
تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴



.  َعّین الَخطأ: 1

ُسِمَع کالُمَک من قریب.  ُیْنَصُر المظلومون فی ایران.  ُیْضَرُب اَالمثاُل للّناس.    . فَّ ُم الدرُس فی الصَّ ُیَعلَّ

.  َعّین الَخطأ: 2

ُسِمَع کالُمَک من قریب.  ُیْنَصُر المظلومون فی ایران.  ُیْضَرُب اَالمثاُل للّناس.    . فَّ ُم الدرُس فی الصَّ  ُیَعلَّ

حیح فی الّترجمۀ: .  َعیِّن الصَّ 3

ُیْعَرُف الُمجرمون بسیماُهم: گنهکاران را با چهره شان می شناسند.

 اَفال َیْنُظروَن اِلی اإلبل َکْیَف ُخِلَقْت؟: آیا به شتر نگاه نمی کنید چگونه آفریده شده است؟

 و یقول االنساُن أ إذا ما ِمتُّ لََسوَف اُْخَرُج َحیا؟: و انسان می گوید آیا پس از این که مردم، زنده بیرون آورده خواهم شد؟

 و اَّتقوا یومًا ال تجري نفٌس عن نَْفٍس شیئًا: و بترس از روزي که کسی از دیگر، چیزي را دفع نمی کند.

حیح فی الّترجمۀ: .  َعیِّن الصَّ 4

ُیْعَرُف الُمجرمون بسیماُهم: گنهکاران را با چهره شان می شناسند.

 اَفال َیْنُظروَن اِلی اإلبل َکْیَف ُخِلَقْت؟: آیا به شتر نگاه نمی کنید چگونه آفریده شده است؟

 و یقول االنساُن أ إذا ما ِمتُّ لََسوَف اُْخَرُج َحیا؟: و انسان می گوید آیا پس از این که مردم، زنده بیرون آورده خواهم شد؟

 و اَّتقوا یومًا ال تجري نفٌس عن نَْفٍس شیئًا: و بترس از روزي که کسی از دیگر، چیزي را دفع نمی کند.

.  َعّین الَخطأ:  5

هذه المحفظُۀ ُتْفَتُح غداً.  ُیْتَرُك الطفُل وحیداً فی الشارع.  لََک.  َمَثٌل ُضِرَب ُیْضَرُب هذه األمثال للّناس. 

.  َعّین الَخطأ:  6

هذه المحفظُۀ ُتْفَتُح غداً.  ُیْتَرُك الطفُل وحیداً فی الشارع.  لََک.  َمَثٌل ُضِرَب ُیْضَرُب هذه األمثال للّناس. 

حیح فی بناِء الفعل المجهول: «َخَلَق اُهللا اإلنساَن.» .  َعیِّن الصَّ 7

ُخِلَق اُهللا االنساُن ُخِلَق اُهللا االنساَن ُخِلَق االنساُن َخَلَق اُهللا اإلنساُن

حیح فی بناِء الفعل المجهول: «َخَلَق اُهللا اإلنساَن.» .  َعیِّن الصَّ 8

ُخِلَق اُهللا االنساُن ُخِلَق اُهللا االنساَن ُخِلَق االنساُن َخَلَق اُهللا اإلنساُن

ُموَن» حیح عن البناء للمجهول فی الفعَلْیِن: «َضَربَْت، ُتَعلِّ .  َعّین الصَّ 9

ُموَن ُضِرْبَت، ُتُعلِّ ُموَن ُضِرْبَت، ُتَعلَّ ُموَن ُضَرْبَت، ُتَعلَّ ُموَن ُضِرْبَت، ُتُعلَّ

ُموَن» حیح عن البناء للمجهول فی الفعَلْیِن: «َضَربَْت، ُتَعلِّ .  َعّین الصَّ 10

ُموَن ُضِرْبَت، ُتُعلِّ ُموَن ُضِرْبَت، ُتَعلَّ ُموَن ُضَرْبَت، ُتَعلَّ ُموَن ُضِرْبَت، ُتُعلَّ

