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حیح عن نون الوقایۀ: .  َعّین الصَّ 1

َضْربَِنی   اِجراَمِنی   ُمساَعَدَتِنی   َأَخَذْتِنی 

حیح َعن الَْمَحلِّ اإلعرابی: .  َعیِّن ما ُهَو الصَّ 2

لُِکلِّ َذْنٍب َتوبٌَۀ إّال سوَء الُخُلِق.    توبه: خبر  لََقد اْشَتریُت َمالبَِس صیفیًۀ لِهذا اْلَفصِل.    َصیفیۀ: مضاف إلیه  

َوَقَع نَظري َعلی ُصوره الَجمیلِۀ.    نظر: فاعل  اَْلَبحُر و األسماُك نِْعَمٌۀ َعظیَمٌۀ ِمَن اِهللا.    األسماُك: مبتدا 

.  عّین الخطا: 3

 األسري: هم ِمن الّذین ُیغّلبون فی الحرب، فیأخذهم العدّو!  األسرة: أعضاء البیت الواحد یعیشون معًا کاألهل! 

 األسّرة: من الوسائل الّتی ُتستعمل للّنوم کالفراش!  اإلسراء: حرکۀ الشخص لیًال و نهاراً إلی مکان!  

.  َأيُّ ِعباَرٍة َخبُرها جاٌر و َمجروٌر؟ 4

ٌة.  اَلنَّظُر فی ثالثِۀ َأشیاَء ِعباَدٌة.  الَفیِن ُأنوٌف حادَّ  و اْنُصرنا َعَلی اْلَقوم الکاِفریَن.  َجماُل اْلِعلم نَشُرَه و َثَمَرُتُه اْلَعَمُل به.  لِلدَّ

.  َترَجَمُۀ َأيِّ عباَرٍة غیُر صحیحٍۀ؟ 5

 اَللُهمَّ اْجَعلنی شکوراً و اْجَعْلنی َصبوراً: خداوندا مرا شکرگزار و شکیبا قرار بده.  لُِکلِّ َذنٍب َتوبٌَۀ ِإّال سوَء الُخُلِق: همۀ گناهان توبه دارند، جز بد اخالقی. 

ُجَل ِمَن اْلَغْرِق: تصمیم گرفتم مرد را از غرق شدن، نجات دهم.  َتعالی نَقَرْأ َصفَحَتْیِن ِمْن هِذِه اْلَجریدِة: بیا دو صفحه از این روزنامه را بخوانیم.  َعَزْمُت َأْن ُأنِقَذ الرَّ

.  عّین العبارة الّتی جاءت فیها الحروف الجاّرة اکثر: 6

ح َیْعَمُل فی مزرعِته من الّصباح الی اللِّیل.   هو الّذي َخَلَق لَُکم ما فی اَالرِض جمیعًا.    کاَن الفالُّ

الفین تؤّدي حرکاٍت جماعیۀ.   أنّها ُتَغّنی کالّطیور و تبکی کاَالطفاِل.    رأیُت الدَّ

َم َعَلی الُمبَتدِأ؟ .  أيُّ ِعباَرٍة ُیمِکُن لَِخِبرها أْن َیَتَقدَّ 7

لفیُن َصدیُق اإلنساِن فی اْلِبحاِر.  اَلنََّظُر فی َوْجِه اْلوالَِدیِن ِعباَدٌة.   اَْلِعْلُم َیْحُرُسَک َو أْنَت َتحُرُس اْلماَل.  ُکُتٌب َقیَّمٌۀ فی هذه الَمْکَتبِۀ.  اَلدُّ

.  فی َأيِّ ِعباَرٍة َالجاُر َو الَمجروُر یکوُن خبرًا؟ 8

لفیُن إنسانًا ِمَن اْلَغرِق.  هُر یوماِن، َیوٌم لَک َو َیوٌم َعَلیَک.  ُهَو الّذي َخَلَق لَُکم ما ِفی األرض جمیعًا.  اَْلُمَکیَُّف ال َیْعَمُل فی اْلُغرَفِۀ الثِّالَثِۀ.  َأْنَقَذ الدُّ  اَلدَّ

