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نام آزمون: 25 تست ساده و متوسط عربی درس 8

تاریخ آزمون: 1400/06/24دهم

زمان برگزاري: 1250 دقیقه
آموزشگاه پرسا

.  عیِّن ما فیه اسم المبالََغۀ: 1

ِبرُّ جاِهد الُکّفار و المنافقین.   م للعبید.   العالُم بِال َعَمٍل کالَشَجِر بِال َثَمر.   یا أیُّها النَّ  العاِقل َمْن َیْعَتِبُر الّتجارب.   أّن اَهللا لَْیَس بَِظالٍّ

.  عیِّن ما لیس فیه اسم مبالغۀ: 2

 الکّذاب کالحّفار یقع فی ُحفرته یومًا!  هذا العّالمۀ کأنّه مصباح فی األرض! 

 یا أّیتها الّنفس الّلّوامۀ أرشدینی إلی الحسنات!  الّزّوارهم الّذین ُیصّلون لیشاهدوا اهللا فی قلوبهم! 

.  عیِّن الَخَطأ: 3

ل    ُمجاِهَدة: مصدر من باب المفاعَلۀ   ُمجاَهَدة: مصدر من باب ُمفاعَلۀ   ُمَتظاِهر: اسم الفاعل من باب تفاعل   ُمَتَعلِّم: اسم الفاعل من باب َتَفعُّ

.  َعیِّن الصحیح فی الترجمۀ:  4
ِنُه َهَجَرنی َو ْابَتَعَد. ْشُت َعْنُه فی ُکلِّ َمکاٍن و لکَّ َقْد َفتَّ

همه جا به دنبالش گشت ولی ترکش کرد و دور شد.  هر جایی را به دنبال او گشتم ولی او مرا ترك کرد و دور شد. 

همه جا به دنبال او گشتم ولی او مرا ترك کرد و دور شد.  هرجایی را به دنبال او گشتم ولی مرا ترك کرد و از من دور شد. 

َعیِّن اسَم الفاِعل لیَس من باب «افتعال»:  . 5

ُمْنَتِظر ُمْنَقِلب ُمْجَتِهد ُمْنَتِشر

.  أيِّ عبارة جاء فیها اسم المفعول و اسم فاعل معًا: 6

م فی الطریق.   ما نرِسُل المرَسلین اِّال مبّشرین.   الُمستْضعفوَن من النباِس بیننا مظلومون.   حقوق المحرومیَن فی هذا العصر ُمغتصَبۀ.    موکب قارون المعظَّ

.  عّین الفاعَل مشتقًا: 7

 قال تلمیُذ إلی المعلِّم.   اِْمَتَحن اُهللا نوحًا و أصحابَُه.   خرج ناِصُر من المدرسِۀ.   یرِکُب الرجُل علی الفارِس.  

حیح:  .  َعیِّن الصَّ 8
َوَصفُت ُکّل ملیُح کما ُتحّب و تْرَضی

هر فرد بانمکی را طوري توصیف می کنم که تو دوست داري و می پسندي. هر انسان بانمکی را آن طور که تو دوست داري و می پسندي وصف کردم.

همه ي زیبارویان را من طوري توصیف کردم که تو دوست داشتی و می پسندیدي. هر شخصی که بانمک و زیباروي است را من طوري توصیف کردم که تو دوست داشتی.

عّین الخطأ فی صیاغۀ (اسم المبالغۀ):  . 9

(یأمر أّمارة)  (َیکُتب  ُکّتاب)  (َیفتح  فّتاحۀ)  ←←←←(َیصید  صّیاد) 

عّین الصحیح عن التحلیل الصرفّی و المحّل اإلعرابی:  . 10

اُنُظر الی الشمس التی جذوتها مستعرة: (اسم فاعل مزید، صفت) ذاك هو اهللا الذي انعُمه ُمنهِمرة: (اسم فاعل مزید، فاعل)  

یغوص االنسان فی البحر بواسطۀ المَعّدات الحدیثۀ: (اسم مفعول مزید، موصوف)   َهْب لنا من لدنَک رحمۀ إنّک أنَت الوّهاب: (اسم مبالغۀ، خبر)

عّین اسم الشارة لیس فی حالۀ الجّر:  . 11

بعد ذلک سار ذوالقرنین نحو الشمال حّتی وصل الی قوٍم...  اّن اإلنسان لربّه لَکنود و إنّه علی ذلَک لَشهید ...  