.  َعّین الفعل الّذي ال یمکُن أن ُیْبنی للمجهول: 11

َیْعَلُم   اِْنَفَجَر َم َتَعلَّ اِْخَتَرَع

.  َعّین الفعل الّذي ال یمکُن أن ُیْبنی للمجهول: 12

َیْعَلُم   اِْنَفَجَر َم َتَعلَّ اِْخَتَرَع

.  عّین الفعل الّذي ال یمکُن أن یبنٰی للمجهول: 13

َفِرَح َسِمَع ُم ُیَعلِّ اِْسَتْخَدَم

.  عّین الفعل الّذي ال یمکُن أن یبنٰی للمجهول: 14

َفِرَح َسِمَع ُم ُیَعلِّ اِْسَتْخَدَم

نمونه سوال عربى دهم درس 6 آسان
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.  فی أّي المنتَخب کلُّ األفعاِل مجهوٌل: 15

ُیشاَهُد - ُیْکَتُب ُیْفِعُل - ُیْنَصُر ُیکاِتُب - ُیهاَجُم ُس - ُیْکَتُب ُیَدرِّ

.  فی أّي المنتَخب کلُّ األفعاِل مجهوٌل: 16

ُیشاَهُد - ُیْکَتُب ُیْفِعُل - ُیْنَصُر ُیکاِتُب - ُیهاَجُم ُس - ُیْکَتُب ُیَدرِّ

.  أيُّ ِعباَرٍة لیس لِفعلها فاِعٌل؟ 17

اِْحَترَق اْلَبیُت و َهَرَب النُّاس.   جاَء اْلَحقُّ َو َزَهَق اْلباِطُل.   ُخِلَق اإلنساُن ضعیفًا.   فُل الماَء.   َشِرَب الطِّ

.  أيُّ ِعباَرٍة لیس لِفعلها فاِعٌل؟ 18

اِْحَترَق اْلَبیُت و َهَرَب النُّاس.   جاَء اْلَحقُّ َو َزَهَق اْلباِطُل.   ُخِلَق اإلنساُن ضعیفًا.   فُل الماَء.    َشِرَب الطِّ

.  فی أيِّ المنتخُبِ جاء فعل مجهول:  19

ُیضاِربوَن ُیْعَلُم   ُیقاِتُل ُف ُیَعرِّ

.  فی أيِّ المنتخُبِ جاء فعل مجهول:  20

ُیضاِربوَن ُیْعَلُم   ُیقاِتُل ُف ُیَعرِّ

حیح فی المبنّی للمجهول: .  عیِّن الصَّ 21

ُذِهَب  َذَهَب ُموَن ُموَن  ُتُعلَّ ُتَعلِّ ُم ُم  ُتَعلَّ ُتَعلِّ ←←←←َتَعلَّم  ُتَعلَّم    

حیح فی المبنّی للمجهول: .  عیِّن الصَّ 22

ُذِهَب  َذَهَب ُموَن ُموَن  ُتُعلَّ ُتَعلِّ ُم ُم  ُتَعلَّ ُتَعلِّ ←←←←َتَعلَّم  ُتَعلَّم 

.  َعّین الخطأ فی البناء للمجهول: 23

ماء ماٌء.  َیْحَتِرَم اإلبُن الوالدیِن. ُیْحَتِرُم الوالداِن.  اَْنَزَل اُهللا من السماِء ماًء.  اُْنِزَل من السِّ

.  ُکِتَبت المقالَُۀ.  َکَتَبْت الطالبُۀ المقالَۀَ َقَرأْت الطالبُۀ الدرَس.  ُقِرَئ الدرُس. 

←←

←←

.  َعّین الخطأ فی البناء للمجهول: 24

ماء ماٌء.  َیْحَتِرَم اإلبُن الوالدیِن. ُیْحَتِرُم الوالداِن.  اَْنَزَل اُهللا من السماِء ماًء.  اُْنِزَل من السِّ

.  ُکِتَبت المقالَُۀ.  َکَتَبْت الطالبُۀ المقالَۀَ َقَرأْت الطالبُۀ الدرَس.  ُقِرَئ الدرُس. 

←←

←←

.  َعّین الَخطأ فی العبارات الّتالیۀ: 25

ُۀ عن أبِی.  فاذا نُِفَخ فی الّصور نفخٌۀ واحدٌة.  ُسِمَع هذه الِقصَّ ُقِرَأ الدرُس فی المکتبۀ.  ُقِرأت المقاالُت فی المدرسۀ. 