.  َعّین نون الوقایۀ:  9

َیْضِربُونَِنی   اِْحَزنِی   ال َتْسُکنی    ال َتْحَزنِی 

.  َعّین الَجواَب الّذي َیْشَتِمُل علی نون الوقایِۀ: 10

َضَربَنا   إنَِّنی   ال َتْسُکِنی    إنَّنا  

ِۀ.» َۀ أعَلی َجَبل فی هِذه الِمنَطَقِۀ الجبلیَّ یون ُقمَّ ِن الَکِلَمَۀ الّتی الُتناِسُب العباَرة: « .................. هؤالِء الریاضَّ .  َعیِّ 11

َقَفَز   َوَصَل   بََلَغ   َصِعَد  

.   عّین الّصحیح عن عدد الحروف الجاّرة: 12

ُع بُِسْرَعٍۀ َحْولَها   واحد   َهو الّذي َخَلَق لَُکم ما فی االرِض جمیعًا   اِثناِن  فاذا َوَقَع نظُرها علی سمکۀ القرِش َتَتَجمَّ

ٍة   واحد    و کاَن عند اِهللا فوزاً عظیمًا   واحد   َسَحَب َتیُّار الماِء رجًال الی اَالعماِق بِشدَّ

←←

←←

ر: َعیِّن الِْعباَرَة الّتی فیها َعَدٌد َأْکَثر من حروف الجَّ  . 13

ْصواِت لََصوُت اْلَحمیِر.   َو اْقُصْد ِفی َمْشیَک واْغُضْض ِمْن َصوِتَک ِإنَّ َأْنَکَر اْألَ ًۀ.   ٍۀ بها، َتْمِلُک لَُغَۀ عامَّ ِإنَّ َأْغَلَب اْلَحَیواناِت إضاَفًۀ إلی اْمِتالِکها لُِلَغٍۀ خاصَّ

ٍة.   ْعلی بُِقوَّ ُجُل: َرَفَعنی َشیٌء بَْغَتًۀ إلَی اْألَ ا إّال ماشاَءاُهللا.   َو بَْعَد نَجاِتِه قاَل الرَّ ال َأْمِلُک لَِنْفسی نَْفعًا َو الَضر

.  َأيُّ َخَبٍر لَه َمعنی الِْفعل؟ 14

هاِب إلَی اْلَمکَتَبِۀ لِْلحُصول َعلی ُکُتٍب ُمفیَدٍة.  َعَلیُکم بِالذَّ لَُکم دیُنُکم َولَی دیِن. 

َجَر بِال َثَمٍر.  َشَرُف اْلَمرِء بِاْلِعلِم و األدِب ال بِاألْصِل َو النََّسِب.  اَلعالُِم بِال َعَمٍل َکالشَّ

نمونه سوال عربى دهم درس 7 سخت
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.  َأيُّ َحرِف َجٍر اْسُتْعِمَل بِشکٍل َصحیٍح؟ 15

یِّئات.  َ َیعفو َعِن السَّ اطیء.  ِإنَّ اهللاَّ َهب.  النََّظُر َعَلی َثالَثِۀ َأشیاَء ِعباَدٌة.  ُثمَّ َأَخَذنی فی الشِّ  َأساِوَر َعِن الذَّ

.  «ُسبحاَن الّذي أَسري .................. َعبِدِه لَْیًال .................. الَْمْسِجِد الَْحراِم .................. الَْمْسِجِد اْألقَصی.» إنَْتِخِب الحروف المناسبۀ. 16

، ِمْن، إلی  ـِ ـِ ، ِمن، إلَی  ل ، َعن، فی  ب ـِ  َمع، ِمْن، َحّتی  ب

.  فی َأيِّ ِعباَرٍة َمعَنی الَْخیِر ُمختلٌف؟ 17

اَْلِعْلُم َخْیٌر ِمَن الماِل، اْلِعْلُم َیُحُرسک َو َأنَت َتْحُرُس اْلماَل.   َأَدُب اْلَمرءِ  َخیٌر ِمْن َذَهِبِه. 

