لم تعینوا + ي  لم تعینونی   گزینه 4  . 1
در سایر گزینه ها «ن» در ریشه فعل است: 

»: أتمنی از ریشۀ (منی)  گزینۀ «

»: تحزنی از ریشۀ (حزن)  گزینۀ «

»: تَُعیِّنی از ریشۀ (عیّن)  گزینۀ «

کولر هوا را لطیف می کند و ما از آن در روزهاي گرم استفاده می کنیم. گزینه 3  . 2

در گزینه ي  هل و ما در گزینه ي  عند و در گزینه ي  ف و هل حرف جر نیست. گزینه 1  . 3
گزینه 1  . 4

رد سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 5

ك س ر  َتنقطع  ق ط ع، ینطلق ط ل ق، َینکسر 
در حالی که ریشه کلمه ینتقل در گزینه 1 "ن ق ل" است.

 ( ) /  یا لیتنی:  اي کاش [من] /  کنت ترابًا : خاك بودم (رد گزینۀ  گزینه 4 یقول:  می گوید (رد گزینۀ  و   . 6

ترجمۀ عبارت: دلفین ها نقش مهمی در جنگ و صلح ایفا می کنند.  گزینه 3  . 7

»: دلفین ها انسان را در جنگ و همچنین در صلح یاري می دهند.  ترجمۀ گزینۀ «
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: دلفین ها جنگ را دوست ندارند بلکه صلح را دوست دارند.  گزینۀ «

»: جنگ ها به دلیل دلفین ها آغاز می شود.  گزینۀ «

»: دلفین ها نقشی در جنگ ندارند؛ بلکه در صلح نقش دارند.  گزینۀ «

»: َنَدمْنا َعلی َعَمِلنا: از کارمان پشیمان شدیم.  گزینه 3 گزینۀ «  . 8
پاسخ صحیح گزینه هاي دیگر: 

»: ِاْسَتْغِفر لَِذنبک: براي گناهت طلب آمرزش کن.  گزینۀ «

»: َانَْزلناُه بالَحقَّ: با حق فرود آوردیم.   گزینۀ «

»: أنا بحاجٍۀ ِإَلیها: من به آن نیاز دارم.   گزینۀ «

الُمعلم: اسم فاعل از مزید ثالثی است.  گزینه 3  . 9
الکّذاب: اسم مبالغه است. 

در سایر گزینه ها: 
محترم: اسم مفعول / الحّکام: اسم فاعل/ شاکر: اسم فاعل / الّوهاب: اسم مبالغۀ / علّامۀ: اسم مبالغۀ / شعراء : اسم فاعل  

: ُخمس / ساکنین جهان: ساکنو العالم (سکان العالم) / زندگی می کنند: یعیشون  گزینه 2  . 10

از چین تا اقیانوس اطلس: ِمن الصین ِالی المحیط األطلسّی (المحیط األطلسّی: موصوف و صفت است.) 

ترجمۀ عبارت: «نگاه در سه چیز عبادت است.» گزینه 3  . 11

ترجمۀ عبارت «براي اینکه دلفین دوست انسان در دریاها است.» گزینه 2  . 12

(علمّیۀ) در این گزینه (صفت) محسوب می شود. گزینه 4  . 13

در فعل «بنا،یبنی» حرف «ن» از خود ریشه است، اما در سایر گزینه ها «ن» به فعل ها با ریشه هاي «َحیََّر»، «َبَعَث» و «َصدََّق» اضافه شده است.  گزینه 3  . 14

) به ترتیب «ِمْن، َك و ِفی» از حروف جاّره می باشند.   گزینه 1 در گزینه هاي ( و  و   . 15

دو فعل (تجّمعت): جمع شدند و (تفّرقت): پراکنده شد با هم متضاد هستند. در سایر گزینه ها متضاد وجود ندارد.  گزینه 3  . 16

مضاف بودن نقش (محّل اعرابی، موقعیت اعرابی)، براي اسم حساب نمی شود. موصوف بودن نیز به همین صورت است!  گزینه 4  . 17

ضمیر (نا) اگر به هر فعلی به جز ماضی اول شخص جمع (متکلم مع الغیر) بچسبد، مفعول به است و فقط در آن فعل، فاعل است. این جا (انُصْرنا: امر مخاطب و (نا) مفعول به و منصوب)  گزینه 2  . 18

): اجعلنی: فعل جعل، دو مفعولی و (ي: مفعول به اول) و (مقیَم: مفعول به دوم) می باشند.  بررسی گزینۀ (

): اختی الصغیرة: یعنی خواهر کوچک من. که (الصغیرة) نقش صفت را براي (اخت) بازي می کند.) و (ي: مضاف الیه و مجرور  بررسی گزینۀ (

): فاستبقوا: واو (فاعل) + (الخیرات: مفعول به بررسی گزینۀ (

): (بال عمٍل: َکالشجِر + بالثمٍر) سه جار و مجرور این گزینه اند.  بررسی گزینۀ ( گزینه 3  . 19

): (فیَک: فی + َك)   بررسی گزینۀ (

): (ِمّنا: ِمن + نا)   بررسی گزینۀ (

در گزینۀ  (عن)، در گزینۀ  (ب) و در گزینۀ  (الی) حرف جر است. گزینه 3  . 20

زیرا در این گزینه  «َعْن و ِمْن»  حرف  جّر  می باشد. گزینه 2  . 21

» در ِبُسْرَعٍۀ حرف جّر می باشند.   ـِ ) به ترتیب «َل» در َلها، «َك» در کالّطیور و «ب گزینه 2 در گزینه هاي ( و  و   . 22
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  . ـَ در این گزینه دو حرف جّر (جاّره) آمده است: فی، ک گزینه 3  . 23
سایر گزینه ها: سه حرف جّر (جاّره) آمده است: 

ِمْن »: َعن - َعَلی - گزینۀ «

ـِ - ِمن   ـِ - ب »: ل گزینۀ «

ـِ »: علی - ِإَلی - ل گزینۀ «

(ال تحزنی: ال تحزْن + ي) است. یعنی (ن) جزء حروف اصلی خود فعل (حزَن) است.  گزینه 3  . 24

): (إنَفْعنی: فعل امر (إنَفْع) + نون وقایه + ضمیر مفعولی: ي)  بررسی گزینۀ (

): (إجعلنی: فعل امر (إجَعْل) + نون وقایه + ضمیر مفعولی: ي)  بررسی گزینۀ (

): (أمَرنی: فعل ماضی  (أمر)  + نون وقایه + ضمیر مفعولی: ي)  بررسی گزینۀ (

(بربِّ = ب + رّب) و (ِمن شّر)   گزینه 1  . 25

): (الی علِمه)   بررسی گزینۀ (

): (إلیکم = إلی + کم)   بررسی گزینۀ (

): (من البهائم)  بررسی گزینۀ (

1

2

4

1

2

4

2

3

4
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1  . 4

2  . 3

3  . 1

4  . 1

5  . 1

6  . 4

7  . 3

8  . 3

9  . 3

10  . 2

11  . 3

12  . 2

13  . 4

14  . 3

15  . 1

16  . 3

17  . 4

18  . 2

19  . 3

20  . 3

21  . 2

22  . 2

23  . 3

24  . 3

25  . 1
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