.  َعّین الَخطأ فی العبارات الّتالیۀ: 26

ُۀ عن أبِی.  فاذا نُِفَخ فی الّصور نفخٌۀ واحدٌة.  ُسِمَع هذه الِقصَّ ُقِرَأ الدرُس فی المکتبۀ.  ُقِرأت المقاالُت فی المدرسۀ. 

.  َعّین الَخطأ فی المجهول: 27

ُم ُم  ُتَعلَّ ُتَعلِّ ُم ُم  ُیَتَعلَّ َیَتَعلَّ َم َم  ُتَعلَّ َتَعلَّ اُْخُتِرَع   ←←←←اِْخَتَرَع

.  َعّین الَخطأ فی المجهول: 28

ُم ُم  ُتَعلَّ ُتَعلِّ ُم ُم  ُیَتَعلَّ َیَتَعلَّ َم َم  ُتَعلَّ َتَعلَّ اُْخُتِرَع   ←←←←اِْخَتَرَع

اّي عبارة جاء فیها الفعل المجهول؟  . 29

إذا ُقرَيء القرآن فاسَتمعوا له.   ُیالحظ الناس غیمًۀ سوداَء عظیمًۀ.   ُیسّمی الناُس هذه الظاهرة مطَر السمِک.   کأنَّ السماء ُتمطر أسماکًا.  

اّي عبارة جاء فیها الفعل المجهول؟  . 30

إذا ُقرَيء القرآن فاسَتمعوا له.   ُیالحظ الناس غیمًۀ سوداَء عظیمًۀ.   ُیسّمی الناُس هذه الظاهرة مطَر السمِک.   کأنَّ السماء ُتمطر أسماکًا.  

.  َعّین الفعل الّذي یمکُن أن یبنٰی للمجهول: 31

انَقَلَب َح َفرَّ َیْجِلُس َذَهَب
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.  َعّین الفعل الّذي یمکُن أن یبنٰی للمجهول: 32

انَقَلَب َح َفرَّ َیْجِلُس َذَهَب

؟  .  أيَّ الفعُل ُیْمِکُن أن یکون فعَالَ مجهوَالَ 33

بََکَی َجَلَس َذَهَب  َضَرَب

؟  .  أيَّ الفعُل ُیْمِکُن أن یکون فعَالَ مجهوَالَ 34

بََکَی َجَلَس َذَهَب  َضَرَب

مد رسالًۀ.» حیح فی بناء فعل المجهول: «َکَتَب محٌّ .  َعیِّن الصَّ 35

ُکِتَبْت محمُد رسالٌۀ.  ُکِتَبْت رسالٌۀ.  ُکِتَبْت رسالًۀ.  ُکِتَب رسالٌۀ. 

مد رسالًۀ.» حیح فی بناء فعل المجهول: «َکَتَب محٌّ .  َعیِّن الصَّ 36

ُکِتَبْت محمُد رسالٌۀ.  ُکِتَبْت رسالٌۀ.  ُکِتَبْت رسالًۀ.  ُکِتَب رسالٌۀ. 

 اقرأ الّنص الّتالی بدّقۀ ثّم أجب عن األسئلۀ بما یناسب الّنص:  

 أ تعلم أّن للّتمساح صدیقًا مخلصًا من الّطیور، حیث نري بینهما تعامًال عجیبًا فکثیرًا ما نشاهد التمساح قد فتح فّکیه الواسعین و أقبل الّطائر و دخل فی فمه بکّل طمأنینۀ لیجمع
بمنقاره کّل ما عّلق بین أسنان ذلک الحیوان من الّطعام! لذا فقد أنس کّل منهما اآلخر و استحکمت بینهما أسباب الّصداقۀ حّتی أنّک تري الّطائر یدخل فم الّتمساح و کأنّح یدخل

بیته! 
هناك خدمۀ ُاخري یقّدمها هذا الّطائر للّتمساح، فهو یتبع التماسیح فی رحالتها لطلب القوت، فإذا شاهد صیدا أو خطرًا، أسرع إلی إنذار الّتمساح بإیجاد صوت یدرك الحیوان

معناه، فیسرع إلی االبتعاد أو إلی اّتخاذ الحیلۀ المناسبۀ الصطیاد (= صید) طعمته! 