َخیُر النَّاس َأْنَفَعُهم لِلنِّاس.   ال ُیریُد اهللا لَُکم اِّال خیراً. 

.  ِانَْتِخب ِالَمفهوم اَألصح: 18

 اَلَحیواُن الّذي َیأُکُل اللَّحم: الَّلبونَۀ  ُعضٌو ِمْن أعضاِء اْلَبدِن: اَألنف 

ة واِحَدٍة فقط: بَْغَتۀ  ماِء َعلی ِشکَل َقطراِت اْلماِء: اَلثَّلج  َیحُدُث لَِمرٍّ  ما َینزُل ِمَن السَّ

.  َأيُّ َمفهوم َصحیٌح؟ 19

ضاَعۀ: َعَمٌل َتِتمُّ فیه َتغذَیُۀ الَحَیواِن.  دواِت الکهربائیَّۀ.  َزْیت: ماَدٌة ُحلَوُة المذاِق.  َأنف: ُعضٌو ِمْن َأعضاء اَْلَوجه.  اَلرِّ ًة: ِصَفٌۀ لِْألَ  حادَّ

حیِح َعِن الَْمحلِّ اإلعرابی. ْن َغیَر الصَّ .  «َجَعَل اُهللا الَکْعَبَۀ الَْبْیت الَْحراَم قیامًا لِلنِّاس.» َعیِّ 20

 اْلَکعَبَۀ: مفعول  اُهللا: فاعل  لِلّناس: جار و مجرور  الحرام: مضاف إلیه  

.  َعیِّن الُْجمَلَۀ التی فیها َمفعولٌ به: 21

لفین.  َو َیقوُل الکاِفُر یا لَیَتنی ُکنُت ُترابًا.  َأعضاُء اُألسَرِة ُیشاِهدوَن ِفْلمًا راِئعًا َعِن الدَّ

َأَدُب اْلَمرِء َخیٌر ِمْن َذَهِبه.  َسَمُک اْلِقرِش َصدیُق اإلنساِن فی اْلِبحاِر. 

َصحَّ َو اَألَدقَّ فی الَْجواِب لِلتَّرَجَمِۀ ِمْن أو إلَی الَْعربّیۀ:  ِن اْألَ َعیِّ

.  ما ُهَو الخطأ: 22

ٍة.  چیزي ناگهان با قدرت مرا به باال برد.    َرَفَعنی َشیٌء بََغَتَۀ إلَی األعلی بُِقوَّ

 لِکّنی َرَأْیُت ُدلفینًا کبیراً َیْقِفُز ُقربی فی اْلماِء بَِفَرٍح.   ولی دلفین بزرگی را در آب دیدم که کنارم می پرد، پس خوشحال شدم.

ُهَو الّذي َخَلَق لُکم ما فی األرض جمیعًا. او کسی است که همه آنچه روي زمین است را براي شما خلق کرده  است.

ُح کلَّ َشیٍء بُِسرَعۀ، علی َعینی.  همه چیز را سریعًا تعمیر خواهیم کرد، چشم.   َسُنَصلِّ

ما ُهَو الْخطأ ِفی التحلیل الّصرفی و المحّل اإلعرابی.   . 23
ابا و ِعند ما کاَن َیْسَبْح ِفی الَْبحر، َتظاَهَر بِالَْغرِق َو نادي أصحابَُه.» ُیْحکی َأنَّ شابًا کان َکذ»

ابا: اسم، مفرد مذّکر، نکره، اسم الفاعل، معرب / اسم کان و منصوب  کذ : حرف من الحروف المشّبهۀ بالفعل، َمبنی / شابًا اسمه و منصوب  َأنَّ

َأصحاب: اسم، جمع التکسیر، مفرده صاحب، معرب/ مفعول به و منصوب  َتظاَهَر: فعل ماض، للغائب، مزید ثالثی (باب تفاعل)، مبنی/ فعل و فاعله ضمیر مستتر ُهَو

عّین حرف (الی) مختلفًا فی المعنی:  . 24

قال َکم لبثَت؟ قال لبثُت یومًا أو بعض یوٍم قال بَل لبثَت مائۀ عاٍم فانُظْر الی طعامَک و شرابَک.   سبحان الذي أسري بعبده لیًال من المسجد الحرام الی المسجد األقصی.  

