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، ِاْسَتَمْعُتم» حیح عن مصدر اَألْفعال: «َتقاَتُلوا، َتَشّرْفُتنَّ .  عّین الصَّ 1

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

حیح فی الترجمۀ: .  َعیِّن الصَّ 2

 یحتفل النُّاس بالیوم الثالث عشر ِمن شهر آبان سنویًا: مردم در روز سیزدهم آبان ساالنه جشن می گیرند.

قوا کالَمکم: همکالسی هاي من از دروغ بپرهیزند تا سخنشان را باور کنند.  یا ُزمالئی اِمتنعوا ِمن الکذب حتی ُیَصدِّ

 الَحْظنا غیمۀ سوداء ثم أْصَبحت األرُض مفروشۀ بِاألّسماك: ابر سیاه را مشاهده کردیم، سپس زمین پر از ماهی شد. 

 َینعقُد مهرجان سنویًا بمناسبۀ اِنتصار الثورة: جشنوارة ساالنه به مناسبت پیروزي انقالب اسالمی برگزار می شود.

.  عّین الفعل الذي لیس فیه الحرف الزائد من جنس واحد: 3

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  

حیِح لْلُمفرداِت: .  َعیِّن المفهوَم الصَّ 4

عُد و الَبرُق َو الَمطر : اإلعصار   إحتفاٌل بُِمناَسبٍۀ جیدِة : الِمهرجان  اَلرَّ

مِس : اَللَّیل  ماِء ِعنَد الَبرد: اَلثَّلج  اَْلوقت اْلُممتد ِمَن ُطلوِع اْلَفجِر إلَی َمغِرب الشَّ  نزول الماِء ِمَن السَّ

.  َترَجَمُۀ أّي ِفعٍل َصحیَحٌۀ؟ 5

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

حیَح: .  ِانَْتِخب ِفعَل األمِر الصَّ 6

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

.  َکم ِفعًال َمزیدًا ُثالثیًا یوَجُد فی الُجملِۀ:  7
موا و انَْتفعوا به» ب َدرسًا جدیدًا، َفَتعلَّ َم الطالُّ ُس َعلَّ «َالُمَدرِّ

 واِحد   اِثنان   ثالثۀ   أربََعَۀ

حیح فی الترجمۀ:  .  َعیِّن الصَّ 8
ماء ُتْمِطُر علینا کثیرًا هِذِه الّسنۀ: ُادعوا اَهللا مخلصین لََعلَّ السَّ

از خداوند با اخالص بخواهید که آسمان امسال باران فراوانی را فرو فرستد. خداوند را خالصانه بخواهید امید است که آسمان در این سال بر ما باران بفرستد.

از خداوند مخلصانه دعوت کنید که آسمان امسال بارانی فراوان ببارد. خداوند را خالصانه بخوانید شاید آسمان امسال بسیار بر ما ببارد.

عّین الّصحیح عن فعل األمر:  . 9

یا إخوتی تفّکروا حول الحیاة!   یا طالبتان اِبحثان عن المواّد الغذائیۀ!   اِسمع کالمی بدّقۀ یا طالبًۀ!   اِجتمعی الیوم فی المکتبۀ یا زمیالتی!  

حیح: .  َعیِّن الَمصَدَر الصَّ 10

ف  َتعریف   َتَعرَّ اِْسِتْسالم   الَحَظ  ُمالَحَظۀ   اِْسَتَلَم ←←←← اِنَتَبۀ  َتَنبُّه  

حیح:  .  َعیِّن الصَّ 11
لمات و قد ُتَفتَُّش عیُن الحیاة فی الظُّ

گاهی چشمه ي زندگی در تاریکی ها جستجو می شود. گاهی چشمه هاي زندگانی را در تاریکی جستجو کردم.

حتمًا چشمه ي زندگی در تاریکی جستجو می شد. گاهی چشمه ي زندگی را در تاریکی جستجو می کند.

حیَحُۀ؟  .  ما هی التَّرَجَمُۀ الصَّ 12
ماَء َتْمُطُر َعَلینا ُکلَّ َیوٍم.» «یا لَْیَت السَّ

شاید آسمان روزي بر ما ببارد.  اي کاش آسمان هر روز بر ما ببارد.  اي کاش امروز آسمان بر ما ببارد.  شاید آسمان هر روز بر ما ببارد. 
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.  َعیِّن الُجملَۀ الّتی لیس فیها جمٌع مکسر: 13

یاح.  اهرِة.  نَحتفل أهالی الهندوراس َسنویًا.  اِنَّ اَهللا ُیرِسُل الرِّ  َیفِقد اإلعصاُر سرعُتُه.  َیِئَس الُعلماُء من َمعرَفِۀ سِر الظِّ

