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عیِّن الخطأ فی الّترجمۀ:  . 1

الُغصون الّنضرة نََمت من َحبٍَّۀ : شاخه هاي تروتازه از یک دانه رشد کردند.

إّن األنعُم المنهمرة الّتی نراها من اهللا تعالی : همانا نعمت هاي ریزان که آن ها را می بینیم، از خداوند واال مرتبه است.

قول «الَأْعَلُم » نصف العلم : گفتن نمی دانم نیمی از دانش است.

 من ذا الذي ُیْخِرُج من الشجرة الثمرة. : چه کسی از درخت میوه ها را خارج ساخته است؟

.  عّین الَخَطأ: 2

د ثالثی، جمع الّتکسیر.   ُمْنَتِشرون: اسم الفاعل من باب افتعال، الجمع السالم للمذّکر.   ُعّمال: اسم الفاعل ِمن َعِمَل َیْعَمُل، ُمجرٌّ

الم للمذّکر.   د ثالثی.   الُمْعِرضون: اسم الفاعل من باب اِفعال، مزیٌد ثالثی، الجمع السِّ َطَلَبۀ: اسم الفاعل ِمن َطَلَب، مفرد، مجرٌّ

.  فی َأيَّ عبارٍة َالُمبتدُأ یکوُن اْسَم الفاِعِل؟ 3

عاِء، افَعْل لَنا شیئًا.  َفِر.  یا ساِمَع الدُّ  َسیَُّد الَقوِم خاِدُمُهم فی السَّ

سُۀ َطلَبْت ِمن التَّلمیذاِت اْلجلوَس َعَلی الکراسِی.  جُل الواِقُف ُهناك لَیَس قاِتًال.  اَلُمَدرِّ  ذلَِک الرَّ

.  عیِّن اسم الفاعل: 4

ُمَتَعلَّم    ُمجاَهَدة   ُمجاَهد   ُمجاِهَدة  

.  َعیِّن الَخطأ: 5

 نحُن معلِّمان   نحُن معلَّمون   أنِت معلٌّم  أنا معلٌّمۀ  

یۀ.» َأيُّ َمفهوم أقرُب إلَی هذه العبارِة؟ عاَت َجمیَلٌۀَ َو هَی عباَرٌة َعن َأبیاٍت َممزوَجٍۀ بِالعربیۀ و الفارسِّ عراِء اإلیرانیَّن ُمَلمٌّ .  «لِبَعِض الشُّ 6

نَۀ ِمَن األبیاِت الََعَربیۀ َفَقط.  عاُت متَکوِّ ٌع واحٌد َعَلی األّقل.  اَلُمَلمَّ عراِء اإلیراینینَّ لَُهم ُمَلمَّ لشَّ  ُکالُّ

عراِء اإلیرانییَن.  عاِت ِعْنَد اْلقلیل ِمَن الشُّ عاِت.  نَِجُد الُمَلمَّ راِء الَعَرب ماُیسّمی بِالُمَلمِّ ْأنَشَد بَْعُض الشعُّ

.  عیِّن الَخَطأ للفراغ:  7
بٌَۀ.  .................. مؤدَّ

ِهَی   هذه الطالبُۀ اَنُتما    أنَا  

.  َعّین الِعباَرة التی ُتعطی الَمعنی الُمناسَب: 8

َغِۀ اْلَعربیِّۀ.  َمن َیعیش بِالُقرِب ِمَن النَِّهر الَیعِرُف َقیَمَۀ الماِء.  عاُت ِعباَرٌة َعن أْسعاٍر ُأنشَدْت باللُّ  اَلُمَلمَّ

 هناَك الکثیُر ِمَن الُحبَّ َمالَمۀ.  ُدموُع الَعْیِن لیست َعالَمۀ ُحِزن الِفراِق. 

.  فی َأّي ِمصرٍع شعرّي توَجُد َکِلمتان ُمتضاَدتاِن؟ 9

ب َحلَّْت به النَّداَمۀ.   َو وإْن َهَجرَت َسواٌء َعشیتی و َغداتی.   و اِهللا ما َرَأْینا ُحبا بِال َمالَمۀ.   َوَجدَت راِئَحَۀ اْلُودِّ إْن َشَمْمَت ُرفاتی.   َب الُمَجرَّ َجرَّ َمْن

حیح فی الَترُجمِۀ:  .  َعیِّن الصَّ 10
ْیوِر نُْحَن فی الُْوَکناِت. َو إن َشَکْوُت إلَی الطَّ

و اگر به پرندگان شکایت برم، در النه ها شیون کنند.  قطعًا به پرندگان شکایت بردم، پس در النه ها شیون کردند. 