لّما سمعوا هذا الخبر فرحوا کثیراً و دعوا ذالقرنین ...   وجد ذوالقرنین ُقْرَب هذه المستنقعات قومًا ...  

حیح فی الَترُجمِۀ:  .  َعیِّن الصَّ 12
وء. الُح َخیٌر ِمَن الَوحَدِة و الَْوحَدُة َخیٌر ِمْن َجلیِس السُّ َالَْجلیُس الصِّ

همنشین خوب بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد.  همنشینی خوب بهتر از تنهایی و تنهایی بهتر از همنشینی با بد است. 

یک همنشین خوب بهتر از تنهایی است و تنهایی بهترین همنشین بد است. خوب همنشین بودن بهتر از تنهایی است و تنهایی از همنشینی با بد بهتر است. 
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.  عیِّن الَخَطأ: 13

ْل – مفرد – مذکر   ر: اسم فاعل – من باب َتَفعُّ  ُمْنَتِشر: اسم فاعل – مفرد – مذکر – من باب اِنفعال   ُمتفکِّ

 مقبولوَن: اسم مفعول – ثالثی مجرد – جمع مذکر   ُمجِرمون: اسم فاعل – من باب اِفعال – جمع – مذکر  

.  فی َأّي ِعباَرٍة اسُم الفاعل فیها ِمن ِفعٍل َمزیٍد ثالثٍی؟ 14

لَّ َذنٍب.  َأبی واقٌفِ خارَج الَمدرسِۀ، ُهَو َینتِظُرنی.  ناو دروُسها َجیَّرُة.  َقَبَض الُشرطیُّ َعَلی الُمهاِجم إلِی اکبنِک.  إنَّ اّهللا خالُِق ُکلَّ مَوجوٍد َو غاِفُر َکُ  فاطمۀ تلمیَذٌة فی َصمَّ

ات أن ….. قبل اإلمتحان! البات المجدِّ عّین الخطأ للفراغ حسب المعنى: َیِجُب على الطِّ  . 15

َیقرأن زَن ُیَجهِّ َیصِعدَن َیسَتِعدَن

.  عیِّن الَخَطأ فی صیاغۀ اسم الفاعل و المفعول: 16

َم: ُمَعلِّم، ُمَعلَّم   داَفَع: ُمداِفع، ُمداَفع    َیْعِرُف: عارف، معروف   ُیْعِرف: ُمْعِرف، ُمْعَرف   َتَعلَّ

حیح فی ِاسم مفعول من (َشَهَد – شاَهَد): .  َعّین الصَّ 17

 شاِهد – ُمشاَهْد   ُمشاَهد – ُمشاِهد   مشهود – ُمشاَهد   شاِهْد – ُمشاِهْد  

.  عیِّن اسم مفعول لیس من باب افتعال: 18

 ُمسَتْحَکم   ُمنَتَخْب   ُمْشَترك   ُمْغَتَنْم  

حیح فی نوعّیۀ الکلمات المعّینۀ و محّلها اإلعرابّی فی النّص:   .  عّین الصَّ 19
  الُمختلفۀ:

 اسم، مفرد، مؤنث، اسم فاعل / صفت و مجرور   مشتق مزید ِمن باب إفتعال، حروفه األصلّیۀ خ  ل  ف / مضاف الیه و مجرور  

 اسم المفعول، مجّرد ثالثی، معرفۀ، مؤنّث / صفۀ و مجرور   مشتّق مزید، اسم فاعل، مفرد، مؤنث، نکره / مضاف الیه و مجرور  

عّین عبارة فیها اسم الفاعل و اسم المبالغۀ:  . 20

الناُس فی َمسیِر حیاِتهم َیبحثوَن َعن أصدقاء ُمخِلصیَن.   ار َیْعفو َعِن المؤمنیَن کثیراً فی الّدنیا و اآلخرة.   َربُّنا الَغفُّ

راً و نذیراً.   یا أّیها النبیُّ ِإنّا أرسلناَك شاِهداً و مبشِّ باِت َحّلت بِها الّندامۀ.   بِت الُمجرَّ َمن َجرَّ

عّین الصحیح:   . 21
 «الطالب َیستمُع إلی کالم المعّلم و ُیکرُمه و ُیوافق أن َیَتعّلم دروسه بّدقۀ فی الّصف.»

