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َرْت نَظَرتی بَْعَد ُمشاَهَدِة ِاْجتهاد الُعلماء» .  َکْم ِفْعًال مزیدًا فی هذه العبارة: «َتَغیَّ 1

اَْربََعۀ ثالَثۀ اِثنان واحد

، ِاْسَتَمْعُتم» حیح عن مصدر اَألْفعال: «َتقاَتُلوا، َتَشّرْفُتنَّ .  عّین الصَّ 2

ل، افتعال َتفاُعل، َتَفعُّ مفاَعَلۀ، َتفاُعل، افتعال   ل، استفعال َتفاُعل، َتَفعُّ ل، استفعال مفاَعَلۀ، َتَفعُّ

حیح فی الترجمۀ:  .  َعیِّن الصَّ 3
ِف َعلی أسرار تلک الحادثۀ: أرسلنا فریقْیِن من الباحثین لِْلتَّعرُّ

دو گروهی پژوهشگر را براي پی بردن به راز آن حادثه ارسال کردیم. گروه هایی از دانشمندان را براي شناخت رازهاي آن حادثه فرستادیم.

تیم هایی از پژوهشگران را براي شناخت آن رازهاي حادثه فرستادیم. دو گروه از محقّقان را براي آشنایی نسبت به راز هاي آن حادثه فرستادیم.

.  عّین الفعل الذي لیس فیه الحرف الزائد من جنس واحد: 4

تنطبق العالمتان فی الساعۀ الثانیۀ عشرة   الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا  

ال ینتقص اجر العامل و المعّلم و أجرهما متساویان   تنتظر الطالبات حّتی یدخل معلمتهن فی الّصف  

حیحه للکلمات: « َثلج، َسَنوي، َسوداء» ؟ .  ما ِهَی الترجمۀ الصَّ 5

تگرگ، سالیانه، ابر  برف، سالیانه، سیاه  برف، سالی یک بار، ابر  باران، هر سال، سیاه 

عیِّن الخطأ فی أبواب.  . 6

ْل یَتَقبَّالِن - َتَفعُّ ینکشفون - انفعال ُیبادران - تفعیل یتقاَرُن - تفاُعل

میَر غیَر الُْمناسَبْیِن: «َصدیُق َأخی .................. والَِد .................. ِعنَد الباِب.» ِن الِْفعَل و الضَّ .  َعیِّ 7

 اِْنَتَظَر - ـه  شاَهَد - نا  زاَرْت - ـه  قابََل - ي 

.  َترَجَمُۀ أّي ِفعٍل َصحیَحٌۀ؟ 8

َسأنَتِظُر: منتظر خواهم شد  اِْسَتْغِفْر: بیامرز  ال َتتکلَّموا: صحبت نمی کنید    َتعلَّمنا: یاد دادیم.  

حیَح: .  ِانَْتِخب ِفعَل األمِر الصَّ 9

جاُل! َعلِّما أوالَدُکم.  أیَُّتها النِّساُء! اِْحَتفلی بِهذه الُمناسبِۀ.  ْف َعلی أصدقاِئک.  أیُّها الرِّ البۀ! أذکر معنی الکلمِۀ.  یا َولَُد! َتَعرَّ  أیَُّتها الطُّ

حیح فی الترجمۀ:  .  َعیِّن الصَّ 10
مک ِفْلٌم خیالی. ما ُکنت أُظنَّ أنَّ مطر السَّ

گمان نمی کردم که باران ماهی فیلمی خیالی است. من گمان نمی کنم که باران ماهی یک فیلم خیالی است.

گمان نکرده بودم که باران هاي ماهی فیلم خیالی است. گمان نمی کردم که باران هاي ماهی یک فیلم غیر واقعی است.

حیح:  .  َعیِّن الصَّ 11
ماء؟: قون أن ُتشاِهدوا األسماك الّتی تتساقط ِمن السَّ هل ُتَصدِّ

آیا شما راست می گویید ماهی هایی را مشاهده می کنید که از آسمان می افتند؟ آیا باور می کنید که مشاهده کنید ماهی هایی را که از آسمان می افتند؟

آیا باور کرده اید که مشاهده کنید ماهی هایی را که از آسمان به زمین می افتند؟ آیا تأیید می کنید مشاهده کردن ماهی اي را که از آسمان می بارد؟

.  أّي المنتخُب فی باب َتَفعُّْل؟ 12

َتَتعاَمُل م ُتَحرِّ َیَتقابالِن َتَتکلَّمون

ُج): .  عیِّن الصحیح فی افعال (استمعوا - ینتصرون - َاَتَخرَّ 13

ْل استفعال - انفعال - َتَفعُّ ْل افتعال - استفعال - َتَفعُّ استفعال - انفعال - تفعیل ْل افتعال - افتعال - َتَفعُّ