.  عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی  37
«أقبل»:

فعل مضارع - للغائب –  متعدٍّ – للمعلوم - متعدٍّ / فاعله ضمیر «هو» المستتر فعل ماٍض – للغائب - متعدٍّ - من ریشه ق-ب-ل / فعل و مع فاعله جملٌۀ فعلیۀ

للغائب - مضارع - الزم – معلوم  / فاعله «الطائر» اسم ظاهر من باب إفعال - للغائب - معلوم - الزم/ فعل و فاعله «الطائر» و الجملۀ فعلیۀ

.  عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی  38
«أقبل»:

فعل مضارع - للغائب –  متعدٍّ – للمعلوم - متعدٍّ / فاعله ضمیر «هو» المستتر فعل ماٍض – للغائب - متعدٍّ - من ریشه ق-ب-ل / فعل و مع فاعله جملٌۀ فعلیۀ

للغائب - مضارع - الزم – معلوم  / فاعله «الطائر» اسم ظاهر من باب إفعال - للغائب - معلوم - الزم/ فعل و فاعله «الطائر» و الجملۀ فعلیۀ

.  عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی "(با تغییر)  39
«یقّدم»:

للغائب – من باب تفّعل - من ریشۀ ق-د-م / فعل مرفوع و فاعله «هذا» للغائب - مضارع - الزم/ فعل مرفوع، و فاعله االسم الظاهر «الطائر»  

فعل مضارع – للغائب –  متعدٍّ –  للمعلوم / فعل مرفوع و فاعله «هذا» و الجملۀ فعلیۀ من باب تفعیل – متعدٍّ / فعل و فاعله ضمیر «الهاء» و الجملۀ فعلیۀ

.  عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی "(با تغییر)  40
«یقّدم»:

للغائب – من باب تفّعل - من ریشۀ ق-د-م / فعل مرفوع و فاعله «هذا» للغائب - مضارع - الزم/ فعل مرفوع، و فاعله االسم الظاهر «الطائر»  

فعل مضارع – للغائب –  متعدٍّ –  للمعلوم / فعل مرفوع و فاعله «هذا» و الجملۀ فعلیۀ من باب تفعیل – متعدٍّ / فعل و فاعله ضمیر «الهاء» و الجملۀ فعلیۀ

.  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ" ( با تغییر)  41
 عّین المجهول:

 إّن المؤمنۀ ال ُتجالس المتکّبرات فی جمیع األحوال!   ال أستسلم أمام الّظالمین و اُطیع اهللا و رسوله 

 بسبب بُعدك عّنی، ال ُیسمع صوتک أبداً!   لُِیحاول المسلم بتهذیب نفسه قبل اآلخرین!  
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.  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ" ( با تغییر)  42
 عّین المجهول:

 إّن المؤمنۀ ال ُتجالس المتکّبرات فی جمیع األحوال!   ال أستسلم أمام الّظالمین و اُطیع اهللا و رسوله 

 بسبب بُعدك عّنی، ال ُیسمع صوتک أبداً!   لُِیحاول المسلم بتهذیب نفسه قبل اآلخرین!  

اّي عبارة ال تشتمل علی (الفعل المعلوم)؟  . 43

أ أنَت ُتقاتُل هذا الرجَل؟   أنادیَک یا اهللا لُتشفَق علینا.   َوجدت السعادة فی طریق اهللا و طاعته.   الخیرات ُتقّرب االنساَن الی اهللا.  

اّي عبارة ال تشتمل علی (الفعل المعلوم)؟  . 44

أ أنَت ُتقاتُل هذا الرجَل؟   أنادیَک یا اهللا لُتشفَق علینا.   َوجدت السعادة فی طریق اهللا و طاعته.   الخیرات ُتقّرب االنساَن الی اهللا.  

