
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عربی جامع دهم

تاریخ آزمون: 1399/04

زمان برگزاري: 20 دقیقه

مرکز آموزشى و مشاوره اى
طوفان

1    عیَّن األصحُح و األدٌق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العریبۀ: 
 «یتراکم بخاُر الماء فی الّسماء و یتشَکل منه الغیُم َالذي ُیعَد منشأ المطر!»:

بخار آب در آسمان متراکم می شود و از آن ابر تشکیل می گردد که منشأ باران به شمار می آید!

این بخار هاي متراکم آسمان هستند که ابر را تشکیل می دهند و همان منشأ باران به شمار می آیند!

از بخار هاي آبی که در آسمان متراکم شده است ابر ها بوجود می آیند و آن یک منشأ براي باران است!

بخار آب در آسمان متراکم می شود و سبب به وجود آمدن ابر ها در آسمان می گردد که منشأ باران است!

∙∙

2     عیَّن األصحُح و األدٌق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العریبۀ: 
«إّن ِمن أخلص الّناس َمن َتجري ینابیُع الحکمۀ من قلبه علی لسانه!»:

از مردم با اخالص تر کسی است که چشمه هاي حکمتی از قلب وي بر زبانش روانه شود!

کسی که چشمه هاي حکمت از قلب او بر زبانش جاري می شود، از خالص ترین مردم است!

از خالص ترین مردمان کسی است که چشمه هاي حکمت از قلب او بر زبان وي جاري شده باشد!

کسی که چشمه هاي حکمت را از قلب خویش بر زبان روانه سازد، از با اخالص ترین مردمان است!

∙∙

3  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ
الفین أن ُترشدنا إلی مکان سقوط طائرة أو مکان غرق سفینٌۀ!»: دلفین ها .................. «تستطیع الدُّ

می توانستند ما را به مکان سقوط هواپیما و غرق کشتی، راهنمایی کنند! توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها و غرق کشتی ها هدایت کنند!

می توانند ما را به مکان سقوط یک هواپیما یا مکان غرق یک کشتی، راهنمایی کنند! توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها یا مکان غرق کشتی ها هدایت نمایند!

4  عّین ما لیس فیه جمٌع سالم للمؤنث: "(با تغییر)

ال من أّدق الجّواالت الجدیدة!   َضْرُب الَعدّو َعَلْینا أشدِّ الّلطمات!  لی َجوٌّ

 لبعض أولیاء اهللا کرامات کثیرة!  صوُت تالوة القرآن ِمن أجمل األصوات لنا! 

لیلین فی محافظۀ إیالَم! حیح فی ترجمۀ الکلمتیِن: شاهدُت هذیِن الدِّ 5  َعیِّن الصَّ

جهانگرد - استان جهانگرد - شهر راهنما - استان راهنما - شهر

6  َعیِّن المترادف للکلمَتیِن الَّتیِن ُاشیُر إلیهما بخّط :
«ذاك هو اهللا الّذي أنُعمه ُمنَهِمرة!»

 هذا – َمواهب  ذلک – َمواهب  هذا – أنُجم  ذلک – أنُجم 

7  أّي جوابًا کلماته متناسبۀ کّلها:

أب / ِرجل / أخ َطّیار / حاسوب / بائع ِعَنب / ُرّمان / ُجبَنۀ  َمْطَعم / َملَعب / ُمخَتَبر

8 عّین العدد الّصحیح للفراغ فی العبارة الّتالیۀ: «لی زمیالِن ِاثناِن َو زمیلتاِن .................. !»

أربعۀ اْثَنتاِن ثالثۀ واحد

ل الجملۀ الّتالیۀ إلی العربّیۀ: «بر توست که به ریسمان محکم الهی چنگ بزنی و از پراکندگی دوري کنی!» 9 بدِّ

 علیَک أن تعتصم بحبل اهللا الّسدید و تبتعده عن التفریق!  علیَک أن تعتصم بحبل اهللا الّسدیدة و تبعتد عن التفّرق! 

 علیِک أن تعتصمی بحبل اهللا الّسدید و تبتعدي عن التفریق!  علیِک أن تعتصمی بالحبل الّسدید اهللا و ابتعدي عن التفّرق! 
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10  َعّین الَخطأ:

اعِۀ الثامنۀ کلَّ صباٍح:  درب مدرسه هر صبح در ساعت هشت بسته می شود!  ُیغَلق باب المدرسۀ فی السَّ

 فی حدیقۀ الحیوانات رأیُت طاُووسًا ذات َذنَب جمیٍل!:   در باغ وحش طاووسی داراي دمی زیبا دیدم!