میَر المناسب.  .  ِانَتِخب الِفعَل و الضَّ 14
«َصدیقی  .................. ِرسالًۀ ِمْن رئیسـ  .................. »

اِْسَتَلَم - ـها  َکَتَب - ـِه  اِْسَتَلَم - ـه  اِْنَتَظر - هم 

.  َأيُّ ِعباَرٍة الیوَجُد فیها ِفعُل أمٍر؟ 15

 َفاذُکرونی َأْذُکْرَکم َو أْشُکروا لی.  ُأْدُع إلی َسبیل َربَّک بِالِحکَمِۀ.  َو ُأعف َعّنآ و إْغِفْرلَنا َو إْرَحمنا.  لَها ما َکَسَبْت َو َعَلیها ما اکَتَسَبْت. 

.  عیِّن الصحیح فی الجملۀ التالیۀ:   16
« ربّنا أفِرغ علینا النعم و ثّبت َاقداِمنا»

أقدام: مصدر مزید از باب افعال - مفرد ثبِّْت: فعل امر مخاطب از مصدر اثبات النعم: اسم جمع مکّسر و مفرد آن نعمۀ أْفِرغ: فعل امر، ثالثی مزید از مصدر تفریغ

ُج): .  عیِّن الصحیح فی افعال (استمعوا - ینتصرون - َاَتَخرَّ 17

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

حیح فی باب ثالثی مزید؟ .  عیِّن الصَّ 18

 أیُّها المؤمنون! تعاونوا علی اإلحساِن بالفقراء. (افتعال) ما هو ینتظر مساعدَة اآلخرین؟ (انفعال)

 نحن نستمع اِلی کالِم المعلِم. (استفعال) اإلسالم یحترُم االدیاَن إلهیۀ. (افتعال)

.  ما ُهَو الُمناِسُب لِْلَفراِغ؟ «إلهی! ما َقَطْعُت .................. َعنَک.» 19

َرجائی   َظّنی    خیري   إحَتري  

عّین حرف «س» لیست ِمَن الحروف األصلّیۀ للفعل:  . 20

َهل ُیمکن أّن أسماکًا تتساقط ِمن الّسماء!   علینا أن نستمع إلی علماء لنکتسب من فضائلهم!  

زمالئی اِجتمعوا و إستلموا الرسائل عبراإلنترنت!   األمم المسلمۀ لتستیقظ ِمن نوم الغفلۀ!  

ْفعاِل الْمزیدة؟ حیح ِفی َتعیین َمصاِدر اْألَ .  ما ُهَو الصَّ 21

ْق ُکلَّ ما َیقولُُه اآلخروَن.  (تصدیق)   ال نَْسَتْسلُّم َأماَم ُصعوباِت الَحیاِة.  (تسلیم)  ال ُتَصدِّ

باِب لَِنرتاَح ِعْنَد ما نَْکَبُر و نُِصُبُح َعجاِئزاً.  (انشعال)  َسَنْشَتِغَل ِفی َأیِّام الشَّ َنواِت اْألَخیرِة.  (استعالم)  ْمُت اْلَکثیَر ِمْن َأْصِدقائی ِخالَل السَّ  َتَعلَّ

حیٍح: .  َعیِّن الِْفعل الَّذي نوُعه َمذکوٌر بِِشکٍل صَّ 22

 إْسَتِمعوا إلَی َکالمهم و إْعَملوا بِه: فعل ماٍض هی َحیََّرت الجمیَع بِأْعمالِها الَجمیلِۀ: فعل ماٍض

ِلُف اُهللا نفسًا إّال ُوسَعها: ِفعل نهی   َفاْسَتغَفروا لُِذنوبِِهِم: فعل أمٍر  الُیکَّ

.  َأيُّ َکِلَمَتْیِن ُمتراِدَفتاِن؟ 23

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

.  عّین الصحیح فی فعالِن  «جاِهدَن» و «ینتخبوَن». 24

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

عّین الصحیح فی تعیین المصادر:  . 25

شارکنا فی المسابقات العلمّیۀ مع أصدقائنا: (إشتراك)   فألّف: بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته أخوانا: (تألُّف)  

األبواب إنفتحت بعد نهایۀ اإلمتحان: (إفتتاح)   ث)   َهل َتَتحّدثون َعن أعمالکم الیومیۀ باللغۀ العربیۀ: (َتحدُّ
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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  . 1
بررسی موارد نادرست در سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 2

: بپرهیزند  بپرهیزید، سخنشان  سخنتان  گزینۀ 

:  ابر سیاه  ابري سیاه، پر از  پوشیده از، ماهی  ماهی ها  گزینۀ 

: کلمۀ «اسالمی» زائد است.  گزینۀ 
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  . 3

ترجمۀ گزینۀ درست: مهرجان (جشنواره): جشن گرفتن به یک مناسبت خوب  گزینه 1  . 4
بررسی گزینه هاي دیگر: 