ُیکِرُم: فعل و مصدره (إکرام) / ماضی: َکَرَم   َیستمُع: مزید ثالثی بزیادة حرفیِن / اسم فاعل: ُمسَتِمع  

َم   َیَتَعّلم: فعل و مصدره (تعلیم) / ماضی: َتَعلَّ ُیواِفُق: مزید ثالثی بزیاده حرف واحد / اسم مفعول: ُمَوفَّق  

عّین الخطأ فی صیاغۀ  اسم المبالغۀ :  . 22

(َیطلب  ُطّالب)  (ُخْبز  َخّباز)  (حدید  حّداد)  ←←←←(َینظُر نَّظارة) 

عّین الخطأ فی صیاغۀ (اسم المبالغۀ):  . 23

(َیعلم  عّالم)  (َیکفر  ُکّفار)  (َیفهم  َفّهامۀ)  ←←←←(َیتوٌب  َتّواب) 

عّین ما لیَس فیه اسم المبالغۀ:  . 24

اّن اهللا ُیحّب التّوابین و ُیحّب المتطهّرین   ارا.   استغفروا ربّکم انّه کان َغف ازداد ُطّالب صّفنا عدداً و إزدحَم مدرستنا.   َهْب لنا من لَُدنَک رحمًۀ انّک انَت الّوهاب.  

عّین الخطأ عن صیاغۀ اسم المفعول:  . 25

إْن هربَت من الواقع، ُتْضَطرَّ الی الکذب: (ُمْضَطّر)   طلب األستاذ منهم أْن یجلَس کل واحد: (مجلوس)  

ب)   ب علیک البعید: (ُمقرَّ ال تسَتِشر الکّذاب فإنّه کالسراب ُیقرُّ أنفقوا مّما رزْقناکم من قبل أن یأتی یوٌم ال بیُع فیه: (مرزوق)  
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گزینه 2 زیرا «َظّالم» بر وزن «َفّعال» می باشد.    . 1
گزینه 4 زّوار  جمع مکسر  زائر  و داللت بر شدت یا بسیاري ندارد.   . 2

گزینه 1 زیرا مصدر باب مفاَعَلۀ، «ُمجاَهَدة» می باشد نه ُمجاِهَدة.    . 3
ترجمۀ درست گزینه هاي دیگر:  گزینه 1  . 4

در گزینه هاي  و  «ُکٌل َمکاٍن» همه جا ترجمه شده است. 

در گزینۀ  ضمیر (ه) در َمن ترجمه نشده است و «ابتعد» به صورت «از من دور شد» ترجمه شده است.

«ُمنَْقِلب» اسم فاعل از باب ِانفعال است.  ِانَفَعَل، َینَْفِعُل، ِانَْفِعل، ِانِْفعال  گزینه 3  . 5
در این گزینه ُمرَسلین اسم مفعول و ُمبشِّرین اسم فاعل است. گزینه 2  . 6

زیرا ناِصر نقش فاعل دارد و مشتق ِاسم فاعل است. گزینه 3  . 7
گزینه 1 َوَصفُّت: توصیف کردم، وصف کردم / ُکّل ملیح: هر انسان بانمکی / َکما ُتِحبُّ و َتْرضی: همان طور که دوست داري و می پسندي    . 8

(ُکّتاب  مفرده: کاتب، ثالثی مجرد!)  گزینه 3  . 9

): (أنُعم: مبتدا + ُمنهمرة: خبر)  بررسی گزینۀ ( گزینه 3  . 10

): (جذوٌة: مبتدا + مستعرٌة: خبر)  بررسی گزینۀ (

): (واسطۀ المعّدات: مضاف + مضاف الیه)  بررسی گزینۀ (
*یادآوري: موصوف بودن نقش حساب نمی شود!

گزینه 4 سمعوا هذا الخبر: واو، فاعل + هذا: مفعول به و در محّل نصب ...)   . 11

): (علی ذلَک: جارومجرور است پس ذلَک در موقعیت جّر ...)  بررسی گزینۀ (

): (بعَد ذلَک: مضاف + مضاف الیه و مجرور)  بررسی گزینۀ (

): (ُقْرَب هذه: مضاف + مضاف الیه و مجرور)  بررسی گزینۀ (
ترجمۀ درست گزینه هاي دیگر:  گزینه 2  . 12

:  َاْلجلیُس الّصالح: همنشین خوب  گزینۀ 
َجلیس الّسوء: همنشین بد 

: «الجلیس الّصالح» و «َجلیس الّسوء» درست ترجمه نشده اند.  گزینۀ 

: «الجلیس الّصالح» به صورت نکره (یک همنشین خوب) ترجمه شده است، «خیٌر» اینجا به معنی بهتر است که به صورت بهترین ترجمه شده است. گزینۀ 

زیرا ُمنَتِشر از باب ِافتعال است و باب انفعال نادرست است، توجه کنیم فعلی که اولین حرف اصلی آن «ن» باشد در حالت باب ِافتعال شبیه باب ِانفعال می شود. گزینه 1  . 13

: پلیس حمله کننده به بانک را دستگیر کرد.  ترجمۀ گزینۀ  گزینه 2  . 14
* َالُمهاِجم: اسم فاعل از فعل ثالثی مزید است.