نّهم ینَفعونک فی حیاتک؟!   با خوبان هم نشینی کن تا به تو در زندگی سود برسانند!  جالِِس األخیار ألَّ

ب من صالِۀ اِالمتحانات!:  مدیر، دانش آموزان را از سالن امتحان ها خارج کرد!  أخرج المدیُر الطالَّ

11  عیِّن الّصحیح فی السؤال و الجواب:

 َکیَف حاُل زوجتک یا أبا محمود؟ - ُهَو بَِخیٍر؛ الحمدهللا.  َهل ِعندکم وردة نضرة؟ - نََعم؛ وردة هذه الغصون نضرة. 

؟ - هّن من محافظۀ صغیرة.   من أنتما و َما اْسُمکما؟ - اِسمنا مسعود و ناصرالّدین و کریم.  َعفواً، ِمْن أیَن جاء آباءُکنَّ

12   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
 «لَو ُخیُّرت بین َتعّقب َفرعی الجامعّی و إختیار و الَفرع اآلَخر، إلخَترُت الّثانیۀ!»:

اگر بین ادامۀ دادن رشتۀ دانشگاهی ام و انتخاب رشتۀ دیگر مخّیر می شدم، دومی را انتخاب می کردم!

اگر اختیار تعقیب کردن رشتۀ فعلی ام یا برگزیدن رشته اي دیگر را داشتم، مورد دوم را انتخاب می کردم!

در صورتی که بین پی گیري رشته ام در دانشگاه و انتخاب رشتۀ دیگري مخّیر شوم، قطعًا دومی را انتخاب خواهم کرد!

در صورتی که بین ادامه دادن رشتۀ دانشگاه خود و انتخاب رشته اي دیگر داراي اختیار باشم، دومی انتخاب می شود!

■■

13  عّین الّصحیح:"(با تغییر)

 «هذا الّصیاد یأخذ أکَثر ِمن ثالثیَن سمکًا کلَّ یوٍم!»: این صّیاد بیش تر از سی ماهی همۀ روزها می گیرد!

ّیارة فی الّساعۀ الّثامنۀ إّال ربُعًا»:مرد در ساعت هشت و ربع با اتومبیل برخورد کرد! جُل بِالسَّ  «َتصاَدم الرَّ

 «رأیت فی المکتبۀ ُکُتبًا مفیدًة حوَل الکیمیاء!»: در کتابخانه، کتاب هاي مفیدي پیرامون شیمی دیدم!

قیَن کالم َزمیلتک یا اُختی العزیزة؟!»: اي خواهر عزیزم! چرا سخن دوستت را باور نکردي؟!  «لِماذا ال ُتصدِّ

14  عّین الجواَب یختلف عن الباقی:

 َعشرٌة فی ثالثٍۀ  ستَّون تقسیٌم َعَلی إثنیِن  خمسٌۀ و عشروَن زائد خمسٍۀ  خمسٌۀ و خمسوَن ناقُص ثالثٍۀ و عشریَن 

15  عیِّن الخطأ َحسب الحقیقۀ و الواقع:

که!  ُطِبَعت الّنقود الَورقّیۀ فی بَلِد الّصین لِلَمّرة اُألولَی!   َذنَُب الِقّط ُیساِعدُه لَِطرِد الَحشرات حینما ُیَحرُّ

ك الُبوَمۀ رأَسھا فی اإلّتجاھات الُمختلفۀ مع تحریِک ِجسِمھا!   لبعض الّشعوب والقبائل فضٌل َعَلی اآلخریَن بسبب التَّقوي!  ُتحرُّ

16  عّین العبارة الّتی جاء فیها الفاعل:

الکأُس ُزجاَجٌۀ ُیشَرُب فیها الماُء أو الشاُي أو الَقهَوُة!   و ُوِجَد ُقرَب هِذِه المسَتنفعاِت قوٌم ِمنهم فاِسدون! 

ة العاقِل خیٌر ِمن صداقِۀ الجاهل!  َ یْفِقد ُالعالَُم ُکلَّ یوٍم واحداً أو أکثُر من انواِع النباتات!  عداوُّ

17  عیِّن ما لیس فیه نون الوقایۀ:

 إلهی! ال َتجعلنی مع القوم الّظالمین فی الّدنیا و اآلخرة!  یا لیَتنی ُکنت غنیًا حّتی أساعد الفقراء فی شدائد الحیاة! 

 زمیلی ُیساعدنی فی فهم الّنصوص العربّیۀ دائمًا!  ما أغنی اإلنسان حین الیکون فی یده کنز إّال العلم! 

