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حیح فی الترجمۀ:  .  َعیِّن الصَّ 1
علینا أن نَحِتُرَم األدیان إاللهیۀ و ُحرّیۀ العقیدة مع ِاحتفاظ کلٍّ ِمنا بعقائدنا:

ما به ادیان الهی و آزادي عقیده احترام می گذاریم و هر یک از ما عقایدمان را حفظ می کنیم.  

بر ماست که به ادیان خداوند و آزادي اندیشه با حفظ کردن اعتقاداتمان احترام بگذاریم.  

ما باید به ادیان الهی و آزادي عقیده همراه حفظ هر یک از ما به عقایدمان احترام بگذاریم.  

بر همۀ ما واجب است که ادیان الهی را محترم بشماریم و آزادي عقیده بر اساس حفظ عقایدمان داشته باشیم.  

حیح: ِن الِْفْعَل الصَّ .  َعیِّ 2

َیَتقاَربون  ال َیَتقاَربوا  ُتَقبَّلون  َقبِّلوا  َتْقَتِرْبَن  ال َتْقَتِرب  ُیْقِبُل  ←َقِبَل  −−−

مضارع
←−−

النَھی
←−

أمر
← −−−−−

مضارع منفی

طأ فی الَترجمۀ: .  َعیِّن الَخَ 3

ُکّل حزب بما لَدْیُهم فرحون: هر گروهی با افراد خودش خوشحال هستند. 

: اتحاد امت اسالمی در حج تجّلی یافته است.  قد َتَجّلی إتحاد اُالمۀ االسالمیۀ فی الَحجَّ

 تعاشروا کاإلخوان و تعاملوا َکاْألجانب:  همچون برادران با هم معاشرت کنید و همچون بیگانگان با یکدیگر معامله کنید.  

 َتعاَیُشوا مع بعضکم تعاُیشًا سلمیا: با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشید.  

.  ما ِهَی الَْکِلَمُۀ الّتی ُتناِسُب الَْفراَغ؟  4
«َالْجاِهُل ُیحاِوُل .................. الَْخالَف بَْیَن ُصفوِف المسلمیَن.»

َسبَّ َدْفَع   بَثَّ  ِإبعاد  

عّین الّصحیح عن فعل األمر:  . 5

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

یَن.» .  إنَْتِخِب الِفعَلْیِن الْمناسَبْیِن لِلَفراَغْیِن: «َوشاَوَرُهم فی اَألمِر فإذا َعَزْمَت فـ .................. َعَلی اِهللا إنَّ اَهللا .................. الُمَتَوکلِّ 6

ْلَت - ال ُیِحبُّ َتوّکْلَت - ُیِحبُّ َتَوکَّ ْل - ال ُیِحبُّ ْل - ُیِحبُّ َتوکَّ َتَوکَّ

.  أيُّ َجمٍع لَْیَس َصحیحًا: 7

لَُغۀ  لُغات  أْرض  أراضی  ←←←← قبیَلۀ  َقبیالت  اَْلَعصر  اَْلُعصور 

ِن الَْخطأ فی التَّرجَمِۀ: .  َعیِّ 8

 «کانَْت َأْعمالُُه َعَلی َأساِس الَمْنِطِق واجتناب اإلساَءِة.» رفتارش بر اساس منطق و دوري از بی ادبی بود. 

ِل َدولٍَۀ فی اْلعالَِم. چین اولین کشوري در جهان بود که اسکناس را استفاده کرد.  ًۀ َکَأوَّ ین اْسَتْخَدَمْت نُقوداً َو َرقیَّ  اَلصُّ

 ال َیجوُز اإلصراُر َعَلی نِقاِط اْلَخالِف َو اْلُعدواِن. اصرار بر نقاط اختالف و دشمنی جایز نیست. 

َأْحِسْن َکما َأْحَسَن اُهللا إلَْیَک. نیکی   کن همان طور که خدا به تو نیکی می کند.  

