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عیِّن األنسب للجواب عن الترجمۀ أو المفهوم ِمن أو إلی العربیۀ:   . 1
رت مع أخی الصغیر أن نذهب غدًا رأس الّساعۀ العاشرة و الَنصف لمشاهدة آثار المتحف التاریخّیۀ!»: «قرُّ

با برادر کوچکم قرار گذاشتم فردا رأس ساعت ده و نیم به مشاهدة آثار تاریخی موزه برویم! 

با برادر کوچک ترم قرار گذاشتیم رأس ساعت ده و نیم فردا به دیدن آثار موزه هاي تاریخی برویم! 

من و برادر کوچک ترم قرار گذاشته ایم فردا سر ساعت ده و نیم براي مشاهدة آثار تاریخی به موزه برویم! 

من با برادر کوچکم قرار گذاشتم سر ساعت ده و نیم صبح فردا براي دیدن آثار تاریخی در موزه ها برویم! 

.  عیِّن الّصحیح: 2

 الکّفار: جمع الّتکسیر – اسم فاعل من ثالثی مجّرد   الُمنتحرین: جمع سالم مذّکر – اسم فاعل من باب اِنفعال  

 الَخَدَمۀ: اسم مفرد – مؤنث – اسم الفاعل   الُمشِرکات: جمع سالم مؤنث – مفرد اسم مفعول من باب افعال  

حیح فی الترجمۀ:  .  َعیِّن الصَّ 3
َم ِعْلمًا َأو َحَفَر بِْئرًا او بََنَی مسجدًا. یجري َاْجُر َمْن َعلَّ

پاداش کسی که دانشی را تعلیم دهد یا چاهی را حفر کند یا مسجدي را بسازد، جاري می شود.

مزد کسی که دانش فرا گیرد یا چاهی حفر کند یا مسجدي را آباد کند، داده می شود.

کسی که دانش بیاموزد و چاهی بکند و مسجدي را بسازد، مزدش به او داده می شود.

اجر فرد دانش آموخته یا چاهی را حفر کرده یا مسجدي را ساخته، به او داده خواهد شد.

حیحَۀ: .  َعیِّن التَّرجمَۀ الصَّ 4

ُمَقلِّد: تقلید شده  ُمقَتِرح: پیشنهاد  َرّزاق: روزي دهنده  ُمَتَعلَّم: یاد گرفته شده 

.  «ِانَّ اَهللا خالُِق الْکوِن و ُمرِسل االنبیاِء و الُمرَسلیَن.» 5
َعیِّن الصحیح عن «خالِق- ُمرِسل-الُمْرَسلین:

اِسم اْلَمفعول- اِسم اْلمفعول- اِسم اْلفاِعل  اِسم اْلفاعل- اِسم اْلَمفعول- اِسم اْلمفعول  اِسُم اْلفاعل- اسم الفاِعل- اِسم اْلَمفعول  اِسم اْلمفعول- اِسم اْلفاعل- اِسم اْلمفعول 

.  َعّین عبارة فیها ِاسم مفعول: 6

الح ُیِحّب الوْحَد   و ما نُْرِسُل الُمرَسلین اِّال ُمبّشرین   کان َیْصَنع سفینۀ کبیرة علی أرٍض خالۀ    کذلَک َخلََّص المؤِمنون   اِالنساُن الصُّ

حیح: فی الترجمۀ:  .  َعیِّن الصَّ 7
ُمونه. ُمون ِمنه العلم و لَِمن ُتَعلِّ تواَضُعوا لَِمن َتَتَعلَّ

براي کسی که علم را به او یاد می دهید و براي کسی که از او دانش را فرا می گیرید، فروتنی کنید. 

نسبت به کسی که دانش را از او فرا گرفته اید و براي کسی که به او تعلیم داده اید، فروتن باشید.

براي کسی که از او دانش فرا می گیرید و براي کسی که به او تعلیم می دهید، فروتنی کنید.

براي کسی که به او دانش آموخته اید و نسبت به کسی که از او دانش آموخته اید، تواضع کنید.