»: إعصار طوفان است و با تعریف: رعد و برق و باران مطابقت ندارد.  گزینۀ «

»: الثّلج برف است و با تعریف: فرود  آمدن آب از آسمان هنگام سرما، مطابقت ندارد.   گزینۀ «

»: َاللّیل شب است و با تعریف: زمان امتداد یافته از صبح زود تا غروب خورشید مطابقت ندارد.  گزینۀ «
گزینه 4 «َتعلَّمنا: یاد گرفتیم» / «ِاسَتْغِفْر: طلب آمرزش کن» / «ال َتَتَکلَّموا: صحبت نکنید»  . 5

در گزینه هاي دیگر  فعل ها با شخص مورد خطاب هماهنگی ندارند.  گزینه 2  . 6

»، «ِاْحَتِفْلَن» صحیح است.  »؛ «َعلِّموا» و در گزینۀ « »، «اُذکري»، در گزینۀ « در گزینۀ «
َم، َتَعلَّموا و ِانَتَفعوا» ثالثی مزید هستند.  فعل هاي «َعلَّ گزینه 3  . 7

اُدعوا اللّه: از خدا بخواهید، خدا را بخوانید، خدا را دعوت کنید.  گزینه 3  . 8
مخلصین: «حال» است؛ خالصانه، مخلصانه، با اخالص/ َلَعلَّ: شاید، امید است. 

تُْمِطُر: ببارد 
إخوتی (ِاخوة + ي) (برادرانم) جمع مکّسر و مذکر است و فعل (تفّکروا) صحیح است.  گزینه 4  . 9

بررسی سایر گزینه ها: 

»: یا زمیالتی (جمع مؤنث) است و فعل (ِاجتمعَن) صحیح است.  گزینۀ «

»: یا طالبۀ (مفرد مؤنث) است و فعل (ِاسمعی ) صحیح است.  گزینۀ «

»: یا طالبتان (مثنی مؤنث) است و فعل (ِابحثا) صحیح است.  گزینۀ «

»: « التعّرف » گزینه هاي اشتباه هستند.  »: « ِاسِتالم » و گزینۀ « »: « ِانتباه »، گزینۀ « گزینه « گزینه 3  . 10
گزینه 2 َقْد ُتَفتَُّش: گاهی جستجو می شود («َقْد» با فعل مضارع معنی «گاهی» می دهد)   . 11

لمات: در تاریکی ها   َعْیُن الحیاة: چشمه ي زندگانی (زندگی) / فی الظُّ

)  «ُکّل َیوم» روزي ترجمه شده است.  ) «ُکلَّ یوم»  امروز ترجمه شده است و در گزینه ( )  «یا َلْیَت»  شاید ترجمه شده است و در گزینۀ ( در گزینۀ ( گزینه 3  . 12
«اإلعصار» مفرد است، در گزینه هاي دیگر هر کدام یک جمع مکّسر وجود دارد.   گزینه 1  . 13

»: «الّریاح»  »: «أهالی» / گزینۀ « »: «الُعَلماء» / گزینۀ « گزینۀ «

» فعل «کتب» و ضمیر «ـه» هر دو صحیح هستند؛ ولی حرف جر قبل از رئیس مناسب فعل کتب نیست؛ تنها ضمیر مناسب که به صدیق نسبت داده  شده «ـه» می باشد، در مورد گزینۀ « گزینه 1  . 14
بلکه باید گفته شود «َکَتَب رسالًۀ ِلرئیسه». 

): «هر کس آنچه از (خوبی ها) به دست آورده به  سودش و آنچه را (از بدي ها) کسب کرده به زیانش است.» (َکَسَبْت) و (اکَتَسَبْت) هر دو فعل ماضی براي سوم شخص مفرد گزینۀ ( گزینه 4  . 15
مؤنث هستند. 

):«پس مرا به  یاد آورید تا شما را به یاد آورم و شکرگزار من باشید.» (ُأذکروا و اُشکروا) هر دو فعل أمر براي دوم شخص جمع مذکر می باشند.  گزینۀ (

): «با دانش به راه پروردگارت بخوان.» (ُأْدُع) فعل أمر براي دوم شخص مفرد مذکر می باشد.  گزینۀ (

): «و از ما درگذر و ما را هدایت کن و به ما رحم کن.» فعل هاي (ُأعُف - إْغِفْر و إْرَحم) هر سه فعل أمر و براي دوم شخص مفرد مذّکر می باشند.  گزینۀ (
یادمون باشه: فعل هاي أمر در هر سه گزینه از ثالثی مجرد بوده و با حذف (تاء) و مجزوم شدن و اضافه شدن همزه بر سر فعل مضارع به دست آمده اند. 