احُد اطارات سّیارتنا انفجَر و لیس لنا سّیارة اخري تنقلنا من هنا الی الجامعۀ.   کان یعمل الفّالح فی المزرعۀ من الصباح الی الغد و هو یعمل بجّد.  

.  عّین الصحیح عن المحّل اإلعرابی للکلمات المعّینۀ : 25

 َأرَسلنا إلی فرعون رسوًال َفعصی فرعون الرسوَل. (مجرور بحرف الجاّر - فاعل)  

ا و عالنیًۀ. (فاعل - مفعول به)   علماء اللغۀ قد بّینوا أبعاد تأثیر العربّیۀ علی لغتنا. (مفعول به - صفۀ)   ُینِفق عباد اِهللا الصالحوَن َأموالهم سر 
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) هر سه مصدرند و مصادر در عربی اسم گزینه 1 زیرا در گزینه هاي دیگر نون وقایه همراه با اسم آمده است و فقط در گزینه ي  نون وقایه همراه با فعل آمده است (زیرا گزینه هاي  و  و   . 1
محسوب می شوند.

(َنَظر) در جمله نقش فاعل دارد، ترجمۀ عبارت: نگاهم به عکس هاي زیبایش افتاد.  گزینه 3  . 2
ترجمۀ گزینه هاي دیگر و جواب صحیح محل اعرابی کلمات: 

»: هر گناهی توبه اي دارد، جز بد اخالقی. / توَبُۀ: مبتدا  گزینۀ «

»: لباس هاي تابستانی براي این فصل خریدم. / َصیفیۀ: صفت  گزینۀ «

»: دریا و ماهی ها، نعمت بزرگی از جانب خدا هستند. / األسماُك معطوف به البحر است.  گزینۀ «

- کلمه اي  (« - صفت براي جمع مکّسر غیر عاقل به صورت مفرد مؤنث می آید. (جمله  گزینۀ «  (« - در جمله هایی که خبر جار و مجرور است، بر مبتدا مقدم می شود (جملۀ  گزینۀ « یادمون باشه: 

- در زبان عربی «هو» نقش یک کلمه را بر عهده می گیرد و کلماتی که پس از کلمه اي با فاصلۀ یک حرف عطفی مانند: َو،  (« که پس از فعل آمده، کنندة فعل جمله است، فاعل می باشد (جملۀ  گزینۀ «

(« ـَ ، أو می آیند، معطوف نامیده می شوند. (عبارت  گزینۀ « ف

إسراء: حرکۀ الشخص لیًال إلی مکان! (نهارًا خطاست.)  گزینه 4  . 3

»: دلفین ها بینی هاي تیزي دارند. (لِلّدالفین: جار و مجرور و خبر)  ترجمۀ  گزینۀ « گزینه 3  . 4
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: بر قوم کافران ما را یاري ده.  گزینۀ «

»: زیبایی دانش انتشار آن است و میوة آن عمل کردن به آن است.  گزینۀ «

»: نگاه کردن به سه چیز عبادت است.  گزینۀ «
یادمون باشه: گاهی خبر جمله اسمیه از نوع جار و مجرور است که معموَال به صورت خبر مقدم در ابتداي جمله می آید.

»: هر گناهی جز بد  اخالقی توبه دارد.  ترجمۀ درست  گزینۀ « گزینه 2  . 5
یادمون باشه: ُکّل قبل از اسم مفرد و نکره معنی (هر) و قبل از اسم جمع، معرفه معنی (همه) می دهد.

در این گزینه «فی، من ، إلی» از حروف جاّره می باشند.    گزینه 1  . 6

در گزینۀ  «َل، فی» در گزینۀ  حرف جّري وجود ندارد و در گزینۀ  «َك ، َك» حرف جّر است. 