عّین الخطأ عن التحلیل الصرفی مع المحّل االعرابّی:  . 8

ال یعلم َمن فی السماوات و األرض الغیب اّال اهللا: (اسم موصول، فاعل)   الک: (اسم المبالغۀ، مفعول به)   تستطیعیَن أْن تشحنی رصید جوَّ

ب حّلْت به الندامۀ: (اسم مفعول، مفعول به)   َب المجرَّ َمن جرَّ ع: (اسم مفعول، مفعول به)   أنشد الشعراء أبیاتًا ممزوجۀ بالعربیۀ و الفارسیۀ سّموها الُملمَّ

.  َعّین الَخَطأ فی الترجمۀ: 9

اَلُمنتَظر: مورد انتظار  اَْلُمِتعلَّم: یادگیر شده  اَلَمسموع: شنیده شده  اَلُمسَتَخِرج: بیرون آورنده 

.  َعّین العباَرة الّتی فیها ِصَفٌۀ لِلمُؤِمِن: 10

َزکاُة الِعْلِم نَشُرُه.  َثَمرُة الَعِقل ُمداراَة النِّاس.  َمن قاَل َأنا عالٌِم َفُهَو جاِهُل.  َو ِمّما َرزْقناُهم ُینِفقوَن. 

نمونه سوال عربى دهم درس 8 متوسط
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.  عّین ِاْسَم الفاِعَل غیر الصحیح: 11

ُهَو ُمقَترُح هِذه الِفکرة ِالستخراِج النِّفط.   اِنَّ اهللا عالٌِم و خبیٌر.    اِنَّ اهللا خالًق ُکلِّ شیٍء.   نَحُن الِمنتُظروَن لإلمام الغائب. 

.  َعیَّن الخطَأ فی اْسٍم الَمفعوِل. 12

ُیرِسُل  ُمرَسل  َخَلَق َمخلوق  َیتهاَجُم  ُمتهاَجم  ُد  ُمَقلِّد  ←←←←ُیَقلِّ

.  فی َأّي ِعباَرٍة اسُم الفاعل فیها ِمن ِفعٍل َمزیٍد ثالثٍی؟ 13

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

.  فی العبارة: «کاِتُم الِْعلم، َیْلَعُنُۀ ُکلُّ شیٍءِ َحتَّی الحوُت فی الَبحر.» 14
»؟   ما َهَو المحل اإلعرابی لُِکلِّ من «کاِتم» و «ُکلُّ

ُمبتدا - مفعول  ُمبتدأ - فاعل  فاعل - خبر  فاعل - مضاف الیه 

.  َعّین الخطأ فی اعراِب (فی متحِف المدینۀ آثار تاریخّیۀ لمشاِهدِة النِّاس): 15

 متحِف: مجرور به حرف جر   النِّاس: مضاف إلیه   المدینۀ: مضاف إلیه   تاریخّیۀ: مضاف إلیه  

حیح:  .  َعیِّن الصَّ 16
ع اَالبیاُت الممزوَجُۀ بالعربّیۀ و الفارسّیۀ ُتَسّمی بالُمَلمَّ

ابیات آمیخته به عربی و فارسی را ملّمع نامیده اند. ابیاتی که به عربی و فارسی آمیخته می شود ملّمع نامیده می شود.

ابیات آمیخته به عربی و فارسی ملّمع نامیده می شود. ملّمع ابیاتی است که به زبان عربی و فارسی آمیخته شده است.

.  عیِّن الَخَطأ: 17

 ُهما معلِّمان   أنا معّلمۀ   اَنُتم مجتهدون   نحُن معلمٌۀ

.  َکم ِاسم الفاعل فی هذه العبارة:   18
ِمهم.» ب إلی الَمکَتبِۀ َمَع ُمَعلِّ «َذَهَب الُطالُّ

 واحد   اِثنان   ثالثۀ   أربََعۀ  

م – َعَلَم): حیح عن صیاغۀ ِاسم الفاعل من (ُیَعلِّ .  عیِّن الصَّ 19

ْم – عالم   ُمَعلَّ ْم – عالم   ُمَعلِّ ْم – معلوم   ْم – عالِم   ُمعلِّ  ُمَعلَّ

حیح َحوَل اْسِم الفاِعِل: .  ِانَتخِب الصَّ 20

َحِمَد َمحمود  ُمشاَهَدة  أْرَسَل  ُمرَسل  ←←←← اِنَتَخَب  ُمْنَتِخب   ُیشاِهُد 

.  َکم اسم الفاعل فی العبارة:  21
«فی الَمناطق الُمْخَتِلَفۀ بََحْثُت عن الحیوانات الّنادرة».

 واحد   اِثنان   ثالثۀ   اربََعۀ  

.  عیِّن اسم مفعول لیس من باب افتعال: 22

ُمْغَتَنْم   ُمْشَترك    ُمسَتْحَکم   ُمنَتَخْب

عّین الخطَأ فی ترجمۀ الکلمات الّتی تحتها خّط:    . 23
فی صالۀ االمتحاِن َأغرَق قطُع تّیار الکهرباء الصالۀ فی الّظالم، قال المسؤولوَن: اآلَن یأتوَن بمصباٍح.