.  عیِّن الصحیح فی صیغۀ «تستضعفین»؟ 14

مفرد مؤنث غایب  مفرد مؤنث مخاطب جمع مؤنث مخاطب جمع مؤنث غایب
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.  ما ُهَو الَْخَطأ عن المصدر؟ 15

ُموا  تعلیم َتَعلَّ َیَتعاَمُلوَن  َتعاُمل ث ثاِن  َتَحدُّ َیَتَحدَّ ل ←←←←ال َتَتَأمَّل  َتَأمُّ

.  فی أيِّ المنتخُب جاَء فعالّن من  باب افتعال؟ 16

َتقابَلوا - اِْنتَقْمُتم َیْعَتِرفاِن – َیستْقِبلوَن اِحترمنا - اِْعَتبَر اِْنَهَدموا - َیْسَتِمعوَن

.  عیِّن المصدر من باب استفعال: 17

اِستواء استراق استخراج استماع

.  َکْم فعًال مزیدًا ُیوَجُد فی العبارة الّتالیۀ؟  18
«ُهم نَْسَتْرِجُع ِمْن مکاٍن بعیٍد و ُتَفتُِّشوَن عن اَألعشاب النِّادرِة»

واحد خمسۀ اثنان أربَعۀ

.  َکْم فعًال مزیدًا ثالثیًا یوَجُد فی العبارة؟  19
«ال َتْنَهِزُم و ال َتْتُرُك الغابَۀ و َتْکَتِسُب رزقَک َفابَْتِسْم و اْفَتِخْر»

 ثالَثۀ   أربََعۀ   خمسۀ   سّتۀ  

.  عیِّن الخطأ فی أفعال و أبوابهم: 20

ْل م : َتَفعُّ َیتَحکُّ َتقابَلوَن : َتفاُعل استخدَم : اِْسِتفعاْل ینَتِخبوَن : اِنِفعال

عّین الخطأ حول أوزان الکلمات الّتالیۀ:  . 21

َیْنَتِبهان (َینَتِفعاِن)   ُمجالََسۀ (ُمفاَعَلۀ)   ُل)   َیَتکبَُّر (َیَتَفعَّ َخّالق (َفّعال)  

.  َأيُّ َکِلَمَتْیِن ُمتراِدَفتاِن؟ 22

اهَرة - اَْلَحَدث  حابَۀ  اَلظِّ  اَْلمواِطن - اَلّناس  اَِالبتساَمۀ - اَْلَفرَحۀ  اَْلَغیَمۀ - اَلسَّ

.  عّین الصحیح فی فعالِن  «جاِهدَن» و «ینتخبوَن». 23

انتنَّ - ُهم انتم - هنَّ انتنَّ - هنَّ انتم - هم

عّین ما یمکن أن یکون الخطأ حول األفعال التالیۀ:  . 24

الَتستمعا: فعل نهی - للمخاطبیِن - مزید ثالثی (باب افتعال)  إمَتَلکوا: فعل ماض - للغائبیَن - مزید ثالثی (باب اِفتعال) 

َیَتأثَّرَن: فعل مضارع - للغائبات - مزید ثالثی (باب تفّعل)  َتَفّضلی: فعل امر - للمخاطبۀ - مزید ثالثی (باب تفّعل) 

فی أّي عبارة جاء الفعل المتعّدي:  . 25

بقی سعید وحیداً فی البیت لمطالعۀ دروسه!   اِبتعد عن الشّر فی حیاتک دائمًا!  

صدقَت، إنّهم أکرمونی ألنّنی أصید لهم والأتکّلم!   لدّي جّوال التفرغ بّطارّیتۀ و أنا فی الخارج!  
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زیرا تنها فعل مزید در این عبارت، «َتَغیََّرْت» می باشد.  گزینه 1  . 1
نکته : اجتهاد مصدر و اسم است. 

زیرا در ِاْسَتَمَع (ِاْسَتَمْعُتم) «س» جزء ریشه است، پس باب «افتعال» است نه «استفعال»، دو فعل دیگر مشخص است که به ترتیب در باب هاي «َتفاُعل و َتَفعُّل» هستند.  گزینه 4  . 2

فریقیِْن:  گروه                الباحثین: پژوهشگران، محققان               التعرُّف: آشنایی گزینه 3  . 3

فعل «تنطبق» از ریشۀ طبق می باشد و حرف «ن» در آن زائد است. در گزینه هاي دیگر ریشۀ فعل نبه، نظر و نقص می باشد که حرف زائد آنها حرف «ت» می باشد. گزینه 2  . 4

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:  گزینه 3  . 5

»: المطر، ُکّل سنۀ، سوداء  گزینۀ «

»: ثلج، ُکّل سنۀ، سحابه  گزینۀ «

»: َصقیع، سنویی، سحابۀ  گزینۀ «

زیرا یُبادران که مضارع است و بر وزن یُفاِعالن می باشد از باب مفاعلۀ است و تفعیل نادرست است. گزینه 2  . 6