» خبر از نوع جار و مجرور است که می تواند بر مبتدا مقدم شود. « فی َهِذه الَمْکَتبِۀ ُکُتٌب َقیَِّمٌۀ » در  گزینۀ « گزینه 2  . 7

» ( عباَدٌة ) خبر از نوع اسم مفرد است و نمی تواند بر مبتدا مقدم شود.  » خبر ( صدیُق ) و در  گزینۀ « » خبر از نوع فعل است و نمی تواند بر مبتدا مقدم شود، در  گزینۀ « اما در  گزینۀ «

ترجمۀ عبارت: روزگار دو روز است، روزي به نفع تو و روزي به ضرر تو (لَک) و (َعَلیک) هر دو جار و مجرورند و خبر واقع شده اند.  گزینه 1  . 8

»: او کسی است که همۀ شما را آفریده است.   گزینۀ «

»: کولر گازي در اتاق سوم کار نمی کند.   گزینۀ «

»: دلفین انسانی را از غرق شدن نجات داد.  گزینۀ «

) «ن» جزء ریشه ي فعل است  (َحَزَن، َحَزَن، َسَکَن).   زیرا در گزینه هاي ( و  و  گزینه 4  . 9

) نون وقایه وجود ندارد و در گزینه ي  «ن» جزء ریشه ي فعل است. در گزینه هاي ( و  گزینه 3  . 10

ترجمۀ عبارت: «این ورزشکاران به قلّۀ بلند ترین کوه این منطقۀ کوهستانی صعود کردند یا رسیدند.»  گزینه 4  . 11

»: رسیدند  »: رسیدند                                    گزینۀ « »: باال رفتند                              گزینۀ « ترجمۀ گزینه ها:  گزینۀ «

گزینه 2  . 12

در گزینۀ  «َل ، فی» حرف جّر می باشد.

در گزینۀ  «َعلی ، ِبـ» و در گزینه ي  حرف جّري وجود ندارد و در گزینه ي  «إلی ، ِبـ» حرف جّر می باشد.

ـِ ، ب ـِ در گزینۀ یک،  حرف جر وجود دارد:  إَلی، ل گزینه 1  . 13

»: بی شک بیشتر حیوانات اضافه بر یک زبان خاص به خود، زبانی عمومی دارند.  ترجمۀ گزینۀ «
ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر: 

»: و در راه رفتنت میانه رو باش و از صدایت بکاه، زیرا بدترین صداها، قطعًا صداي خران است. حروف جر (فی، ِمْن)   گزینۀ «

ـِ) خدا بخواهد.  »: صاحب هیچ سود و ضرري براي خودم نیستم، جز آنچه (حرف جر: ل گزینۀ «

 ( ـِ »: و پس از نجاتش مرد گفت: ناگهان چیزي مرا با قدرت به باال برد. حروف جر (إَلی - ب گزینۀ «

نکته : الم در َلصوت گزینۀ  الم جاره نیست.   

»: «باید براي به دست آوردن کتاب هاي مفید، به کتابخانه بروید.»  ترجمۀ  گزینۀ « گزینه 2  . 14
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: براي شماست دین شما و براي من دین من است.  گزینۀ «

»: شرافت انسان به ادب و دانش است نه به اصل و نسب.  گزینۀ «

»: عالم بی عمل مانند درخت بی میوه است.  گزینۀ «
یادمون باشه: هرگاه حرف جر (َعَلی) همراه با ضمیر بیاید، معناي فعل ایجاد می شود.
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»: قطعًا خداوند بدي ها را می بخشد. فعل «یعفو» با حرف اضافۀ «عن» می آید.  ترجمۀ  گزینۀ « گزینه 4  . 15
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: دستبندهایی از طال / حرف جّر مناسب (ِمْن) می باشد.  گزینۀ «

»: نگاه به سه چیز عبادت است. / حرف جّر مناسب (فی) می باشد.   گزینۀ «

»: سپس مرا به ساحل برد. / حرف جّر مناسب (إلی) است.  گزینۀ «

سه حرف « ِبـ، ِمْن، ِإَلی » معنی عبارت را به درستی کامل می کنند، «ستایش کسی را که شبانه بنده اش را از مسجدالحرام به مسجد االقصی برد.» حرف اضافۀ « بـ » همراه با فعل «أ سري بـ گزینه 3  . 16
» معنی را می دهد.