در گزینۀ  مصدر تفریغ نادرست است، زیرا از مصدر اِفراغ است. در گزینۀ سوم باب اثبات نادرست است و باب تثبیت درست است و در گزینۀ چهارم اَقدام مصدر و مفرد نمی باشد گزینه 2  . 16
و جمع مکسر است.

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  . 17
ظاهر شبیه باب «انفعال» می شود ؛که بهتر است به حروف زائد، مخصوصًا حرف (ت) توجه کنیم.

زیرا در گزینۀ  «تعاونوا» از باب« تفاعل» است، در گزینۀ  ینتظر از باب «افتعال» است و در گزینۀ  نستمع از باب «افتعال» است. گزینه 4  . 18
ترجمۀ گزینۀ درست: «پروردگارم! امیدم را از تو قطع نکردم.»  گزینه 4  . 19

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: گمانم  »: انتخابم /  گزینۀ « »: خیرم /  گزینۀ « گزینۀ «
در فعل (تستیقظ) حروف اصلی (ي ق ظ) است و در باب استفعال قرار دارد و (س) جزء حروف زائد است.  گزینه 3  . 20

بررسی سایر گزینه ها: 

»: نستمع: حروف اصلی (س م ع) است و نکتسب: حروف اصلی (ك س ب) است.  گزینۀ «

»: تتساقط: حروف اصلی (س ق ط) است. گزینۀ «
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»: إستلموا: حروف اصلی (س ل م) است.  گزینۀ «

ُق - َتصدیق)   َق - ُیَصدِّ ترجمۀ گزینۀ درست: هر آنچه را که دیگران می گویند باور نکن.    (َصدَّ گزینه 2  . 21
ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر: 

»: در برابر سختی هاي زندگی تسلیم نمی شویم.  (اِْسَتْسَلَم - َیْسَتْسِلُم - ِاْسِتسالم)   گزینۀ «

»: طی سال هاي اخیر چیزهاي زیادي از دوستانم یاد گرفتم.  (َتَعلََّم - َیَتَعلَُّم - َتَعلُّم)   گزینۀ «

»: در روزهاي جوانی کار می کنیم تا هنگامی که بزرگ می شویم، و پیر می شویم راحت باشیم.  (ِاْشَتَغَل - َیْشَتِغُل - ِاْشتغال)   گزینۀ «

): «او همه را با کار هاي زیبایش شگفت زده کرد.» َحیَّرْت: فعل ماضی از باب تفعیل می باشد.  گزینۀ ( گزینه 2  . 22

): «به سخنانشان «گوش دهید» و به آن عمل کنید.» اْسَتِمعوا: فعل أمر دوم شخص جمع مذّکر از مصدر استماع و باب افتعال می باشد.  گزینۀ (

): «پس براي گناهانشان «طلب آمرزش کردند»، اْسَتْغَفروا: فعل ماضی از مصدر استغفار و باب استفعال براي صیغۀ سوم شخص جمع مذّکر می باشد.  گزینۀ (

): «خداوند به کسی جز به اندازة توانش تکلیف نمی دهد.» (الیکلُِّف) فعل مضارع منفی است که تنها (ال) بر سرش آمده است و مجزوم نشده است.  گزینۀ (

- فعل ماضی و أمر در صیغۀ سوم شخص جمع براي مذّکر در برخی باب هاي ثالثی مزید، بسیار شبیه به  هم هستند، با این تفاوت که حرف وسط از سه حرف اصلی در ماضی فتحه و در یادمون باشه: 
أمر کسره می گیرد. ِاْسَتْغَفروا: ماضی /  ِاْسَتْغِفروا: أمر  

- فعل مضارع منفی بر انجام نشدن کار توسط خود شخص داللت می  کند و از اضافه شدن (ال) بر سر فعل مضارع ساخته می شود، امّا فعل نهی شخص را بر انجام ندادن کاري وا می دارد که از
اضافه شدن (ال) بر سر فعل مضارع و مجزوم شدن (تبدیل ضّمه به سکون یا حذف نون آخر جز نون جمع مؤنث) آن به دست می آید.

): هر دو کلمه به معناي «ابر» است.  گزینۀ ( گزینه 3  . 23

): 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  . 24

ث) است که به درستی آمده است.  فعل (َتَتحّدثون) مضارع از باب (َتفّعل) می باشد و مصدر صحیح آن هم (تحدُّ گزینه 3  . 25
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (ألَّف) باب (تفعیل) و مصدر صحیح آن (تألیف) است.  گزینۀ «

»: (شارك) باب (ُمفاَعَلۀ) و مصدر صحیح آن (ُمشاَرکۀ) است.  گزینۀ «

»: (إنفتحت) باب (ِانفعال) و مصدر صحیح آن (إنفتاح) است. گزینۀ «
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