ائدة للِفعِل: عیِّن «س» ِمَن الُحروِف الزِّ  18

یئۀ، فأحِسِن النَّاس و ال ُتِسْئهم! ال تستوي الَحسنُۀ و ال السَّ سَنسَتِلُم أدویَۀ األمِّ ِمن مستوصٍف قرَب عیادِة الّطبیب!

ال َتسَتِمْع إلی کالِم زمیٍل َیسَتِتُر عیوبَک دائمًا! المین! أسَلْمنا لربِّ العالمیَن و لن نستسلَم أماَم الظَّ

عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:    19
نۀ أسماکًا تتساقُط من الّسماء إلی األرض؟»: قین أن ُیشاهد النُّاس مّرتین فی السَّ «هل ُتصدَّ

آیا باور می کنید که مردم دوبار در هر سال ماهی ها را مشاهده می کنند که از آسمان به زمین می افتند؟

آیا باور می کنی که مردم در سال دوبار ماهیانی را ببینند که از آسمان به زمین می افتند؟

آیا قبول می کنی که مردم دوبار در سال افتادن ماهی ها از آسمان به زمین را مشاهده کنند؟

آیا قبول می کنید که مردم دوبار در یک سال ماهیانی را ببینند که از آسمان ها به زمین افتاده اند؟
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عّین الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:  20

ال، َمَع األَسِف لِکّنی أِحبُّ ایراَن!  ِفیِن فی قاَعِۀ اْلَمطاِر!  أَحُد اْلُمَوظَّ هل ساَفرَت إلی بالِدنا َحتَّی اآلن؟،  قاَل زاِئُر َمرَقِد أمیِراْلُمؤِمنیَن َعلّی (ع)، 
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/ منه: از آن/ یعّد: به شمار می رود. رد گزینه هاي  و  /  یتراکم: فعل مضارع است؛ متراکم می شود رد گزینه هاي  و  / یتشُکل: تشکیل می شود.  رد گزینۀ   1

بخار الماء: بخار آب رد گزینه هاي  و 

أخلص الناس: خالص ترین مردم، رد گزینۀ  / تجري: جاري می شود، رد گزینه هاي  و و / ینابیع الحکمۀ: چشمه هاي حکمت،  رد گزینۀ   2

َتْسَتطیع الّدالفیُن: دلفین ها می توانند (نادرستی سایر گزینه ها) / أن تُرِشدنا: ما را راهنمایی کنند / إلی مکان ُسقوِط طائرٍة: به مکان سقوط یک هواپیما (هواپیمایی)  3

( ) / أو مکان غرق سفینٍۀ: یا مکان غرق یک کشتی (نادرستی گزینه هاي  و  و  (نادرستی گزینه هاي  و  و 
سؤال گزینه اي را می خواهد که جمع مؤنث سالم در آن به کار نرفته است.  4

أصوات جمع مکسر صوت است.
تشریح سایر گزینه ها:

»: اللَّطمات جمع مؤنث سالم است. گزینۀ «

»: الجّواالت جمع مؤنث سالم است. گزینۀ «

»: کرامات جمع مؤنث سالم است. گزینۀ «
 5

ذاك (آن) = ذلک / أنُعم (نعمت ها) = َمواهب  6
کلمات این گزینه، همگی اسم یک مکان هستند (رستوران / ورزشگاه / آزمایشگاه).  7

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «جبنۀ: پنیر» با «عنب: انگور» و «رمّان: انار» متناسب نیست. گزینۀ «

»: «طیّار: خلبان»، «بائع: فروشنده» و «حاسوب: رایانه» تناسبی با یکدیگر ندارند. گزینۀ «

»: «ِرجل: پا» با «أب: پدر» و «أخ: برادر» تناسبی ندارد.     گزینۀ «

زیرا «َزمیَلتاِن» مثنی و مؤنث است و تنها گزینۀ  با آن مطابقت دارد.  8

تشریح گزینه هاي دیگر:   9

»: ضمیر «ه» بعد از فعل «َتبْتِعَد» اضافی است. گزینۀ «

»: «الّسدید» صفت براي «حبل» است و باید از نظر جنس با موصوف مطابقت داشته باشد. گزینۀ «

»: «حبل اهللا الّسدید – تبتعدي» صحیح است. گزینۀ «
نکتۀ مهم درسی: در ترکیب وصفی-اضافی، بعد از موصوف (مضاف)، ابتدا مضاف  إلیه می آید، سپس صفت «حبل اللّه الّسدید».