إقرأ النََّص التالی و أِجْب َعن االسئلۀ: 
«فی ُکّل األّیام نَري أخبار االکتشافات و ُمحاوالت اُالَمم نَْحو حیاة أفضل و مستقبل َاْسَعد ولکن فی تاریخ الشعوب أمثلۀ ِخالف ذلک، َتتَحّدث عن ُاَمٍم ِاْستسَلَمت (تسلیم شدند)
م، تقدیس العمل و تشجیع الناس ِالی القیام بِاألعمال َقدُّ ر عن قافلۀ التَّ للّراحۀ َفأْصَبحت لُقمۀ سهلۀ فی فم األقویاء المسّلطین! نَْحُن ِاذا تکاَسْلنا و اشَتَغْلنا بالّلذائذ و الّراحۀ نََتأخَّ

المفیدة ِمن ثقافتنا التربوّیۀ بحاجۀ ِالی تعلیم الّناس ِمن الطفولۀ!»

.  َعّین عبارة ِمنها فعالن ماضیاِن: 9

ر عن قافلۀ التقدم.   م اِْسَتْسَلَمت للّراحۀ َفأْصَبحت لقمۀ سهلۀ.   نحن اِذا تکاَسْلنا و اْشَتَغْلنا بالّلذائذ و الّراحۀ نََتأخَّ ث عن اُمَّ َتَتَحدَّ

م نحو حیاة افضل   .   فی کل یوم نري اخبار اإلکتشافات و محاوالت اُالمَّ  تقدیس العمل و تشجیع الّناس اِلی القیام باألعمال المفیدة عمل ثقافیٌّ

عربى دهم درس 4 متوسط
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اال، َفإنَّ اَهللا ال َیْعِذُر َعَلی الَْجهِل.» هوا َو ال َتموتوا ُجه موا َو َتَفقَّ موا َو َعلَّ .  ما ِهی اَألفعاُل المزیدُة الَموجودُة فی الِعباَرِة التالیۀ: «َتَعلَّ 10

َعلِّموا، التموتوا، ال َیعِذُر هوا  هوا  َتعلَّموا، َتفقَّ َتَعلَّموا، ال َتموتوا، ال َیْعِذُر َتعلَّموا، َعلَّموا ، َتَفقَّ

.  أيُّ َترَجمٍۀ َصحیَحٌۀ: 11

 َیَتشابَهون: شباهت می دهند.   إْجَمعی: جمع شوید.  جالِْس: همنشینی کردي.  أْن َیتعاَیشوا: که با هم زندگی می کنند.  

َعیِّن الخطأ ِفی َضبِط الحرکات:  . 12

ِمْن َأخالِق الجاِهِل اإلجابَُۀ َقبَل َأن َیْسَمَع َوالُمعاِرَضُۀ َقبَل َأن َیْفَهَم والُحْکُم بِما الَیْعَلُم.     . َۀ ُمنُذ اْلَعْصِر الجاِهلیِّ َغَۀ اْلَعَربیَّ الُمفرداُت الفاِرسیَُّۀ َدَخَلِت اللُّ

سوَل.   َأْرَسْلنا إلَی ِفرَعوَن َرسوًال َفَعصی ِفرَعوُن الرَّ لِلَفیروزآبادي ُمْعَجٌم َمشهوٌر بِاسِم القاموِس.  

ْلُم الَّذي َیْغفرُه اهللا َفُظلم الْعباِد انفسهم فی ما بینهم و بََین َربَُّهم. حیح:الظُّ .  َعّین الصَّ 13

ستمی که خداوند آن را آمرزیده است، ستمی است که بین بندگان و پروردگارشان است.

ستم آن چیزي است که خداوند آن را نمی آمرزد، پس یک مورد آن ستم بندگان در میان خود و پروردگار است.

ستمی که خداوند آن را می آمرزد، پس ستم بندگان به خودشان است در آنچه که بین خودشان و پروردگارشان است.

ستمی که خداوند آن را نمی بخشد، ستم خود بندگان نسبت به پروردگارشان می باشد.

اقرأ النّص التالی ثّم أِجب عن االسئلۀ بما ُیناسب النّص:   
نۀ باستثناء العقاِب حیُث ُیواظب علی البقاء فی ُعّشه لِسنوات طویلۀ. هذا الطائُر یمتاز تْین فی السَّ ها ُکّل عاٍم، بَْینما َیْبنی البعُض لِنفسه ُعشًا مرَّ إّن اغلب الّطیور َتسعی لِتغییر َعشِّ
البۀ فی حیاته و یختار مکان عّشه فی اعلی نقطۀ من الجبال أو فوَق أعلی شجرة من الغابۀ، و یقوم بإصالح و تعمیر عّشه َسنویًا و ُیضیُف الیه ما ُیَقّویه من األغضان و بالُقّوة و الصَّ

الَخشب و حّتی ِمن ِقَطع الحدید أحیانًا. و لهذا نري عّشه بعد سنوات قد ازداد وزنًا و ثقًال.