ايُّ عبارة لیس فیها الفعل المجهول؟  . 45

ُیفَتح باُب صالۀ االمتحان للطّالب   بون بیوَتنا  هؤالء الرجال ُیخرَّ ُیعرف المجرموَن بسیماهم   ُخلق اإلنساُن ضعیفًا

ايُّ عبارة لیس فیها الفعل المجهول؟  . 46

ُیفَتح باُب صالۀ االمتحان للطّالب   بون بیوَتنا  هؤالء الرجال ُیخرَّ ُیعرف المجرموَن بسیماهم   ُخلق اإلنساُن ضعیفًا

.  َعّین نائب الفاِعِل لیس اسم ظاهر: 47

ُیْسَمُع صوٌت من البعید.  ُخِلَق االنساُن.   اُْنِزلَْت آیاُت القرآِن.   اُْنِزلوا فی عصٍر قدیٍم. 

.  َعّین نائب الفاِعِل لیس اسم ظاهر: 48

ُیْسَمُع صوٌت من البعید.  ُخِلَق االنساُن.   اُْنِزلَْت آیاُت القرآِن.   اُْنِزلوا فی عصٍر قدیٍم. 

ُم» حیح فی المجهول َعِن الفعل: «نَُعلِّ .  عیِّن الصَّ 49

ُم نُُعلُّ ُم نَُعلَّ ُم نُُعلَّ ُم نُُعلِّ

ُم» حیح فی المجهول َعِن الفعل: «نَُعلِّ .  عیِّن الصَّ 50

ُم نُُعلُّ ُم نَُعلَّ ُم نُُعلَّ ُم نُُعلِّ
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زیرا «اَالمثال» جمع غیرعاقل و نائب فاعل است، پس فعل مجهول باید به صورت مفرد مؤنّث یعنی «تُْضَرُب» بیاید. گزینه 2  . 1

زیرا «اَالمثال» جمع غیرعاقل و نائب فاعل است، پس فعل مجهول باید به صورت مفرد مؤنّث یعنی «تُْضَرُب» بیاید. گزینه 2  . 2
نادرستی گزینه ها:  گزینه 3  . 3

گزینۀ   گنهکاران با چهره شان شناخته می شوند.»  یُْعَرُف: فعل مجهول می باشد. 

گزینۀ   «آیا به شتر نگاه نمی کنند که چگونه آفریده شده است؟» «ینظرون» فعل غائب است، به صورت مخاطب آمده است. 

گزینۀ   «ِاتّقوا» فعل جمع مذکر مخاطب است که به صورت مفرد «بترس» آمده است.
نادرستی گزینه ها:  گزینه 3  . 4

گزینۀ   گنهکاران با چهره شان شناخته می شوند.»  یُْعَرُف: فعل مجهول می باشد. 

گزینۀ   «آیا به شتر نگاه نمی کنند که چگونه آفریده شده است؟» «ینظرون» فعل غائب است، به صورت مخاطب آمده است. 

گزینۀ   «ِاتّقوا» فعل جمع مذکر مخاطب است که به صورت مفرد «بترس» آمده است.
زیرا «هذه» نائب فاعل است، پس فعل باید به صورت مؤنث یعنی «تُْضَرُب» بیاید. گزینه 1  . 5
زیرا «هذه» نائب فاعل است، پس فعل باید به صورت مؤنث یعنی «تُْضَرُب» بیاید. گزینه 1  . 6

توجه شود در تبدیل جملۀ معلوم به جملۀ مجهول باید فاعل حذف شود، مفعول از منصوب به مرفوع و نائب فاعل تبدیل شود و شکل فعل باید به صورت مجهول باشد.   گزینه 2  . 7
بررسی سایر گزینه ها: 

: فاعل حذف نشده است و فعل مجهول نشده است.   گزینۀ 

: فعل مجهول شده است ولی فاعل را حذف نکرده و مفعول تغییر نکرده است.   گزینۀ 

: فعل مجهول شده است و مفعول مرفوع شده است ولی فاعل حذف نشده است. گزینۀ 
توجه شود در تبدیل جملۀ معلوم به جملۀ مجهول باید فاعل حذف شود، مفعول از منصوب به مرفوع و نائب فاعل تبدیل شود و شکل فعل باید به صورت مجهول باشد.   گزینه 2  . 8

بررسی سایر گزینه ها: 