اگرچه به پرندگان شکایت بردم؛ ولی آن ها در النه ها شیون کردند.  به پرندگان در النه ها شکایت کردم و آن ها شیون کردند. 

عّین ما لیس فیه (اسم الفاعل أو اسم المفعول):  . 11

ادُع الی سبیل ربّک بالحکمۀ و الَموعظۀ الحسنۀ و جادْلهم بالّتی هی أحسن.  ال تیأسوا من روح اهللا انّه ال ییأس من روح اهللا اّال القوم الکافروَن.  

ربّنا آِتنا فی الدنیا حسنًۀ و فی اآلخرة حسنًۀ و قنا عذاب النار.   و یتفّکرون فی خلق السماوات و األرض ربّنا ما خلقَت هذا باطًال.  

.  ما ِهَی الکلمۀ المناسبۀ لِتکمیل الِعبارِة: «إنَّ الُخبَز .................. ِمَن الَْعجیِن.» 12

َمسموٌع َمصنوٌع ُمسَتْخرٌج صانٌِع

نمونه سوال عربى دهم درس 8 سخت
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.  َعیِّن لَْیَسْت فیها کلمۀ َجمٍع: 13

َمحامد، اَلمصانِْع ، ملیح  الکراَمۀ، اَْلفلوات، اَلّشهد  هر  اَلَود، فرات، الدَّ أحوال، ُرفات، عذاب 

عّین الصحیح للفراغین فی المحّل اإلعرابی: (تستقبل األّم  ..................  من  ..................  االمتحان)  . 14

العائدیَن - جلسِۀ العائدون - جلسٍۀ العائدیَن - جلسٍۀ العائدوَن - جلسِۀ

عّین الصحیح للفراغیِن فی المحّل اإلعرابّی: (............ خیٌر من واحد و ثالثٌۀ خیٌر من ..............)  . 15

اثنیِن - اثنیِن اثنیِن - اثناِن اثناِن - اثنیِن اثناِن - اثناِن

عّین الخطأ فی صیاغۀ (اسم الفاعل):  . 16

والذیَن اذا أصابتهم البغی هم ینتصروَن: (ُمنتِصر)   ث)   ث الناس بلَک ما سمعَت به: (ُمحدِّ ال ُتحدِّ

و ِمّما َرزْقناهم ُینفقوَن: (رازق)   و من َعفا و أصلَح فأْجُره علی اهللا: (صالح)  

اّي عبارة ماجاء فیها (اسم فاعل: مبتدأ) و (اسم المفعول: خبر)؟  . 17

المؤمنون فی اآلخرة مسروروَن لرضاء اهللا.   م فی وجه الناس مرضیُّ اآلخریَن.   المتَبسِّ المخلصوَن فی جّنات النعیم شاکرون.   بوَن.   السابقوَن السابقوَن اولئک الُمقرَّ

عّین (اسم فاعل و اسم المفعول) معًا:  . 18

فی تلک الَفترة کان المسلموَن قد بلغوا َمنزلًۀ رفیعًۀ فی العلوم.   خرج األغنیاء و المتَرفوَن و نزل الراکبون من مراکبهم.  

یا اوالدي اسلمُتم طاِئعین و هاجرتم ُمخِلصیَن. أعّد اهللا لِْلمسلمین ثوابًا.   عۀ لتشمَل جمیع الفئات الُمختِلفۀ.   استخدم القرآن البراهیَن الُمتنوِّ

.  ِانَْتِخْب ما ُیناِسُب الفراَغ. «َحّتی َیذوَق ِمْنُه .................. ِمن الَکَرامِۀ.» 19

َکأسًا َمحاِمَد َرْکبًا َوَصْفًا

عّین ما لیس فیه اسم الفاعل:  . 20

کان بین تالمیذ الّصّف تلمیذ ُمشاغب قلیل األدب!   الشجرة الخانقۀ شجرة تنمو فی بعض الغابات اإلستوائّیۀ!  

عمارة خسروآباد فی سنندج یجذب سیاحا من ُمُدن إیران!   د!   لن نستطیع الحضور فی اِالمتحان فی الوقت الُمَحدَّ

عّین ما لیس فیه اسم فاعل أو اسم مفعول:  . 21

هؤالء الُعلماء ُیحاولون فی َسبیل تعلیم الناس کثیراً!   رأیُت ُکّتاب فی مکتبه جندي سابور فی خوزستان!  