عّین الّصحیح عن النوعیۀ لکلمۀ «ُیواِظُب» فی النّص:  . 14

فعل - للغائب - مزید ثالثی - بزیادة حرف واحد   فعل مضارع - للغائب - مجرد ثالثی - بزیادة حرفین  

فعل مضارع - للغائب - من باب تفاُعل - مزید ثالثی  فعل - مزید ثالثی - من باب مفاعلۀ -  بزیادة حرفین  

عّین (النون) لیَس من الحروف األصّلیه للفعل:  . 15

ال َیسَخْر قوٌم من قوٍم عسی أن یکونوا خیراً منهم...   یا اّیها الذیَن آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظّن ...  

َتنَصحنا آیات القرآن و تقول: ال تعیبوا اآلخریَن ...   علینا أْن نبتعَد عن الَعجب و أْن ال نذُکَر عیوب اآلخرین ...  

عّین الفعل المزید فی العبارات التالیۀ:  . 16

َأْنُظُر إلی السماِء کثیراً ِمن اَألوقات کیف بَناها اهللا تعالی.   ز فی الغداِء غالبًا.   اإلیرانیَّون َیْأکلوَن الرَّ

قطراُت الَمَطِر َتنِزُل ِمن السماِء شدیداً فی الربیِع   ُأْخِرُج مالبسی لّما أِصل إلی البیِت سریعًا و أقرُأ دروسی  

.   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:  17
«اکتِسب الملکات الحسنۀ بالتکرار و التمرین حّتی تملک کنزًا لیس له زوال!»:

خصائل حسنه را باید با تکرار و ممارست به دست آورد تا صاحب گنجی بدون زوال شد! 

ملکات نیک با تکرار و تمرین به دست می آید تا بتوان صاحب گنجی شد که زایل نمی شود!

سعی کن ملکات حسنه را با تکرار و ممارست به دست آوري تا مالک گنجینه اي بی زوال شوي! 

خصوصّیات نیک را با تکرار و تمرین به دست بیاور تا مالک گنجی شوي که آن را زوالی نیست! 

■■

عّین جملۀ فعلّیۀ:  . 18

الفستان من المالبس النسائیۀ ذات األلوان المختلفۀ!   ذلک الطفل حافظ القرآن الکریم فی مدینتنا!  

إشتري أبی ألخواتی الجواالت الجدیدة من السوق!   اإلحسان إلی الوالدین فی کّل الحاالت واجب علینا!  

ما هو الخطأ فی األفعال الّتالیۀ:  . 19

أحِسنی: فعل أمر - للمخاطبۀ - مصدره (إحسان)   َم: فعل ماض - للغائب - مصدره (َتَعلُّم)   َتَعلَّ

َتنَتصرون: فعل مضارع - للمخاطبیَن - مصدره - (إفتعال)   اُطالُع: فعل مضارع - للغائب - مصدره (ُمفاَعَلۀ)  
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عّین الصحیح عن األفعال الّتی تحتها خّط:  . 20

َفتُّشت عن کتاب مفید یرشدنا إلی طریق الخیر! (ماضی باب تفّعل)  قال لی والدي: ال ُتعاشري من ال تعرفینها! (نهی باب ُمفاَعَلۀ)  

اِنتصر المجاهدون فی ساحۀ الحرب انتصاراً! (ماضی باب اِنفعال)  إّن صاحب العلم یستطیع أن یتقّدم فی الساحات األخري (مضارع باب تفعیل) 

ما هو الخطأ حول األفعال التالیۀ:  . 21

ْمَن الدروَس فی المدرسِۀ.   َأنتنَّ َتَعلَّ َأنتما َتکاَتَبتا فی القریِۀ.   ْمَن فی الّصفوف.   ُهنَّ َتَعلَّ هم َتکاَتبوا فی المدرسِۀ.  