: فاعل حذف نشده است و فعل مجهول نشده است.   گزینۀ 

: فعل مجهول شده است ولی فاعل را حذف نکرده و مفعول تغییر نکرده است.   گزینۀ 

: فعل مجهول شده است و مفعول مرفوع شده است ولی فاعل حذف نشده است. گزینۀ 
زیرا در گزینه هاي دیگر به ترتیب (تُُعلَُّموَن، ُضَربَْت، تُُعلُِّموَن) نادرست می باشد.  گزینه 3  . 9

 به اعراب گذاري توجه کنید!
زیرا در گزینه هاي دیگر به ترتیب (تُُعلَُّموَن، ُضَربَْت، تُُعلُِّموَن) نادرست می باشد.  گزینه 3  . 10

 به اعراب گذاري توجه کنید!
زیرا «ِانَْفَجَر» در باب انفعال و الزم است و فعل الزم مجهول نمی شود. گزینه 3  . 11
زیرا «ِانَْفَجَر» در باب انفعال و الزم است و فعل الزم مجهول نمی شود. گزینه 3  . 12

زیرا «َفِرَح» فعل الزم است و مجهول نمی شود. گزینه 4  . 13

زیرا «َفِرَح» فعل الزم است و مجهول نمی شود. گزینه 4  . 14
فعل مجهول دو نوع است: ماضی – مضارع     گزینه 4  . 15

در ماضی عین الفعل کسره می گیرد و تمام حروف داراي حرکِت قبِل آن ضمه می گیرد و در مضارع فقط فعل اّول ضمه می گیرد و عین الفعل فتحه می گیرد. 
فعل مجهول دو نوع است: ماضی – مضارع     گزینه 4  . 16

در ماضی عین الفعل کسره می گیرد و تمام حروف داراي حرکِت قبِل آن ضمه می گیرد و در مضارع فقط فعل اّول ضمه می گیرد و عین الفعل فتحه می گیرد. 

در گزینۀ  فعل «ُخِلَق» مجهول است و فاعل ندارد، اإلنسان نائب فاعل است. گزینه 2  . 17

: انسان ضعیف خلق شده است.  ترجمۀ گزینۀ 
در گزینه هاي دیگر: 

) الْحقُّ فاعل هستند.  ) البیُت و  ) الطِّفُل،  
ترجمۀ گزینه ها:  

) کودك آب را نوشید. 

) خانه سوخت و مردم فرار کردند. 

) حق آمد و باطل نابود شد. 

در گزینۀ  فعل «ُخِلَق» مجهول است و فاعل ندارد، اإلنسان نائب فاعل است. گزینه 2  . 18

: انسان ضعیف خلق شده است.  ترجمۀ گزینۀ 
در گزینه هاي دیگر: 

) الْحقُّ فاعل هستند.  ) البیُت و  ) الطِّفُل،  
ترجمۀ گزینه ها:  

) کودك آب را نوشید. 

) خانه سوخت و مردم فرار کردند.
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) حق آمد و باطل نابود شد. 
توجه شود که فعل مجهول با ضمه ــُـ شروع می شود، ولی در فعل هاي ثالثی مزید باب هاي افعال، تفعیل و مفاعلۀ با ضمه ــُـ شروع می شوند که نباید با فعل مجهول اشتباه شود. گزینه 3  . 19
توجه شود که فعل مجهول با ضمه ــُـ شروع می شود، ولی در فعل هاي ثالثی مزید باب هاي افعال، تفعیل و مفاعلۀ با ضمه ــُـ شروع می شوند که نباید با فعل مجهول اشتباه شود. گزینه 3  . 20

) تَُعلَُّموَن می باشد.  ) تُُعلَِّم  پاسخ گزینه هاي دیگر به ترتیب:  گزینه 2  . 21

) هم به جهت اینکه فعل َذَهَب الزم است، مجهول نمی شود.  گزینه ي (

) تَُعلَُّموَن می باشد.  ) تُُعلَِّم  پاسخ گزینه هاي دیگر به ترتیب:  گزینه 2  . 22

) هم به جهت اینکه فعل َذَهَب الزم است، مجهول نمی شود.  گزینه ي (
زیرا در مضارع مجهول حرف اّول (ضّمه) می گیرد و عین الفعل (فتحه) می گیرد «یُْحَتَرُم».  گزینه 1  . 23
زیرا در مضارع مجهول حرف اّول (ضّمه) می گیرد و عین الفعل (فتحه) می گیرد «یُْحَتَرُم».  گزینه 1  . 24

