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 وجود دارد؟           فعل در کدام عبارت،  .7
  ر  د( غاَیة المکارم االیثا ج( َجَلَس علٌی فی َبیٍت جمیٍل  َالیوم َعَمٌل و ال ِحساٌب  ب( َهل َاَحٌد فی الدار الف( 

 ؟  باشد نمیکدام فعل ، صحیح   .1
ر   الف(  ر   ج( ما َنَصرت   ب( ما َانص    د( ال َنَصرت   ال َانص 

د  ﴿در آیه شریفه   ضمایرنوع   .9  کدام است ؟   به ترتیب ،﴾ایاَک َنعب 
 منفصل مفعولی ، متصل فاعلی  ب( منفصل فاعلی ، متصل مفعولی الف( 

  ، متصل فاعلی متصل مفعولی د( منفصل مفعولی ، منفصل فاعلی ج(
 .فعلی است که در گذشته اتفاق افتاده و اثرش تا حال باقی است  .4
  ماضی مطلق د( ج( ماضی نقلی  ماضی بعید ب( ماضی استمراری الف( 

 ماضی بعید از فعل " َکَتَب" صیغه ششم کدام است؟    .7
نَّ َکَتبن   الف(  نَّ  د( َقد َکَتبَن  ج( کاَن َکَتبَن  ب( ک  بَن ک    َیکت 

 کدام گزینه، مضارع التزامی است؟    .6
  د( َان َیذَهب    َسَیذَهب ج( َلن َیذَهَب   ب( َلم َیذَهب الف( 

ن ال َتعُبدوا﴿نوع فعل در آیه شریفه  .1
َ
 چیست؟  ﴾ا

  مضارع التزامی د( ج( مضارع منفی ب( فعل نهی مضارع منصوب الف( 
َینُصُر "  صحیح است ؟   .9

َ
 کدام گزینه درباره  فعل " ل

  فعل جحد د( فعل مستقبل ج( فعل امر ب( الف( مضارع ملموس 
ٍة ﴿دلیل حذف فاعل در ایه شریفه   .3  : وقتی به شما درود گفته شد " چیست ؟ ﴾و اذا ُحییُتم ِبَتحیَّ
 بودن فاعل نامعلوم ب( معلوم بودن فاعل برای مخاطب الف( 

  د( عدم اهمیت ذکر فاعل مختصرگویی ج(
َة " کدام است؟  .71 ُب الِقصَّ

ا
ّل  الطُّ

َ
َرأ

َ
 مجهول جمله " ق

واق   الف(  ة ب( ق   ِرؤ  ِت الِقصَّ
َ
 ج( ق   ِرأ

َ
ة ِرأ ب  ق   د( الِقصَّ ّلا  الطُّ

َ
  ِرأ

 موکد فعل " َینُصرَن" چیست؟   .77
َرن  الف(  َرنَّ  ب( َینص  رنانِّ  ج( َینص  ِرنَّ  د( َینص    َینص 

 دارد؟ معناییاست و چه  فعلی" َلم َتذَهبی"  چه   .71
 نمی رفتی )تو یک زن( -مضارع مجزوم  ب( نرفتی )تو یک زن( -الف( مضارع مجزوم 

  نمی روی )تو یک زن( -مضارع مجزوم  د( نرو )تو یک زن( -ج( مضارع منصوب 
 ؟ نیست صحیحکدام گزینه   .79

  ال َینَجحوَن  د( َسَینَجحوَن  ج( ب( َلَینَجحوَن  الف( َکی َینَجحوَن  
 .الم امر فعل مضارع را .... می کند  .74

  منصوب د( ج( مجزوم مجرور ب( مرفوع الف( 
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" در ابتدا به چه صورت بوده است؟   .77 نَّ
ُ
ل
َ
ُتسأ

َ
 فعل موکد " ل

ل  ت  لَ  الف( 
َ
لوَن ب( َلت   سأ

َ
لیَن ت  ج( لَ  سأ

َ
لَن ت  لَ  د( سأ

َ
  سأ

" چیست؟ ماضی استمراری  دهم صیغه  .76 ر   از " َنَظَر َینظ 
ریَن  ب( َقد َنَظرِت  الف(  نِت َنَظرِت  ج( َتکون  َتنظ  ریَن  د( ک  نِت َتنظ    ک 

َحَص َیفَحُص" چیست؟    .71
َ

 صیغه نهم امر معلوم از " ف
  فَحصوااَ  د( ِافَحصوا ج( ب( ِلَتفَحصوَن  الف( ِلَتفَحصوا 

 " ال َیقُتلَن" چه فعلی است؟   .79
  3و 1د( گزینه  مضارع منفی ج( ب( مضارع ملموس الف( فعل نهی 

َع" به ترتیب کدام است؟   .73  صیغه اول اسم فاعل و اسم مفعول " َتَجمَّ
ع  الف(  َتَجمَّ ع -م  َتَجمَّ ع  ب( م  ِتَجمِّ ع -م  ِتَجمَّ ع  م  َتَجمِّ ع -ج( م  َتَجمَّ ع  د( م  ِتَجمَّ ع -م  ِتَجمِّ   م 

 کاربرد اصلی باب مفاعله چیست؟   .11
  معنای ثّلثی مجرد د( ج( متعدی کردن ب( مشارکت الف( مبالغه 

َکَل َیأُکُل" چیست؟   .17
َ
 صیغه یازدهم امر معلوم فعل "أ

  2و  1گزینه  د( ِکّل ج( ّل ک   ب( ّلالف( أوک   
" ، کدام گزینه امر معلوم در صیغه سیزدهم   .11  است؟   نادرستاز " َعضَّ َیَعضُّ

  د( اِلََعضا   َعضِّ اِلَ  ج( َعضَّ اِلَ  ب( اِلَعَضض الف( 
 از " َوَعَد َیِعد  " چیست؟  هفتم امرمجهول صیغه   .19

  َعدد( ِلت   ج( ِلتوَعد ِلَتِعد ب( ِعد الف( 
" چیست؟ دوازدهم ماضی معلوم صیغه   .14  از " خاَف َیخاف 

  نَّ فت  خ   د( نَّ َخفت   ج( نَّ ب( ِخفت   ِخفَن  الف( 
کِرموا   .17

َ
 َتَزلَزل" به ترتیب کدام است؟  -بناء افعال "أ

 رباعی مجرد -ثّلثی مزید  ب( رباعی مزید   -الف( ثّلثی مزید  
  رباعی مجرد -ثّلثی مجرد  د( رباعی مزید -ثّلثی مجرد  ج(

 از فعل " َدعا َیدعو" به ترتیب کدام است؟  شش مضارع مجهول و سهصیغه   .16
دَعوَن   دَعیَن  -الف( ی  دَعیَن  ب( ی  دَعیَن  -ی  دَعوا  ج( ی  دَعیَن  -ِلی  دَعیَن  د( ِلی  دَعوَن  -ی    ی 

11.   " رَّ َیِفرُّ
َ

 چیست؟صیغه دوازدهم امر معلوم از فعل " ف
رَن ا   ج( ب( ِافِررَن  َفِررَن  الف(    ِلَتفِررَن  د( فر 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