َیْأتون بـ: می آیند با  الم: تاریکی  الظَّ َتّیار: جریان  َأْغَرَق: فرو برد، غرق ساخت 

عّین ما لیس فیه اسم الفاعل فی محّل المبتدأ:  . 24

المعلمات یصبرَن علی مصائب الحیاة.   الراحموَن برحمهم الرحمان.  

الباقیات الصالحات خیٌر عند ربّک ثوابًا.   عباد الرحمان الذیَن یمشون علی االرض هونًا.  
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عّین ما فیه (اسم المفعول) من االفعال المجّردة:  . 25

اّن القرآن یأمر المسلمیَن أّال َیسّبوا معبودات المشرکین و الُکّفار.   ُتغَسل المالبس الریاضۀ قبل بدایۀ المسابقات.  

َنٍۀ و أنّها ُتغنی کالطیور.   تستطیع الدالفین أْن تتکّلم باستخدام اصوات معیَّ الدلفین حیواٌن ذکیُّ یُحّب مساعدة االنسان! ألیس کذلَک؟  
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( ) /  الّساعۀ العاشرة و الَنصف:  ساعت ده و نیم (رد گزینۀ  گزینه 1 أخی الصغیر:  برادر کوچکم (رد گزینۀ  و   . 1

در گزینۀ  من باب انفعال نادرست از و از باب افتعال است. در گزینۀ  اسم فاعل و در گزینۀ  اسم مفعول نادرست است. گزینه 1  . 2

بررسی موارد نادرست در سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 3

) فرا گیرد  تعلیم دهد، آموزش دهد/                  آباد کند  بسازد/                  داده می شود  جاري می شود  گزینۀ  

) أجر «فاعل» است در ترجمه رعایت نشده است. «ضمیر» متصل در جمله وجود ندارد، بنابراین «مزدش» نادرست است.  گزینۀ 

)  ترکیب عبارت تغییر یافته است. به عنوان نمونه، «َعلَّم» به صورت فعل ماضی ترجمه نشده است.  گزینۀ  

ترجمه درست گزینه هاي دیگر:  گزینه 1  . 4

) َرّزاق: بسیار روزي دهنده  گزینۀ 

) ُمقَتِرح: پیشنهاد کننده  گزینۀ 

) ُمَقلِّد: تقلید کننده  گزینۀ 
«خالِق» اسم فاعل از ثالثی مجرد، «ُمرسل» اسم فاعل از ثالثی مجرد و «الُمرَسل» اسم مفعول از ثالثی مزید است.  گزینه 2  . 5

توجه شود در ساخت اسم مفعول ثالثی مزید از مضارع مزید استفاده می کنیم که حرف (ي) از اول فعل حذف می شود و به جاي آن حرف (مـُ) می آوریم. در آن صورت حرف دوم اصلی گزینه 3  . 6
ـَ) می آید. را که همان عین الفعل است با فتحه (ـ

گزینه 3 َتواَضُعوا: فروتنی کنید - لمن َتَتَعلَُّموَن منه العلم: از او دانش فرا می گیرید - لَِمن تَُعلُِّمونه: براي کسی که به او تعلیم می دهید.   . 7

(جّوالک = مضاف + مضاف الیه) / (رصید: مفعول به) گزینه 1  . 8

َالُمِتَعلَّم: اسم مفعول از ثالثی مزید (َتَتعلَّم) می باشد و به معنی یاد گرفته شده است.  گزینه 3  . 9

: َالُمسَتَخِرج: اسم فاعل از فعل ثالثی مزید (َتسَتْخِرُج) است.  گزینۀ 

: َالَمسموع: اسم مفعول از فعل ثالثی مجرد (َسِمَع) است.  گزینۀ 

: َالُمنتَظر: اسم مفعول از فعل ثالثی مزید (َتنَتِظُر) است.  گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ درست: و از آنچه به آنان روزي دادیم انفاق می کنند.  گزینه 4  . 10
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

) زکات دانش انتشار دادن آن است.  گزینۀ 

) نتیجۀ عقل مدارا کردن با مردم است.  گزینۀ 

) هر کس بگوید من عالمم پس او نادان است.  گزینۀ 

) صفتی از صفات مؤمن که انفاق کردن است بیان شده است ولی در گزینه هاي دیگر صفتی بیان نشده است.  در گزینۀ (
«َالمنتَظرون» اسم مفعول است نه اسم فاعل، «ما منتظران امام غایب هستیم.» الُمنَتِظرون درست است.  گزینه 2  . 11

بررسی سایر گزینه ها: 

: «خالِق» اسم فاعل است.  گزینۀ 

: «ُمَقتِرح» اسم فاعل است.  گزینۀ 

: «عالٌم» اسم فاعل است.  گزینۀ 
یادمان باشد اسم مفعول از ثالثی مجرد، بر وزن مفعول و از ثالثی مزید ابتدایش «میم» مضموم و حرف ماقبل آخرش مفتوح است. 