زیرا «هذه» نائب فاعل و مؤنث است، پس فعل مجهول باید به صورت مؤنث بیاید. (ُسِمَعْت). گزینه 3  . 25

زیرا «هذه» نائب فاعل و مؤنث است، پس فعل مجهول باید به صورت مؤنث بیاید. (ُسِمَعْت). گزینه 3  . 26

ـ) می گیرد و تمام حروف متحرك قبِل آن ضّمه (ـُـ) می گیرد مثال: َتَعلََّم  تُُعلَِّم ـِ زیرا در مجهوِل ماضی، عین الفعل کسره ( گزینه 2  . 27

ـ) می گیرد و تمام حروف متحرك قبِل آن ضّمه (ـُـ) می گیرد مثال: َتَعلََّم  تُُعلَِّم ـِ زیرا در مجهوِل ماضی، عین الفعل کسره ( گزینه 2  . 28
(ُقِرَيء) فعل ماضی مجهول و (القرآُن: نایب فاعل و مرفوع)  گزینه 4  . 29

بررسی سایر گزینه ها: 
چون همگی مفعول به دارند پس هیچ کدام مجهول نیستند. مفعول ها (أسماکًا + هذه الظاهرة + مطَر + غیمًۀ)  

نکته: 
بعضی فعل ها دو مفعول به می پذیرند به آنها دو مفعولی می گویند.  

): َسّمی، جزء همان فعل هاي دو مفعولی است.  بررسی گزینۀ (
(ُقِرَيء) فعل ماضی مجهول و (القرآُن: نایب فاعل و مرفوع)  گزینه 4  . 30

بررسی سایر گزینه ها: 
چون همگی مفعول به دارند پس هیچ کدام مجهول نیستند. مفعول ها (أسماکًا + هذه الظاهرة + مطَر + غیمًۀ)  

نکته: 
بعضی فعل ها دو مفعول به می پذیرند به آنها دو مفعولی می گویند.  

): َسّمی، جزء همان فعل هاي دو مفعولی است.  بررسی گزینۀ (
زیرا «َفرََّح» متعدي است و مجهول می شود. گزینه هاي دیگر همگی الزم هستند. گزینه 3  . 31
زیرا «َفرََّح» متعدي است و مجهول می شود. گزینه هاي دیگر همگی الزم هستند. گزینه 3  . 32

زیرا فعل مجهول باید متعّدي باشد و در این سؤال ضرب فعل متّعدي است که مجهول می شود، ولی بقیّه ي گزینه ها الزم هستند و مجهول نمی شود.     گزینه 1  . 33
زیرا فعل مجهول باید متعّدي باشد و در این سؤال ضرب فعل متّعدي است که مجهول می شود، ولی بقیّه ي گزینه ها الزم هستند و مجهول نمی شود.     گزینه 1  . 34

در جمله ي مجهول باید فاعل حذف شود و مفعول از منصوب به مرفوع تبدیل شود و جنس فعل از نظر مّذکر و مؤنث با مفعول مطابقت کند.  گزینه 3  . 35
نکته : دقت شود که تنوین گزینه ي 2 و 3 متفاوت است .( گزینه 2 تنوین فتحه و گزینه 3 تنوین ضمه دارد)

در جمله ي مجهول باید فاعل حذف شود و مفعول از منصوب به مرفوع تبدیل شود و جنس فعل از نظر مّذکر و مؤنث با مفعول مطابقت کند.  گزینه 3  . 36
نکته : دقت شود که تنوین گزینه ي 2 و 3 متفاوت است .( گزینه 2 تنوین فتحه و گزینه 3 تنوین ضمه دارد)

آیا می دانی که تمساح دوستی از پرندگان دارد. بطوریکه بین آندو همکاري عجیبی می بینیم. چه بسیار مشاهده می کنیم که تمساح باز کرده است دو فّک وسیعش را و پیش آمده است پرنده و داخل
دهانش شده است با آرامش کامل براي اینکه با نوکش هرچه که معلّق مانده بین دندان آن حیوان از غذا را جمع کند. به همین خاطر انس پیدا کرده است هر یک از آندو به دیگري و بین آندو

