
 89.21.21                                    (                       بسمه تعالی        33تا2)از درس 12امتحان شماره

 با توجه به ترجمه، استعمال فعل در کدام گزینه، مجازی است؟.1

 الف( غَفَرَکُم اهللُ )خداوند شما را مورد آمرزش قرار داد(

 ب( أنکَحَ فاطمةُ علیاً )فاطمه خود را به همسری علی در آورد(

 (کن داورى باعدالت کنى،داورى آنهامیان )اگر﴾بِالْقِسْطِ بَیْنَهُمْ فَاحْکُمْ حَکَمْتَ إِنْ﴿ج( 

 یافتند( را خود سرمایه گشودند را خود متاع )چون ﴾بِضاعَتَهُم وَجَدُوا مَتاعَهُمْ فَتَحُوا لَمَّا وَ﴿د( 

 

 ضمیر فاعلی به ترتیب عبارت است از:« ظَهَرَتْ»و « صَبَرَا»، «جَمَعْتُنَّ»، «یَذْهَبُون»در افعال .2

 د( و، أنتنَّ، هما، هی    ج( و، تُنّ، ا، هی  الف( و، نَ، ا، ت    ب( ون، تُنَّ، ا، هی

 

 کدام باب از ابواب ثالثی مجرد، همیشه الزم است؟.3

 یَفعِلُ-د( فَعَل  یَفعُلُ-ج( فَعُلَ  یَفعِلُ-ب( فَعِلَ     یَفعُلُ-الف( فَعَلَ

 

 در کدام گزینه، تعدیه خاص وجود دارد؟.4

 ب( ذهبتُ بالسیارة )ماشین را بردم( الف( دَخَلتُ فی المدرسة)داخل در مدرسه شدم(

 نشستم(  نج( خرجتُ بالفرس )با اسب خارج شدم(          د( جَلَستُ لألکل )برای خورد

 

علم را بجویید هر «]الْمُهَجِ شَقِّ وَ اللُّجَجِ بِخَوْضِ لَوْ وَ الْعِلْمَ اطْلُبُوا»مجهول فعل مشخص شده در روایت .5

 چند به فرورفتن در امواج یا ریختن خون دل باشد[ از امام صادق)ع(، کدام گزینه است؟

 د( یُطلَبونَ    ج( لِیُطلَب العلمُ    ب( یُطلَبُ العلمُ    الف( لیُطلَبوا

 

 کدام گزینه صحیح است؟« ظَلَلتَ»نسبت به فعل .6

 د( ظَلَتَ تَ   ج( ظِلْب( ظِلَلتَ          الف( ظَلَّتَ    

 

 برای چند صیغه استعمال می شود؟« َ-خاف»از فعل « خافا»و فعل « ِ-بَاعَ»از فعل « بیعا»فعل .7

 1-2د(   2-1ج(   2-2ب(  1-1الف( 
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 در ثالثی مجرد، کدام گزینه صحیح است؟« َ-سمِع»از باب « ح ی ی»نسبت به ماده .8

 د( یَحَینَ ج( حَیَّت    ب( اِحیِ لف( یَحَیَّانِا

 

کدام گزینه صحیح  (67احزاب/)﴾السَّبِیلَا فَأَضَلُّونَا کُبرَاءَنَا وَ سَادَتَنَا أَطَعْنَا إِنَّا رَبَّنَا قَالُواْ وَ﴿نسبت به آیه شریفه .9

 است؟

 ب( تنها یک فعل، صیغه چهاردهم است  الف( تنها یک فعل، اجوف است

 د( تنها یک فعل، به صیغه غائب است  تنها یک فعل، باب افعال استج( 

 در باب افتعال، کدام گزینه صحیح است؟« ضجع»و « ذخر»نسبت به دو ماده .11

 د( هر سه گزینه      اضّجع-ج( اذّخر   اضطجع-ب( اذّخر اضَّجع-الف( اذدخر

 معنایی چیست؟ از نظر« اُخرِجَ»با فعل مجهول « خَرَجَ»تفاوت فعل الزم .11

 به چه معناست؟« بازگشت ادغام متقاربین به ادغام متماثلین است»عبارت .12

 موارد خواسته شده را با لحاظ قواعد وجوبی و جوازی بیان نماید:« ُ-ضَمَّ »از فعل .13

 :6مضارع معلوم   :5ماضی مجهول ص  :9ماضی معلوم ص

 مؤکد: 12امر مجهول ص             مؤکد: 11امر معلوم ص       :14مضارع مجهول ص

 ثالثی مجرد را شناسایی نموده و وزن و صیغه آن را بیان نمایید: در آیات و روایت زیر، افعال مُعَلّ.14

 (71هود/) ﴾تَخَفْ ال قالُوا خیفَةً مِنْهُمْ أَوْجَسَ وَ نَکِرَهُمْ إِلَیْهِ تَصِلُ ال أَیْدِیَهُمْ رَأى فَلَمَّا﴿

 (255بقره/) ﴾الْعَظیمُ الْعَلِیُّ هُوَ وَ حِفْظُهُما دُهُیَئُو ال وَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ کُرْسِیُّهُ وَسِعَ﴿

 (118طه/) ﴾تَعْرى ال وَ فیها تَجُوعَ أَالَّ لَکَ إِنَّ﴿

 (69توبه/) ﴾الدُّنْیا فِی أَعْمالُهُمْ حَبِطَتْ أُولئِکَ خاضُوا کَالَّذی خُضْتُمْ﴿

 

 در آیات زیر افعال باب افتعال و انفعال را شناسایی نمایید و وزن و صیغه آن را بیان نمایید:.15

 (31)هود/ ﴾خَیْراً اللَّهُ یُؤْتِیَهُمُ لَنْ أَعْیُنُکُمْ تَزْدَری لِلَّذینَ أَقُولُ ال وَ﴿

 (11)ص/ ﴾فِی الْأَسْبابِأَمْ لَهُمْ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما فَلْیَرْتَقُوا ﴿

 (7/منافقون) ﴾یَنْفَضُّوا حَتَّى اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ مَنْ عَلى تُنْفِقُوا ال یَقُولُونَ الَّذینَ هُمُ﴿

 