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: ساجده دانش آموزي در کالس ماست و درس هایش خوب است.  گزینۀ 
* فاطمه: اسم فاعل از ثالثی مجرد است. 

: قطعًا خداوند آفریننده هر چیز و بخشنده هر گناهی است.  گزینۀ 
* خالق و غاِفر هر دو اسم فاعل از ثالثی مجرد هستند. 

: پدرم بیرون از مدرسه ایستاده است، او منتظر من است.  گزینۀ 
* واِقف اسم فاعل از ثالثی مجرد است. 

دانشجویان تالشگر باید قبل از امتحان(باال بروند!) گزینه 2  . 15
گزینه 3 زیرا َتَعلََّم مضارعش «َیَتَعلَُّم» و اسم فاعلش «ُمَتَعلِّم» و اسم مفعولش «ُمَتَعلَّم» می باشد.    . 16

زیرا َشَهَد ثالثی مجّرد و شاَهَد ثالثی مزید است و اسم مفعول آن ها به ترتیب َمشهود و ُمشاَهد است. گزینه 3  . 17
زیرا ُمستحکم از باب استفعال است و بقیه ي گزینه ها از باب افتعال است. گزینه 1  . 18

دیگر موارد تحلیل صرفی  الُمْخَتِلَفۀ : اسم فاعل،مزید باب ِإفتعال، مصدره اختالف، حروفه األصلّیۀ خ  ل  ف، معرفۀ بأل، از لحاظ نحوي صفت براي الصناعات  است.  گزینه 1  . 19
در این گزینه الَغّفار: اسم مبالغه و المؤِمنین و اآلِخرة اسم فاعل هستند.  گزینه 1  . 20

بررسی سایر گزینه ها: 

»: ُمخِلصیَن اسم فاعل است.  گزینۀ «

بات اسم مفعول است.  »: المجرَّ گزینۀ «

راً اسم فاعل هستند.  »: شاِهداً، ُمَبشِّ گزینۀ «

(َیستمُع) فعل مضارع باب ِافتعال است پس دو حرف زائد دارد و اسم فاعل آن به درستی نوشته شده است.  گزینه 1  . 21

گزینۀ  : ماضی (َکَرَم) نادرست است/ صحیح: َاکَرمَ 

گزینۀ  : اسم مفعول (موفّق) نادرست است./ صحیح: ُمواَفق 

گزینۀ  : مصدره (تعلیم) نادرست است./ صحیح: َتَعلُّم
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(طّالب  مفرده: طالب، اسم فاعل ثالثی مجرد)  گزینه 4  . 22
نکته: 

اسم شغل ها و ابزار کار اگر بر وزن َفّعال  َفّعالۀ) باشند، اسم مبالغه به شمار می روند در اینجا یطلب فعل و به معناي « میخواهد» است و نمیتوان از آن اسم مبالغه اي ساخت که معناي شغل یا ابزار
بدهد چرا که طلّاب جمع مکسر طالب است نه اسم مبالغه.

(کّفار) جمع مکسر است که مفرد آن (فاعل: کاِفر) است!  گزینه 3  . 23

(طّالب  مفرده: طالب، اسم فاعل است!)  گزینه 2  . 24

): (الوّهاب: بر وزن فّعال)  بررسی گزینۀ (

): (غّفار: بر وزن فّعال)  بررسی گزینۀ (

): (التّوابین: مفرده، التّواب بر وزن فّعال و مبالغه ...)  بررسی گزینۀ (

(یجلس) فعل الزم است و از آن اسم مفعول ساخته نمی شود! گزینه 1  . 25

←

←

←

1

3

4

4

25 تست ساده و متوسط عربی درس 8 دهم آموزشگاه پرسا



1  . 2

2  . 4

3  . 1

4  . 1

5  . 3

6  . 2

7  . 3

8  . 1

9  . 3

10  . 3

11  . 4

12  . 2

13  . 1

14  . 2

15  . 2

16  . 3

17  . 3

18  . 1

19  . 1

20  . 1

21  . 1

22  . 4

23  . 3

24  . 2

25  . 1
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