اسباب دوستی محکم شده است به طوري که می بینی پرنده را که داخل می شود در دهان تمساح مانند اینکه او داخل خانه اش شده است.  
خدمت دیگري وجود دارد که این پرنده به تمساح تقدیم می کند. پس او بدنبال تمساح ها می رود در کوچ آنها براي بدست آوردن غذا پس هنگامی که مشاهده کرد صیدي یا خطري را می شتابد به

هشدا دادن به تمساح با ایجاد صدایی که آن حیوان آن را درك می کند پس شتاب می کند به دوري کردن یا بکارگیري حیله اي مناسب براي شکار طعمه اش. 

موارد نادرست در گزینه هاي دیگر:  گزینه 3  . 37

- متعدٍّ غلط – فاعلُه ضمیر «ُهَو» مستتر = غلط 

- متعدٍّ = غلط 

- مضارع = غلط 

موارد نادرست در گزینه هاي دیگر:  گزینه 3  . 38

- متعدٍّ غلط – فاعلُه ضمیر «ُهَو» مستتر = غلط 

- متعدٍّ = غلط 

- مضارع = غلط 

موارد نادرست در گزینه هاي دیگر:  گزینه 4  . 39

- الزم = غلط – فاعلُه االسم الظاهر «الطائر» = غلط فاعلش «هذا» می باشد. 

- من باب َتَفّعل = غلط من باب تفعیل صحیح است. 

- فاعلُه ضمیر «الماء» = غلط  فاعلُُه: هذا = صحیح است. 

موارد نادرست در گزینه هاي دیگر: گزینه 4  . 40
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- الزم = غلط – فاعلُه االسم الظاهر «الطائر» = غلط فاعلش «هذا» می باشد. 

- من باب َتَفّعل = غلط من باب تفعیل صحیح است. 

- فاعلُه ضمیر «الماء» = غلط  فاعلُُه: هذا = صحیح است. 

«ال یُْسَمُع» شنیده نمی شود. فعل مجهول است و   گزینه 3  . 41
ترجمۀ گزینه: به علت دوري ات از من، صدایت شنیده نمی شود هرگز. 

«ال یُْسَمُع» شنیده نمی شود. فعل مجهول است و   گزینه 3  . 42
ترجمۀ گزینه: به علت دوري ات از من، صدایت شنیده نمی شود هرگز. 

(َوِجدْت: فعل ماضی با ضّمه شروع شود، مجهول است.)  گزینه 2  . 43
سایر گزینه ها: وجود مفعول به در تمام گزینه ها (االنساَن + َك + هذا الرجَل) نشانۀ معلوم بودن فعل هاي این گزینه هاست.

(َوِجدْت: فعل ماضی با ضّمه شروع شود، مجهول است.)  گزینه 2  . 44
سایر گزینه ها: وجود مفعول به در تمام گزینه ها (االنساَن + َك + هذا الرجَل) نشانۀ معلوم بودن فعل هاي این گزینه هاست.

بون) مجهول بود، مفعول به (بیوَت) نداشت! بقیۀ گزینه ها: (ُخِلَق + ُیعَرُف + ُیفَتُح) مجهول هستند.  اگر (ُیخرَّ گزینه 3  . 45

بون) مجهول بود، مفعول به (بیوَت) نداشت! بقیۀ گزینه ها: (ُخِلَق + ُیعَرُف + ُیفَتُح) مجهول هستند.  اگر (ُیخرَّ گزینه 3  . 46

: صوٌت نائب فاعل از نوع اسم ظاهر هستند. : االنساُن و در گزینۀ  : آیاُت و در گزینۀ  زیرا در این گزینه ضمیر «واو» نائب فاعل است. در گزینۀ  گزینه 2  . 47

: صوٌت نائب فاعل از نوع اسم ظاهر هستند. : االنساُن و در گزینۀ  : آیاُت و در گزینۀ  زیرا در این گزینه ضمیر «واو» نائب فاعل است. در گزینۀ  گزینه 2  . 48

زیرا حرف اّول، َضّمه دارد و عین الفعل، فتحه دارد.  گزینه 3  . 49

زیرا حرف اّول، َضّمه دارد و عین الفعل، فتحه دارد.  گزینه 3  . 50
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