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 ادغام در کدام صیغه واجب است؟« َرد  »در صرف فعل ماضی   .0
  تکلم مع الغیرد( م خاطباتج( م خاطبهب( م الف( غائبتان 

 در باب افعال در صیغه مخاطب کدام است؟«َمد  »فعل امر حاضر از ریشه   .0
ِمد   

َ
مُدد الف( أ

ُ
  ب( أ

َ
  د( إمَدد َمد  ج( أ

 در کدام گزینه ادغام جوازی است؟  .9
  َیِظّلواد( لِ  م َیِفّرواج( لَ  ب( ِلَتمُدد م َیمُددَن الف( لَ  

 کدام گزینه صحیح است؟  .4
  َیوِثُق -َثَق د( َو  َیوَجُل -ج( َوِجَل  َیوَهُب -َهَب ب( َو  َیوَقُع -َقَع الف( َو  

 ........ عبارت است از تبدیل حرف عله ای به حروف عله دیگر  .7
  یچ کدامد( ه ج( اعالل به قلب عالل به حذفب( ا عالل به سکونالف( ا 

 کدام یک از انواع اعالل وجود دارد؟«َتِبعَن »در فعل   .6
  د( فقط قلب ج( اسکان،حذف ب( قلب،اسکان لب، حذفالف( ق 

 با توجه به قواعد فعل اجوف،کدام گزینه صحیح است؟  .1
  لم َنُقولون -د( لن َیقوال لم َنُقول -ج( لن َیقوال لم َنُقل -ب( لن یقالن لم َنُقل -الف( لن َیقوال 

 به ترتیب کدام است؟« یصون-صان»اسم فاعل و اسم مفعول از فعل   .9
  مصین -اوند( ص مصون -ج( صائن مصون -اینب( ص مصین-ائنالف( ص 

 صیغه امر حاضر مخاطب آن با نون تاکید ثقیله کدام گزینه است؟« وعد»ماده   .3
  ُدن  د( ِع  دان  ج( ِع  ب( ِعَدن   َدنالف( ِع  

 در کدام فعل اعالل به حذف وجود دارد؟  .01
ِقمَن  قیُم ب( تُ  قیموَن الف( یُ  

َ
  ج( أ

َ
  قامتد( أ

 به ترتیب کدام گزینه صحیح است؟« َرَموا»و « ُدِعَی »در مورد افعال  .00
 ناقص یائی،دارای اعالل حذف-ب( ناقص واوی،دارای اعالل قلب ناقص واوی،دارای اعالل حذف-اقص یائی،دارای اعالل قلبالف( ن 

  واوی،دارای اعالل اسکانناقص -د( ناقص یائی،دارای اعالل قلب ناقص واوی،دارای اعالل حذف-ج( ناقص یائی،دارای اعالل اسکان
 به ترتیب کدام گزینه است؟« َیدعو»صیغه غائبون و صیغه مخاطبه از فعل «یرمی»فعل معلوم از فعل   .00

  َتدعیَن  -د( َیرمیان َتدعوَن  -ج( َیرمیون َتدعیَن  -ب( َیرمون َتدعیَن  -رمیونالف( یَ  
 کدام است؟به ترتیب « َیرضی»صیغه مخاطبه و مخاطبات فعل   .09

  َترَضوَن  -د( َترَضیَن  َیرضون -ج( َترَضیَن  َترَضیاَن  -ب( َترَضیَن  َترَضیَن  -الف( َترَضیَن  
 تبدیل می شود؟« یاء»به « واو»در مصدر کدام یک از بابهای مزید از معتل ناقص،ضمه تبدیل به کسره و   .04

  نفعال،تفعلد( ا نفعال، افعالج( ا ب( تفّعل،تفاعل الف( افتعال،تفاعل 
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 به ترتیب کدام گزینه است؟« دعو»و « رمی»اسم فاعل و اسم مفعول از ماده   .07
 الداعی، المدُعّو -ب( الّرامی، المرِمّی  داعٌو، مدعّو -لّرامی، المرِمّی الف( ا 

  داعٌو، مدعّو -د( الّرامی، المرِموّی  داعٌو، مدعّو -ج( الّرامو، المرِمّی 
 .......... هم اعالل مثال و هم اعالل ناقص به عمل می آید  .06

  د( لفیف مفروق فیف مقرونج( ل ثالب( م جوفالف( ا 
 کدام گزینه است؟« وقی»اسم فاعل و اسم مفعول از ماده   .01

  اٍق،َموقوّی د( و  ج( واٍق، َموِقّی  اوی، موِقّی ب( ق الف( اواقی، موقوی 
 .........بدل کردن حرفی به حرف دیگر است و بیشتر در حرف صحیح می باشد  .09

  رصادد( ا ج( ابدال خفاتب( ا نصاتالف( ا 
 ماضی آن کدام است؟ 91در باب افتعال صیغه « ضرب»ماده   .03

  ضَتربَت د( ا ضطَربَت ج( ا ب( اضطربِت  ضَطَرَب الف( ا 
قون»فعل   .01 د   کدام باب به کار رفته است؟ در«َیص 

  نفعالد( ا ج( تفّعل فاعلب( ت فتعالالف( ا 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