ترجمت التلمیذة هذه العبارات بعباراٍت َمألوفۀ!   جاِهد فی سبیل اهللا جهاداً کامًال و أنت ُتؤِمن!  

عّین الصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی:    . 22
 «قد أفلح المؤمنون الّذین هم فی صالتهم خاشعون»

اَفَلَح: للغائب - مجرد ثالثی - الزم / فعل و فاعله (المؤمنون)   خاِشعوَن: اسم فاعل و مصدره (خشوع) - معرب / خبر و حرف نون مفتوحۀ دائماً 

المؤمنوَن: جمع مذکر سالم - وزنه (ُمفِعلوَن) - اسم مفعول / فاعل به (واو)  صالة: مفرد مؤنث - مبنی / مجرور به حرف جّر، فی صالة: جار و مجرور 

عّین الصحیح للفراغین فی المحّل االعرابّی: (و من کّل .................. خَلْقنا .................. )  . 23

شیِء - زوجاِن شیٍء - زوجاِن   شیِء - زوَجْیِن شیٍء - زوَجْیِن

عّین ما فیه اسم المفعول من المزید و المجرد الثالثّی معًا:  . 24

نۀ رأیُت صورة أبی، کأنّه ینظر الیَّ ...!   بدأِت المراسیم و تحت األضواء الُملوَّ ُم اصحاب النبّی (ص)!   جاء النبّی (ص) و َفرَّ المشرکوَن مذعوریَن و تبسَّ

القاعۀ مملوَءٌة من اآلباء و اُالّمهات. فجأًة نظرُت الی المدیر...!   حینما کنُت غارقًۀ فی افکاري، ناَدْتنی اّمی: قومی! الّسیدة المدیرة تنادیَک!  

عّین ما لیس فیه اسم الفاعل من المزید و المجرد الثالثی معًا:  . 25

هو کان قد أعتقد بما َکتبه العالم الُمسلم الشیرازي.   إّن المنافقیَن یخادعوَن اهللا و هو خاِدعهم.  

نظر األم قائلًۀ أرجو من اهللا أن یجمعنی بهم فی ُمستَقّر رحمته.   لًۀ.   تستقبل األم العابدیَن و جرْت دموع الفرح ُمهلِّ
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میوه ها  میوه                                               خارج ساخته  خارج می سازد گزینه 4  . 1

گزینه 3 زیرا «طلبۀ» جمع مکّسر از «طالب» می  باشد و مفرد نیست.    . 2

) «خانم معلم از دانش آموزان خواست که روي صندلی ها بنشینند.»  ترجمۀ گزینۀ ( گزینه 4  . 3
َالُمَدرَّسُۀ: اسم فاعل از ثالثی مزید (تَُدرَُّس) می باشد. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: الف) سرور گروه، خدمت کننده به آنان در سفر است. 

: اي شنوندة دعا، براي ما کاري بکن.  گزینۀ 

گزینۀ  :آن مرد ایستاده آنجا، قاتل نیست.

) مبتدا یک اسم فاعل نیست.  ، و  نکته: در هیچکدام از گزینه هاي (

گزینه 3 زیرا «ُمجاِهَدة» اسم فاعل و مؤنث می باشد و مذّکر آن «ُمجاِهد» می باشد گزینه هاي دیگر همگی اسم مفعولند.    . 4

گزینه 3 زیرا «َاْنِت» مبتدا و مؤنّث است بنابراین خبر یعنی «معلٌّم» که مذّکر است با آن مطابقت ندارد.    . 5

ترجمۀ عبارت:  گزینه 4  . 6
«برخی از شعراي ایرانی ملّمعات زیبایی دارند و آن عبارت است از بیت هایی که مخلوط فارسی و عربی است.» 

ترجمۀ گزینۀ درست: ملّمعات را نزد تعداد کمی از شعراي ایرانی می یابیم. 
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

) همۀ شعراي ایرانی حداقل یک ملّمع دارند.  گزینۀ 

) ملّمعات تنها از ابیات عربی تشکیل شده اند.  گزینۀ 

) برخی شعراي عرب آنچه به ملّمعات شناخته شده است، سروده اند. گزینۀ 

گزینه 4 زیرا «أنتما» مثنی و مؤنث است و خبر آن یعنی «مؤّدبۀ» نیز باید بصورت «مؤّدبتان» بیاید.    . 7