الف) یَُقلَُّد  ُمَقلَّد (مورد تقلید واقع شده)  گزینه 1  . 12
در اسم مفعول از ثالثی مزید حرف قبل از آخر فتحه می گیرد.

: ُمهاَجم: مورد حمله واقع شده  گزینۀ 

: َمخلوق: آفریده شده  گزینۀ 

: ُمرَسل: فرستاده شده  گزینۀ 

: پلیس حمله کننده به بانک را دستگیر کرد.  ترجمۀ گزینۀ  گزینه 2  . 13
* َ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. 

ترجّمه عبارت: «پنهان کننده دانش، هر چیزي حتی نهنگ در دریا لعنتش می کند.»  گزینه 3  . 14
کاتم: مبتدا / العلم: مضاف الیه / َیلَعُن: خبر / ـٌه: مفعول / ُکّل: فاعل 

شیء: مضاف الیه    الحوُت: ج ِحتیان و أحوات: ماهی بزرگ  / فی البحِر: جار و مجرور 
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زیرا تاریخچه صفت است ومضاف إلیه نیست.  گزینه 4  . 15

گزینه 4 فعل «ُتَسّمی» مضارع مجهول است یعنی نامیده می شود.    . 16

گزینه 4 زیرا «معّلمۀ» که خبر و بصورت مفرد بکار رفته است با مبتدا یعنی «نحُن: ما» که حداقل دو نفر می باشد مطابقت ندارد.    . 17

گزینه 2 زیرا «ُطّالب» مفردش «طالب» و «ُمَعلِّم» هر دو اسم فاعلند.    . 18

باتوجه به اینکه فعل اول ثالثی مزید و فعل دوم ثالثی مجّرد است گزینۀ  درست است.  گزینه 3  . 19

: اسم فاعل از «یُشاِهُد»، ُمشاهدة می باشد.  گزینۀ  گزینه 1  . 20

: اسم فاعل از «أرسل»، ُمرِسل می باشد.  گزینۀ 

: اسم فاعل از «َحِمَد»، حامد می باشد.  گزینۀ 
یادمان باشد: اسم فاعل از فعل ثالثی مجرد بر وزن فاعل و از ثالثی مزید در ابتدایش «میم» مضموم و حرف قبل آخرش مکسور است اما اسم مفعول از فعل ثالثی مجرد بر وزن مفعول و از ثالثی مزید،

ابتدایش «میم» مضموم و حرف قبل آخرش مفتوح است. 

گزینه 2 «المختلفۀ» و «الّنادرة» اسم فاعلند. که اولی ثالثی مزید و دومی ثالثی مجّرد است.    . 21

زیرا ُمستحکم از باب استفعال است و بقیه ي گزینه ها از باب افتعال است. گزینه 1  . 22

برخی از فعل ها به وسیلۀ حرف جّر (بـ) مفهوم متعّدي پیدا می کنند، بنابراین یأتوَن ِبـ: می آورند.  گزینه 4  . 23
مثًال: َذَهَب بـ: برد / َصِعَد بـ: باال برد. 

(عباد  مفرده: عبد، اسم فاعل نیست!)  گزینه 3  . 24

): (الراحموَن: اسم فاعل و مبتدا و مرفوع)  بررسی گزینۀ (

): (المعّلمات: اسم فاعل ثالثی مزید از باب تفعیل: تعلیم)  بررسی گزینۀ (

): (الباقیات  مفرده: الباقی، بر وزن: فاعل، اسم فاعل) و (الصالحات) نیز اسم فاعل است.  بررسی گزینۀ (

(المعبودات  مفرده: المعبودة، اسم مفعول)  گزینه 2  . 25

): (المالبس  مفرده: الملبس، لباس)  بررسی گزینۀ (

): (ُمساَعَدة بر وزن ُمفاَعَلۀ، مصدر و جامد)  بررسی گزینۀ (

): (ُمَعیََّنۀ: اسم مفعول ثالثی مزید از باب تفعیل: تعیین)  بررسی گزینۀ (
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