»: خداوند براي شما جز خوبی نمی خواهد.  گزینه 3 گزینۀ «  . 17
ترجمه گزینه هاي دیگر: 

»: ادب انسان از طالیش بهتر است.  گزینۀ «

»: علم بهتر از ثروت است، علم از تو حفاظت می کند و تو از ثروت حفاظت می کنی.  گزینۀ «

»: بهترین مردم سودمندترینشان براي مردم است.  گزینۀ «

) خیر به معنی خیر و خوبی است.  )  خیر به معنی بهتر است؛ در صورتی که در گزینۀ ( ،  و  در عبارت هاي  (
یادمون باشه: خیر اگه به معنی بهتر باشد؛ اسم تفضیل به حساب می اید.

»: عضوي از اعضاي بدن: بینی  گزینۀ « گزینه 2  . 18
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: حیوانی که گوشت می خورد: پستاندار (گوشتخوار درست است)  گزینۀ «

»: آنچه از آسمان به شکل قطرات آب فرو می ریزد: برف (جواب درست: باران)  گزینۀ «

»: فقط یک بار اتفاق می افتد: ناگهان  گزینۀ «

بینی: عضوي از اعضاء صورت است.  گزینه 3  . 19

»: حادًَّة (تیز): صفتی براي وسایل برقی است.  گزینۀ «

»: َزیْت (روغن): ماده اي با طعم شیرین است.   گزینۀ «

»: َالرِّضاَعۀ (شیر دادن): عملی که در آن حیوان تغذیه می شود.   گزینۀ «

«الحرام» صفت براي «البیت» است.  گزینه 4  . 20

» مفعولٌ به است؛ زیرا خبر جملۀ اسمیه یک فعل متعدي است (یُشاِهدوَن) که معنایش با مفعول کامل می شود.  (فلْمًا) در عبارت  گزینۀ « گزینه 2  . 21

»: اعضاي خانواده فیلم شگفتی در مورد دلفین تماشا می کنند.  ترجمۀ  گزینۀ «
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: و کافر می گوید: اي کاش خاك بودم.  گزینۀ «

»: ادب انسان بهتر از طالیش است.  گزینۀ «

»: کوسه دوست انسان در دریاهاست.  گزینۀ «
هیچ یک از عبارات دیگر به دلیل جمله فعلیه نبودن خبرشان، مفعول ندارد. 

 توجه : این سوال والد است . به سواالت زیر مجموعه پاسخ دهید!!!

»: ولی دلفین بزرگی را دیدم که در نزدیک من در آب با خوشحالی می پرید.  گزینۀ « گزینه 2  . 22
یادمون باشه: فعل مضارعی که پس از فعل ماضی به کار رفته باشد، به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود.

ترجمۀ عبارت: «حکایت می شود که جوانی بسیار دروغگو بود و هنگامی که در دریا شنا می کرد، تظاهر به غرق شدن کرد و دوستانش را صدا زد.»  گزینه 2  . 23
تصحیح گزینۀ نادرست: 

گزینۀ «2»: َکّذاب بر وزن فّعال و اسم مبالغه است از نظر اعرابی هم خبر کان و منصوب است. 

تنها گزینه اي که از یک مکان به جاي دیگري را نشان نمی دهد، همین است. (و یا یک زمان به زمان دیگري)  گزینه 2  . 24

): (من المسجد الحرام الی المسجد األقصی)   بررسی گزینۀ (

): (من الصباح الی الغد: از امروز صبح تا فردا)  بررسی گزینۀ (

): (من هنا الی الجامعۀ: از این جا تا دانشگاه)  بررسی گزینۀ (

ببرسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 25
در گزینۀ «1»: إستوائیّۀ : صفۀ 

در گزینۀ «3»: العربیّۀ : مضاف الیه 
در گزینۀ «4»:الصالحوَن : صفت براي عباُد (باید بدانیم جمع مذکر سالم هنگامی که با "وَن" می آید، گوییم مرفوع به واو و در حالت هاي نصب و جّر با "یَن" می آید.) 
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