ترجمۀ صحیح عبارت: «با خوبان هم نشینی کن، زیرا آن ها به تو در زندگی ات سود می رسانند!»  10
در این سؤال می پرسد آیا گل ترو و تازه دارید که جواب می دهد بله گل هاي این شاخه ها تر و تازه اند.  11

بررسی سایر گزینه ها:

: باید سوال را مؤنث جواب دهد و به جاي هو، هی بیاورد. گزینۀ 

گزینۀ  از کلمۀ أنتما استفاده کرده است که به معناي مثنی و شما دو نفر است و پاسخ آن باید مستثنی باشد پس اسم سه نفر را برده است نادرست است.

: دربارة پدران شما سوال می کند و ضمیر کّن آورده است در صورتی که در پاسخ از کلمۀ ُهّن استفاده کرده است و غلط است. گزینۀ 

«لَو»: اگر / «ُخیّرُت»: مخیّر می شدم / «َتعقّب َفرعی الجامعّی»: ادامه دادن (پی گرفتن) رشتۀ دانشگاهی ام / «إختیار الَفرع اآلَخر»: انتخاب رشتۀ دیگر / «إخَترُت  12
الثّانیۀ»: دومی را انتخاب می کردم

بررسی سایر گزینه ها:  13

: همۀ روزها باید به صورت هر روز ترجمه شود. گزینۀ 

: هشت و ربع باید به صورت یک ربع مانده به هشت ترجمه شود. گزینۀ 

: باور نکردي به صورت باور نمی کنی ترجمه شود. گزینۀ 
 14

» است. » می باشد ؛ اما، جواب گزینۀ چهار عدد « جواب عبارات در همۀ گزینه ها عدد «

» می گوید: جغد سرش را به همراه حرکت دادن بدنش در جهت هاي مختلف حرکت می دهد (در حالی که صحیح این عبارت بدین صورت است: جغد در گزینۀ «  15
سرش را بدون حرکت دادن بدنش، در جهت هاي مختلف حرکت می دهد)

تشریح گزینه هاي دیگر:

) ُدم گربه براي دور کردن حشران به او کمک می کند، زمانی که آن را حرکت می دهد. گزینۀ 

) پول هاي کاغذي براي اولین بار در کشور چین به چاپ رسید. گزینۀ 

) برخی ملت ها و قبیله ها به سبب تقوي بر دیگران برتري دارند. گزینۀ 
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» اصًال فعلی نداریم که بخواهیم دنبال » فعل ها مجهول هستند. بنابراین فاعل نداریم. در گزینۀ « «العالُّم» فاعل براي فعل معلوم«َیْفِقُد»است. در گزینه هاي « و   16
فاعل بگردیم.

»، نون وقایه وجود ندارد؛ دقت کنید حرف «ن» جزء حروف اصلی کلمۀ «أغنی» است و بنابراین نمی تواند نون وقایه باشد. در گزینۀ «  17
تشریح سایر گزینه ها:

»: حرف نون در «التجعلنی» از نوع وقایه است. گزینۀ «

»: حرف نون در «یا لیتنی» از نوع وقایه است.  گزینۀ «

»: حرف نون در «یُساعدنی» از نوع وقایه است.  گزینۀ «

نستسلَم: مستقبل از باب استفعال است از ریشۀ «س ل م» و «سین» اول آن حرف زائد باب استفعال است، ولی «أسلمنا» از همان ریشه و از باب إفعال است و «سین»  18
جزء ریشه فعل است.

بررسی سایر گزینه ها:

»: سَنسَتِلُم»: فعل مستقبل از ریشۀ «س ل م» و از باب افتعال است، لذا «سین» جزء حروف اصلی فعل است. گزینۀ «

»: «ال تستوي»: فعل مضارع و از باب افتعال و ریشۀ «س و ي»/ «أحِسن»: فعل امر از باب إفعال و ریشۀ آن «ح س ن»/ «ال تُِسْئ»: فعل نهی از باب إفعال، مصدرش «إساءة» و ریشۀ آن «س و گزینۀ «
ء»

»: «ال َتسَتِمْع»: فعل نهی از باب افتعال از ریشۀ «س م ع»/ «َیسَتِتُر»: فعل مضارع از باب افتعال از ریشۀ «س ت ر». گزینۀ «

نۀ»: در سال/ «أسماکًا»: ماهیانی، ماهی هایی/ «هل ُتصّدقین»: آیا باور می کنی/ «أن ُیشاهَد»: (در اینجا) که ببینند، مشاهده کنند/ «النّاس»: مردم / «مّرتین»: دوبار/ «فی السَّ  19
«تتساقط»: (در اینجا) می افتند/ «من الّسماء إلی األرض»: از آسمان به زمین

»، «الُموظَّفیَن» اسم جمع مذکر است که به اشتباه با کسره (الُْمَوظَّفیِن) آمده است. در گزینۀ «  20
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