ترجمۀ عبارت ها:  گزینه 3  . 7

): دوست برادرم، دم در منتظر پدرش بود.  گزینۀ (

): دوست برادرم، دم در پدر ما را دید.  گزینۀ (

): دوست برادرم، دم در پدرم را مالقات کرد.  گزینۀ (

) به دلیل مؤنث بودن و عدم تطابق با صدیق که مذّکر است، پاسخ مناسب این جمله نیست.  تنها گزینۀ (

گزینه 4 «َتعلَّمنا: یاد گرفتیم» / «ِاسَتْغِفْر: طلب آمرزش کن» / «ال َتَتَکلَّموا: صحبت نکنید»  . 8

در گزینه هاي دیگر  فعل ها با شخص مورد خطاب هماهنگی ندارند.  گزینه 2  . 9

»، «ِاْحَتِفْلَن» صحیح است.  »؛ «َعلِّموا» و در گزینۀ « »، «اُذکري»، در گزینۀ « در گزینۀ «

ما ُکنُْت َاُظنَّ: گمان نمی کردم (فعل ماضی منفی استمراري است.)   گزینه 2  . 10
َمَطر الّسمک: باران ماهی،        ِفلْم خیالی: فیلمی خیالی 

«ِفلٌْم خیالی» اسم نکره است، بنابراین «فیلم خیالی» نادرست است. باید با «یک» یا «ي» نکره بیاید. 

تَُصدِّقون: باور می کنید                األسماك التّی: ماهی هایی که                َتتساَقط: می افتد گزینه 1  . 11

گزینه 1   . 12

توجه شود فعلی که اولین حرف اصلی آن «س» باشد در ظاهر شبیه باب «استفعال» است؛ که باید به تعداد حروف توّجه کنیم و همچنین فعلی که اولین حرف اصلی آن ن باشد، در گزینه 1  . 13
ظاهر شبیه باب «انفعال» می شود ؛که بهتر است به حروف زائد، مخصوصًا حرف (ت) توجه کنیم.

گزینه 3 زیرا حروف اصلی فعل «ضعف» است و «یَن» که در مضارع، نشانۀ مفرد مؤنث مخاطب است، به آن اضافه شده است.     . 14

زیرا «َتَعلَُّموا» مصدرش «َتَعلُّم» است.     گزینه 4  . 15

گزینۀ  باب انفعال و افتعال، گزینۀ  باب افتعال و استفعال و در گزینۀ  باب تفاعل و افتعال است. اما در گزینۀ  هر دو فعل باب افتعال هستند. گزینه 2  . 16

با توجه به اینکه باب «استفعال» در مصدر هفت حرف دارد؛ بقیه گزینه ها نادرست هستند. همچنین دقّت شود، فعلی که حرف اصلی اول آن «س» باشد در باب «افتعال» شبیه باب گزینه 2  . 17
«استفعال» می شود؛ که از طریق تعداد حروف مصدر می توان آن را پیدا کرد.

َنْسَتْرِجُع، ُتَفتُِّشوَن   گزینه 2  . 18

زیرا فعل هاي « َتنَْهِزُم، َتْکَتِسُب، ِابَْتِسَم، ِافَْتِخَر» فعل هاي مزید می باشند. گزینه 2  . 19

زیرا این فعل از باب «افتعال» است و باب «انفعال» نادرست است. گزینه 1  . 20

در فعل (َینَتبهان)  حرف اصلی (ن ب ه) می باشد که وزن صحیح آن (َیفَتِعالن) می باشد. گزینه 4  . 21

): هر دو کلمه به معناي «ابر» است.  گزینۀ ( گزینه 3  . 22

): پدیده - اتفاق  ): لبخند- خوشحالی             گزینۀ ( ): هم وطن - مردم                  گزینۀ ( ترجمه گزینه هاي دیگر: گزینۀ (

فعل اول امر صیغۀ جمع مؤنث مخاطب از مصدر مجاهدة است، که ضمیر «انتنَّ» درست است و فعل دوم جمع مذکر غایب از مصدر انتخاب است که ضمیر «ُهم» درست است. گزینه 4  . 23

با توجه به اینکه صورت سؤال می خواهد «کدام گزینه ممکن است اشتباه باشد؟»  گزینه 2  . 24

»: فعل  (التستمعا) می تواند (مثنی مؤنث غائب، مثنی مذکر مخاطب، مثنی مؤنث مخاطب) باشد.  گزینۀ «

» ضمیر(ي) در فعل (أکرمونی) مفعول است و این فعل متعدي محسوب می شود.  فعل متعّدي فعلی است که در جمله براي آن مفعول آمده باشد. که تنها در گزینۀ « گزینه 4  . 25
ترجمۀ عبارت: (راست گفتی، آنها مرا اکرام کردند، زیرا من براي آنها شکار می کنم و سخن نمی گویم.)
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