عّین الفعل الّذي له حروف زائدة أکثر:  . 22

أنتم َتْسَتِمعوَن کالم الکباِر بدقٍّۀ.   ِإْنَقَطعِت اَألشجاُر فی الحدیقِۀ الکبیرة أمس.  

المؤمناُت الصالحاُت ال َیَتجادْلَن حول الموضوعات الُمختلفِۀ.   َأْستقِبُل أصدقائی فی محّطۀ القطار هذا الیوَم.  

عّین «النون» زائدًا فی صیاغۀ الفعل:  . 23

َهل ِإْنَطَلْقُتم ِمن مکانکم القدیم فی اُألسبوِع الماضی.   ِإْنَتَشرت أخباٌر مهّمۀ فی ُصُحف المدینۀ الیوَم.  

ا.   َأْنَتَجِت الشرکُۀ هذِه السنَۀ َأقمشًۀ جمیلًۀ جد ات فی ُمسابَقاِت البالد؟   أَتْنَتِصُر طالباُتنا المجدُّ

عّین الفعل المزید یختلُف عن الباقی:  . 24

ب ال ُتجالُِسوَن الشیاطیَن ألنّها شّر المخلوقاِت.   َأنتم یا طالُّ المسلماُت ُیبادْرَن بتهذیب َأنفسهنَّ قبَل غیرهّن.  

ها فی کثیٍر ِمن اُألمور المنزلیِّۀ.   مریُم ُتساِعَدیَن ُأمَّ ۀ فی مدرستنا.   نحُن تباَحْثنا حول المسائل المهمِّ

عّین الخطأ عن وزن المصدر لِألفعاِل فی العبارات التالیۀ:  . 25

ج)   جین ِمن الجامعۀ بعد سَنتْیِن. (َتَخرُّ َأْنِت سوف َتَتخرَّ روَن الناَس باألعمال الصالحۀ هُم المؤمنوَن حقًا (َتْبشیر)   الَّذین ُیبشِّ

م)   مون فی جمیع اُألمور یا إخوانی. (َتقدُّ أنتم ُتقدَّ هنَّ َیْنَتِظْرَن أطفالَهنَّ فی الشارِع. (إنتظار)  
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علینا أن نحترَم: ما باید احترام بگذاریم (بر ماست که احترام بگذاریم) /  األدیان إاللهیۀ: ادیان الهی / مع احتفاظ: همراه حفظ / ُکلٍّ ِمنّا: هر یک از ما   گزینه 3  . 1
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 2

»: «َیَتقاَربون»  «ال َیَتقاربون» است.  »: «َتقَْتِربَْن»  «ال َتقَْتِربَْن» و گزینۀ « »: «َقِبَل»  «َیقِْبُل» و گزینۀ « گزینۀ «
یادمون باشه: نون آخر فعل در فعل مضارع منفی حذف نمی شود و در فعل نهی در صیغۀ جمع مؤنث مخاطب نون باقی می ماند.

ترجمۀ صحیح: هر گروهی با آنچه دارند، خوشحال هستند.     گزینه 1  . 3
ترجمۀ عبارت: «نادان تالش می کند بین صفوف مسلمانان اختالف بیاندازد.»  گزینه 2  . 4

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:   

»: ناسزا گفتن  »: دور کردن                          گزینۀ « »: دور کردن                                      گزینۀ « گزینۀ «
إخوتی (ِاخوة + ي) (برادرانم) جمع مکّسر و مذکر است و فعل (تفّکروا) صحیح است.  گزینه 4  . 5

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 «
ترجمۀ جمله: «و با آنان در کار مشورت کن و اگر تصمیم گرفتی، پس بر خدا توّکل کن، قطعًا خدا توّکل کنندگان را دوست دارد.»  گزینه 1  . 6

»: َتَوکَّْل: توّکل کن /  یُحبُّ: دوست دارد.  گزینۀ «
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: َتَوکَّْل: توّکل کن ، ال یُِحبُّ: دوست نمی دارد.              فعل دوم مناسب عبارت نیست.  گزینۀ «

»: َتوکَّلَْت: توّکل کردي / ال یُِحبُّ دوست نمی دارد.      توّکل کردي و دوست نمی دارد با مفهوم آیه مطابقت ندارد.  گزینۀ «