): کسی که نزدیک رودخانه زندگی می کند، ارزش آب را نمی داند.  ترجمۀ گزینۀ ( گزینه 2  . 8
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: ملّمعات عبارتند از شعر هایی که به زبان عربی سروده شده است.  گزینۀ 

: بسیاري عشق هست که بدون مالمت است.  گزینۀ 

: اشک هاي چشم نشانۀ غم دوري نیست.  گزینۀ 

: و اگر از من جدایی گزینی شب و روزم برابر می شود.  ترجمۀ گزینۀ  گزینه 2  . 9
دو کلمۀ «َعشیتی: شبم» و «َغداتی: روزم» متضادند. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

): هر کسی آزموده را بیازماید، پشیمان می شود.  گزینۀ (

): به خدا عشقی را بدون سرزنش ندیده ام.  گزینۀ (

): اگر خاك قبرم (استخوان پوسیده ام) را ببویی، بوي عشق را می یابی.  گزینۀ (

ترجمۀ درست گزینه هاي دیگر:  گزینه 2  . 10

: «إْن» به معنی «اگر» است که «قطعًا» ترجمه شده است؛ دو فعل ماضی «َشَکْوُت» و «نُْحَن» نیز به صورت مضارع التزامی باید ترجمه شود.  گزینۀ

: ادات شرط «إْن» ترجمه نشده است و دو فعل به صورت ماضی ترجمه شده است.  گزینۀ 

: «إْن» اگرچه ترجمه شده است و دو فعل نیز به صورت ماضی ترجمه شده است. گزینۀ 

(الَموعظۀ: بر وزن َمفعَلۀ است.) دقت کنیم با اسم فاعل ثالثی مزید (ُموعظ - ُموِعظۀ) اشتباه گرفته نشود!  گزینه 2  . 11

): (الکاِفروَن: اسم فاعل)  بررسی گزینۀ (

): (باطًال: اسم فاعل)  بررسی گزینۀ (

): (اآلِخرة: آِخر بر وزن فاعل + اسم فاعل)  بررسی گزینۀ (

ترجمه عبارت: «قطعًا نان از خمیر ساخته شده است.»  گزینه 3  . 12
ترجمه گزینه هاي دیگر: 

الف) سازنده         ب) بیرون آورنده          د) شنیده شده 

) پاسخ درست است.  گزینۀ ( گزینه 2  . 13

) َالّود: محبت، عشق، فرات: رودخانۀ فرات، ج) الدَّهر: روزگار، هر سه کلمه مفرد هستند.  گزینۀ 
ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر: 

) َأحوال: حالت ها، جمع کلمۀ حال، ُرفات: استخوان پوسیده، عذاب: ناراحتی و شکنجه، احوال کلمۀ جمع و دو کلمۀ دیگر مفردند.  گزینۀ 

) الکرامۀ: بزرگواري، الفلوات: بیابان ها جمع کلمۀ َفالة: بیابان، َالّشهد: عسل، کلمۀ الفلوات جمع و دو کلمۀ دیگر مفردند.  گزینۀ 

) محامد: ستایش ها  جمع /  کلمه ... ، المصاِنع: آب انباري هاي بیابان جمع  / کلمۀ الَمَصنع    /     ملیح: با نمک          دو کلمۀ محامد و مصانع جمع و ملیح مفرد است.  گزینۀ 

: فاعل + العائدیَن: مفعول به) و (ِمن جلسِۀ االمتحان: جلسِۀ، مضاف است و تنوین نمی گیرد.) (تستقبل: فعل + األمُّ گزینه 4  . 14
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(اثناِن: مبتدا و مرفوع و (ِان) در مثنی نشانۀ رفع است) ولی قسمت دوم مجرور به حرف جّر است، پس (اثَنْیِن) صحیح است چون در حالت نصب و جّر (ْیِن) در آخر اسم مثنی قرار گزینه 2  . 15
می گیرد.)

(أصلَح) فعل مزید است و اسم فاعل آن از روي مضارع با حذف (یـ) و آوردن (ُم) و کسره دادن به عین الفعل ساخته می شود (ُیصِلُح  ُمصِلح) نه این که سه حرف اصلی آن را در گزینه 3  . 16
بیاوریم و بر وزن فاعل بگذاریم!!! 

