
1 آزمون آنالین عربی 

  عّین الصحیح للترجمة:

 1 »َأعَلُم الّناس، َمن َجَمَع ِعلَم الّناِس إلَی ِعلِمه«:
1( داناترین مردم کسانی هستند که دانش مردم را به دانش خود اضافه کردند.  

2( مردم دانا کسانی هستند که دانش مردم را به دانش خود اضافه می کنند.  

3( داناترین مردم کسی است که دانش مردم را به دانش خود اضافه کرد.  

4( مردم دانا علم مردم را به علم خود اضافه کردند.  

 2 »َمن َغَلَبت َشهَوُتُه َعقَلُه َفهَو َشرٌّ ِمَن الَبهائِِم«:
1( هر کس شهوت بر عقلش چیره شود، پس او بدتر از چارپایان است.  
2( هر کس شهوتش بر عقلش چیره شد، پس او بدتر از چارپایان است.  

3( کسانی که شهوتشان بر عقلشان چیره می شود، پس آنها بدتر از چارپایان می باشند.  

4( هر کس شهوتش بر عقلش چیره می شود، پس از چارپایان بدتر است.  

 3 »َمن يُظهر أحزانه للغیر َيرَض بذلّة نفسه!« عّین الصحیح للترجمة:  
1( کیست آنكه غیر را که به خواري نفس راضي است، از غمهایش آگاه کند؟  
2( کسي که ناراحتیهایش را براي دیگري گفت به ذلّت نفسش راضي مي شود!  

3( هر کس غمهایش را براي غیر آشكار کند به خواري نفس خویش راضي مي شود!  
4( چه کسي ناراحتیهایش را براي دیگري که راضي به ذلّت نفس اوست آشكار مي کند؟  

 4 »للثوم فوائد كثیرة يذكر ااَلطّباء اَربعین منها فقط«:  

1( براي سیر فواید بسیاري است که اطباء فقط چهل مورد از آن را نام مي برند.  
2( طبیبان براي سیر فقط چهل منفعت از منافع زیاد آن را ذکر مي کنند.  

3( نفع هاي سیر زیاد است که پزشكان به چهل مورد از آن اشاره کرده اند.  
4( فواید سیر آن قدر زیاد است که پزشكان توانسته اند، چهل مورد آن را ذکر کنند.  

 5 »إن َتنُصُروا اهلَل َينُصرُكم و يَُثبِّت َأقداَمُکم«:   

1( اگر خدا را یاری می کردند، قدم هایتان ثابت می شد.   

2( اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می کند و قدم های شما را استوار می سازد.  

3( همانا خدا را یاری کنید تا کمک هایش را به شما برساند و قدم هایتان را استوار کند.  

4( همانا خدا شما را یاری می کند اگر شما او را یاری کنید و در این راه استوار باشید.  
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 6 »اِنَّ هذا القرآَن َيهدی لِّلتی ِهی َأقَوُم«:
1( این قرآنی است که به راهی استوار، هدایت می کند.   

2( این قرآن به راهی که استوارترین است، هدایت می کند.  
3( این قرآنی که به سوی استوارترین راه هدایت می کند.   

4( این قرآن به راهی که استوار است، هدایت می کند.  

 7 كم اسَم التَّفضیل فی هذه العبارة: »... َو جاِدلُهم بالَّتی هَی أحَسُن إنَّ َربََّک هَو َأعَلُم بَِمن َضلَّ َعن سبیِلِه ...«. 

4( اثنتان   3( واحدة    2( ثالث    1( أربع    

 8 »َأَحبُّ ِعباِد اهلل إلی اهلِل أنَفُعُهم لِِعباِدِه.« عّین الخطاء فی اإلعراب: 

4( أنَفُع: مبتدا   3( أنَفُع: اسم تفضیل    2( عباد: مضاف الیه    : مبتدا    1( أََحبُّ

 9 »قرأنا حّتی اآلن عشرة دروس و كان الدرس العاشر أصعبها« عّین الخطاء فی اإلعراب: 
2( العاشر: عدد ترتیبی    1( عشرة: عدد اصلی    
4( أصعب: اسم مبالغه   3( قرأنا: فعل ماضی    

 10 َعّین ما فیه اسم المکان:

2( کانَت َمطبََعُة »اَلَعلی« فی طهران أَکبََر َمطبََعٍة فی الَشهر.  1( یا ُمسلمات! إِتَّحدن فِی األعماِل الَحسنة!   
4( اَیُّها التاِلمیذ، إصبَروا َعلی العسر َحتی یجیء الِسیر!   3( إنَّ اهللَ ما بعث رسولَه لِلُظلم علی الناس   

 11 »الّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمٍد َعبِدَک و رسولَِک ........... و ُمَبلِِّغ ِرساالِتَک أفَضَل َو َأحَسَن َو َأجَمَل و َأكَمَل و ........... « َعّین عدد 

اسم التَّفضیل: 

4( واحد   3( اثنان    2( ثالثة    1( اربعه   

رِط َو َأَدواُتُه«:    12 عین العبارة ما لیس فیه »اُسلوُب الشَّ
2( هو َمن فاَز فی المسابقِة.   1( َمن یدرس یتقّدم فی حیاتِه.    

4( ماتنفق تجد ثوابَه عنداهلل.   3( من َحَضَر بئراً الخیه َوقََع فیها.   

رِط و َأَدواُتُه«:     13 عین العبارة مافیه »اُسلوُب الشَّ

1( من یستطیع أن یعّلق هذا الجرس فی رقبة تلک القّطة؟   
2( من یَترُک الِحرص یَِعُش فی أمن راحة.  

3( اَلّذی یُریُد أَن یَدِرُس لِیَعلم أنَّ الُفرَص الَصغیرَة أَیضًا.   
4( مازال نَشاط ُمَعّلماتِنا َکثیراً فی َسبیِل الُوصول إلی أَهدافُِهّن! 
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 14 »َخَرَج َرُجُل ابنه الی الصحراء و هما يريداِن ان يصیدا فنزال عنَد رُجٍل«، عّین الخطاء فی اإلعراب:   
2( إلی الصحراء: مجرور به حرف جر    1( َرُجُل: فاعل    

4( یصیدا: مبتدا    3( ان: ادوات شرط    

 15 عّین ما فیه من األسماء النکرة
2( هناک العیون الّتي تَسرُّ من یَنظُر إلیها !   1( بعد تناول العشاء شعرُت بالنّعاس فذهبُت للنّوم !   

4( صدیقک من یُرشدک إلي األعمال الحسنة !   3( البأس! أنَت اِحمل القربة ألنّک أقدر منّي علیها !   

 16 كدام جمله داراي سه اسم معرفه است؟ 
2( االنساُن یأکُل لیعیَش، ال یَعیُش لیأکل؟   1( أنا أتعّلُم الّلغة َ العربیة َ کي أعرَف لغًة حیًَة.   

4( ُکّلما تعتمُد علي نفسک أفضل!   3( َربَّ سكوِت أبلغ من الكالِم الكثیر.   

 17 َعّین مافیه المعرفة: 

2( انَت اِحمل القربة ألنّک أقدر منّی علیها.   1( اِّن فی ذلک آلیات، أفال یسمعون.    
4( أخرجنی من ظلمات الوهم و الفتح أبوابًا من الرحمة.   3( أعّد اهلل الجنّة لعباده الّصالحین.   

 18 »ُسِئَل النَّبُی )ص(: َأیُّ الماِل َخیٌر؟ قاَل: َزرٌع َزَرَعُه مباِحُبُه« عّین الصحیح فی اإلعراب: 

2( َزرٌع: اسم معرفه    1( ُسئَِل: فعل ماضی    

4( خیٌر: اسم تفضیل   3( صاحب: مفعول    

 19 عّین الخطاء فی التحلیل الصرفی:
»و ننّزل من القرآن ماهو شفاء و رحمة للمؤمنین«

1( نُنّزل: فعل مضارع، متكلم مع الغیر، مزید ثالثی من باب تفعیل    
2( القرآن: اسم، مفرد، مذکر، معرفه به ال  

3( شفاء: اسم، مفرد، مذکر، معرفه، جامد   
4( المؤمنین: اسم جمع، مذکر، اسم فاعل، مشتق  

 20 عّین ما فیه النکرة:

1( اللغة المشترکة بین االیرانیون، هی اللغة الفارسی!   

2( اَلّلُهَم افتح علینا أبواَب َرحَمتَِک.   

3( أنَت َسترَت علی ُذنوبی و أنا المحتاج إلی سترها فی األخری!    

4( علینا جمیعًا أن نهدی النّاس إلی الطریق هی أقوم لهم.  