»: توّکل کردي معنی آیه را کامل نمی کند. گزینۀ «

» جمع مؤنث سالم هستند.  » جمع مکّسر و گزینۀ « » و « جمع «قبیله»، «قبائل» است، گزینه هاي « گزینه 1  . 7

»: «نیکی کن، همان طور که خدا به تو نیکی کرد.»  ترجمه درست گزینۀ « گزینه 4  . 8
در همۀ روزها اخبار اکتشافات و تالش هاي ملت ها را به سمت زندگی بهتر و آیندة خوش تر می بینیم؛ ولی در تاریخ ملت ها مثال هایی برخالف این نیز هست در مورد ملت هایی صحبت شده که به
راحتی تسلیم شدند و لقمه اي راحت در دهان زورگویان قدرتمند شدند! ما اگر تنبلی کنیم و به لذت ها و راحتی مشغول شویم، از غافلۀ پیشرفت عقب می مانیم، بزرگداشت عمل و تشویق کردن مردم

به برپایی کارهاي مفید از فرهنگ تربیتی ما هست که نیاز به آموزش مردم از کودکی دارد!

گزینه 2 تکاَسْلنا و ِاْشَتَغْلنا   . 9

َتعلَّموا: فعل أمر از باب «تفّعل» دوم شخص جمع به معنی یاد بگیرید.  گزینه 2  . 10
َعلِّموا: فعل أمر از باب «تفعیل» دوم شخص جمع به معنی یاد دهید. 

َتَفقَّهوا: فعل أمر از باب «تفّعل» دوم شخص جمع به معنی جست و جو کنید است. 

» تنها فعل َعلِّموا ثالثی مزید است و دو فعل دیگر ثالثی مجّرد هستند.  » فعل (َعلِّموا) ذکر نشده است و در  گزینۀ « » (الَتموتوا) و (ال َیْعِذُر) دو فعل ثالثی مجرد هستند و در  گزینۀ « در  گزینۀ «
یادمون باشه: فعلی که شکل سوم شخص مفرد آن بیش از سه حرف داشته باشد، ثالثی مزید نامیده می شود.

» همنشینی کن درست هستند.  » جمع کن و در گزینۀ « » همانند می شوند، در  گزینۀ « در  گزینۀ « گزینه 4  . 11
الُمعاَرَضُۀ: مصدر باب ُمفاَعلۀ می باشد و عین الفعل مفتوح است.  گزینه 2  . 12

حرکات کلمات در گزینه هاي دیگر درست است. 
بررسی موارد نادرست در سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 13

: آمرزیده است  می آمرزد       أنفسهم: خودشان  گزینۀ 

: عبارت در گزینۀ  به طور کلی تغییر کرده است و فعل «یغفر» به صورت منفی ترجمه شده است.  گزینۀ 

: «َانْفس» مفعولٌ به است، در حالی که به شکل مفعول معنی نشده است و کلمۀ «بینهم» ترجمه نشده است.  گزینۀ 
ترجمۀ متن: 

بیشتر پرندگان سعی می کنند که هر ساله النۀ خودشان را تغییر دهند. در این بین برخی از آنها براي خود دوبار در سال النه می سازند به غیر از عقاب که براي زندگی و بقا در النه اش براي سال هاي
طوالنی مراقبت می کند. این پرنده به خاطر قدرت و توان در زندگی اش(از بقیۀ پرندگان) متمایز می شود و محل النه اش را در باالترین نقطه از کوه ها یا روي باالترین درخت در جنگل انتخاب می کند و
هر ساله به تعمیر و اصالح النه اش می پردازد و براي تقویت النه، شاخ و برگ درختان، تکه هاي چوب و حتی قطعات آهنی را به النه اش اضافه می کند و به همین خاطر می بینیم که وزن النه اش بعد از

چند سال زیاد شده است. 