(المخِلصوَن: اسم فاعل مزید، مبتدا و مرفوع) (شاکروَن: اسم فاعل، ثالثی مجرد، خبر و مرفوع)  گزینه 2  . 17

بوَن: اسم مفعول مزید از باب تفعیل، خبر مرفوع)  ): (السابقوَن: اسم فاعل مجرد، مبتدا و مرفوع) (المقرَّ بررسی گزینۀ (

: بر وزن َمفعّی، اسم مفعول در نقش خبر و مرفوع)  ُم: اسم فاعل از باب تفعُّل: مبتدا) (َمرضیُّ ): (الُمتبسِّ بررسی گزینۀ (

): (المؤمنوَن: مبتدا و مرفوع، اسم فاعل مزید از باب افعال) (مسروروَن: اسم مفعول ثالثی مجرد در نقش خبر و مرفوع)  بررسی گزینۀ (

(الُمتَرفوَن  مفرده: الُمتَرف: اسم مفعول از باب افعال + الراکبوَن  مفرده: الراکب بر وزن فاعل، مجرد)  گزینه 1  . 18

): (الُمسِلمون: اسم فاعل از باب افعال، اسالم)  بررسی گزینۀ (

ع) و (الُمختِلَفۀ: اسم فاعل از باب افتعال: اختالف)  عۀ: اسم فاعل از باب تفعُّل: تنوُّ ): (المتنوِّ بررسی گزینۀ (

): (طائعیَن: بر وزن فاعل) (ُمخِلصین: اسم فاعل از باب افعال، اخالص) (الُمسِلمین: اسم فاعل از باب افعال، اسالم)  بررسی گزینۀ (

گزینه 4 «َحّتی َیذوَق ِمْنُه َکأسًا ِمن اْلِکراَمِۀ.»   . 19
 تا جامی از بزرگواري را از آن بچشد. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: َوْصفًا: توصیفی  گزینۀ 

: َرْکبًا: سواران  گزینۀ 

:َمحاِمَد: ستایش ها گزینۀ 

د) اسم مفعول است.   در این گزینه (الُمَحدَّ گزینه 3  . 20
سایر گزینه ها: (الخانقۀ / ُمشاِغب / ُسّیاح: مفرد سائح)اسم فاعل هستند.

در این گزینه جاِهد فعل امر است (جهاد کن) و اسم فاعل نیست و اسم مفعول هم نداریم.  گزینه 3  . 21
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (ُکّتاب: مفرده کاتب) اسم فاعل است.  گزینۀ «

»: (العلماء: مفرده عالم) اسم فاعل است.  گزینۀ «

»: (مألوفۀ) اسم مفعول است.  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 22

»: (مجرد ثالثی ) نادرست و  َافلح مزید ثالثی است.  گزینۀ «

»: (مبنی) نیست و اسم معرب است.  گزینۀ «

»: (اسم مفعول) نادرست و  المؤمنون اسم فاعل است.  گزینۀ «

(شیٍء: مضاف الیه و مجرور است و چون (ال) ندارد و (مضاف) هم نشده، بنابراین باید تنوین بگیرد.) از طرفی (زوَجْیِن) براي قسمت دوم قرار می گیرد، چون مفعول به است.  گزینه 1  . 23

(المراسیم  مفرده: المرسوم، اسم مفعول ثالثی مجرد)  گزینه 2  . 24
نکته: 

نۀ: اسم مفعول مزید از باب تفعیل: تلوین)  جمع اسم مفعول بر وزن (َمفاعیل) می آید! المراسیم: المرسوم - (الُملوَّ

):  مذعورین: بر وزن مفعول، ثالثی مجرد  بررسی گزینۀ (

): (غارقۀ: بر وزن فاعل، ثالثی مجرد) (الُمدیر: اسم فاعل ثالثی مزید از باب افعال) هیچ اسم مفعولی ندارد!  بررسی گزینۀ (

): (المملوَءة: بر وزن مفعول، ثالثی مجرد) (المدیر: اسم فاعل مزید)  بررسی گزینۀ (

(قائلۀ: بر وزن فاعل، ثالثی مجرد) (ُمْسَتَقّر: اسم مفعول مزید از استفعال: استقرار)  گزینه 4  . 25

): (الُمنافقین  مفرده: المنافق، اسم فاعل از مفاعلۀ) (خاِدع: بر وزن فاعل، ثالثی مجرد)  بررسی گزینۀ (

): (العاِلم: اسم فاعل ثالثی مجرد) (الُمسلم: اسم فاعل مزید از باب افعال)  بررسی گزینۀ (

): (العابدین: اسم فاعل ثالثی مجرد بر وزن فاعل) (الُمهللۀ: اسم فاعل ثالثی مزید از باب تفعیل: تهلیل)  بررسی گزینۀ (
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