
1- عیِّن المناسب للفراغیِن: « .................. العّلماء َفریقًا ِلـ .................. األسماك فی أعماِق الَبحِر!»

ف علی  ُترِسُل - َتعریِف  ف  أرَسَل - التَّعرُّ ف علی  أرَسلوا - َتعرُّ  ُیرِسلون - التَّعرُّ

2- أيُّ َجمع ُمفرده خطأ؟

 بهائم: بهیمۀ / سّواح: سائح  بقاع: بقعۀ / ینابیع: ینبوع  آثار: أثر / أبحاث: بحث  ِنعاج: نعجۀ / شعوب: شعاب 

3- عّین الّصحیح فی استخدام الّضمیر المناسب:

  ................. تترجم المتون العربّیۀ بالّلغۀ اإلنجلیزّیۀ!: (هی)   ................. ما أخبَرنا عما وقع اللیلۀ الماضیۀ!: (نحن) 

َمت کثیرة فی الّشهور األخیرة!: (أنِت)   ................. ترحمیَن الحیوانات کّلها!: (أنتّن)    ................. تقدَّ

4- فی أيِّ عبارة لیست «النون» َجَزء الحروف األصلّیۀ!

 ِانتظار  ِانهدام  انتقام  أنصار 

5- عّین الخطأ حول أوزان الکلمات الّتالیۀ:

 َمسموح (َمفعول)  ُمنَزِجر (َمفَتِعل)  َرخیَصۀ (َفعیَلۀ)  راِسب (فاِعل) 

6- َعّین المفعول مضافًا و موصوفًا معًا:

 َیزَرُع الفّالح المجّد أشجار التُّفاح!  ما َقَسم اهللا للعباد شیئًا أفضل من العقل! 

ات!  َسَنشتري َمالِبسنا الخریفیۀ من سوق طهران!    َتقرأ بنتی المجتهدة الکتب المفیدة مرٍّ

7- عّین الخطأ حول األفعال فی الجمالت الّتالیۀ:

 یا إخَوتی، ِاجَلْسَن علی تلک الَکراسّی فی قاَعِۀ المدرسۀ!  کان اولئک اإلخوان ُیدُرسون فی جامعٍۀ کبیرٍة! 

 سوف تطبخ الّنساء أْطِعمۀ لذیذة للمسافرین فی القافلۀ!  ِلَم ال َتذهبان بالّسیارة الی تلک القریۀ أیُّها اَألَخواِن؟! 

نام آزمون: اینفوتست عربی دهم

مبحث: قواعد درس 1

شماره آزمون: 1
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فعل در اول جمه باید به صورت مفرد بیاید پس ُیرِسلون و أرسلوا که مفرد نیستند غلط هستند. و در گزینۀ  نیز فعل را به صورت غائب گزینه 3 - 1
آورده است ولی به دلیل مؤنث بودن غلط است چون العلماء مذکر است باید فعل مذکر می شد.

جمع مکّسر شعوب شعب است و شعاب نادرست است. گزینه 4 - 2

«او متون را از عربی به انگلیسی ترجمه کرد» درست می باشد. گزینه 1 - 3
بررسی سایر گزینه ها:  

: باید «انِت» بیاوریم. تا با فعل جمله هماهنگ شود.   : هی و در گزینۀ  : هو، در گزینۀ  در گزینۀ 

در گزینۀ  «نظر» حروف اصلی است و در گزینۀ  «نقم» حروف اصلی و در گزینۀ  «نصر» حروف اصلی است و در تمام این کلمات «نون» گزینه 2 - 4
جزء حروف اصلی است. ولی در گزینۀ  «هدم» حروف اصلی است و حرف نون در حروف اصلی وجود ندارد.

در این گزینه «منزجر» بر وزن «ُمنفِعل» است زیرا حروف اصلی آن «زجر» است.    گزینه 2 - 5

«مالبِس» مفعول است که هم مضاف براي ضمیر «نا» و هم موصوف براي «الخریفیّۀ» می باشد. گزینه 4 - 6
بررسی گزینه هاي دیگر:

»: «أشجاَر» مفعولی است که فقط مضاف است. (مضاف إلیه آن «التُّقاح» می باشد.) گزینۀ «

»: «شیئًا» مفعولی است که فقط موصوف است. (صفت آن «أفضل» می باشد.) گزینۀ «

»: «بنت» فاعل است که هم مضاف و هم موصوف می باشد؛ «الکتب» مفعول است ولی فقط موصوف است، مضاف نیست. گزینۀ «

«اِْخَوة» جمع مکّسر است که فعل ها و ضمایر و موصوالت باید به صورت جمع مذّکر بیاید. گزینه 1 - 7
شکل صحیح:  یا ِاخوتی ِاْجِلُسوا علی تلک الکراسی فی قاعۀ المدرسه. 
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