«ُیواِظُب» مضارع ثالثی مزید از باب مفاعلۀ است و مفرد مذکر غایب (للغائب) می باشد و با توجه به اولین صیغۀ ماضی آن «واَظَب» یک حرف زائد (الف) دارد.  گزینه 2  . 14
بررسی سایر گزینه ها: 

»: مجرد ثالثی - بزیادة حرفین"، نادرست هستند.  گزینۀ «

»: بزیادة حرفین"، نادرست هستند.   گزینۀ «

»: من باب تفاعل، نادرست هستند.  گزینۀ «

(بعَد + ذکَر)   گزینه 3  . 15

): (أمَن + جنَب) بررسی گزینۀ (
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): (کاَن) + (سَخَر + عسی)   بررسی گزینۀ (

): (نَصَح) + (قول + عیب)   بررسی گزینۀ (

در این گزینه  ُأْخِرُج بر وزن ُأْفِعُل، ثالثی مزید باب إفعال، مضارع متکلم وحده است. دیگر فعل هاي به کار رفته در گزینه ها، فعل هاي ثالثی مجّرد می باشند. گزینه 3  . 16

ِاْکَتِسب: به دست آور، فعل امر است در سایر گزینه ها این فعل به صورت صحیح معنی نشده است.  گزینه 4  . 17
الملکات الَحَسنۀ: خصوصیات و صفات نیک – بالتکرار و التمرین: با تکرار و تمرین 

حتی َتْمِلک َکنزًا: تا مالک گنجی شوي 
َلیَس له زوال: آن را زوالی نیست (آن از بین رفتنی نیست). 

در این گزینه (إشتري) فعل است و جملۀ فعلیه وجود دارد.  گزینه 4  . 18
سایر گزینه ها: فعل نداریم و همۀ جمالت، جملۀ اسمیه هستند. 

فعل (اُطالع) در صیغۀ (متکلّم وحده) بوده و (اول شخص مفرد) و (للغائب) نادرست است. گزینه 3  . 19

فعل (ال ُتعاشري) (فعل نهی) از باب ُمفاَعَلۀ می باشد.  گزینه 1  . 20
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (ماضی باب تفعیل)  گزینۀ «

»: (مضارع باب تفّعل)  گزینۀ «

»: (ماضی باب ِافتعال) صحیح است.  گزینۀ «

در این گزینه َأنتما َتکاَتبا و یا ُهما َتکاَتبتا صحیح است. در دو باب تفعُّل و تفاُعل، صیغه هاي جمع مذکر، جمع مؤنث و مثنی در ماضی غایب و امر حاضر ظاهر یکسانی پیدا می کنند که اگر گزینه 3  . 21
در جمله حالت مخاطب وجود داشته باشد، امر حاضر بوده و اگر حالت غایب وجود داشته باشد، ماضی غایب خواهند بود. 

در این گزینه َأْسَتقِبُل در باب ِإستفعال قرار دارد و می دانیم که تعداد حروف زائد آن سه حرف است و بیشترین تعداد حروف زائد در باب ِإستفعال است.  گزینه 3  . 22
بررسی سایر گزینه ها: 

»: ِإْنَقَطَعْت در باب إنفعال است که دو حرف زائد دارد.  گزینۀ «

»: َتْسَتِمعوَن در باب إفتعال است که دو حرف زائد دارد.  گزینۀ «

»: َیَتجاَدْلَن در باب تفاُعل است که دو حرف زائد دارد.  گزینۀ «

در این گزینه (نـ) حرف زائد است، زیرا ریشۀ فعل َطَلَق می باشد که به باب انفعال رفته است.  گزینه 2  . 23
سایر گزینه ها: (ن) فاءالفعل است: 

»: ریشۀ فعل َنَشَر گزینۀ «

»: َنَصَر که باب افتعال رفته اند. گزینۀ «

»: َنَتَج که به باب ِإفعال رفته است.  گزینۀ «

در این گزینه َتباَحْثنا: در باب تفاُعل قرار دارد در حالی که در دیگر گزینه ها فعل ها در باب ُمفاعلۀ قرار دارند: ُیباِدْرَن، ُتجالسوَن، ُتساِعدیَن.   گزینه 3  . 24
در باب مفاعلۀ فقط الف زائد وجود دارد، در باب تفاعل، تـ و الف زائد وجود دارد. 

لوَن مزید باب تفعیل است، پس مصدر آن تقدیم می شود.  موَن بر وزن ُتفعِّ در این گزینه ُتقدِّ گزینه 4  . 25
سایر گزینه ها: مصادر به شکل صحیح آمده است. 
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