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 :عیِّن العبارةَ الّتی ما جاَء فیها فعٌل مزیدٌ  -1
 «فَاصبِرعلی ما یَقولونَ ( »2   « نَحُن نُسبُّح بحمدک و نُقَدَُّس لک( » 1
ْر قلوبَنا بنوِر ااِلیمان و الیقینِ ( 4    «و بالحّق نََزلَ  َو بالحقِّ أنزلنا( »3  اللّهَُّم نَوِّ
 
 «.تَواَضُعوا لَِمن تَُعلّمونَه الِعلمَ »: عیِّن الخطأ عن أفعال العبارة التالیة بالترتیب -2
 فعل مضارع: تَُعلّمونَ  /فعل أمر : تَواَضُعوا( 1
 مزید بزیادة حرف واحد: تَُعلّموَن  /مزید بزیادة حرفَین : تَواَضعوا( 2
 من باب التفعیل: تٌَعلّموَن  /فعل ماض للغائبَیِن : تَواَضعوا( 3
 مزید بزیادة حرف واحد: تَُعلّموَن  /من باب التفاُعل : تَواَضعوا( 4
 
 : عیِّن الخطأ حوَل األفعال فی العبارات التّالیة -3
  عیلمن باب التف: بَلَّْغ سالمی إلی حبیبی( 1
 ِمن باب اإلفعال !: ؟ یا أویس؟.....ُن أیُمکِ ( 2
 ِمن باب التفٌعل: هُما یَتََحدَّثاِن عن َسیطرتِِهما َعلی الغبة( 3
 من باب التفّعل: بانِ فبأیِّ آالِء ربُِّکما تَُکذِّ  (4

 
 :عیّن الخطأ -4
 «استفعال»فعل ماٍض، للغائبیَن من باب : اَِستعبَدوا( 1
 « افتعال»فعل ماٍض، للمخاطبات من باب : إنتََخبتُنّ ( 2
 «افتعال»فعل مضارع، للمخاطبیَن من باب : تَستَِمعونَ ( 3
 «انفعال»فعل أمر، للمخاطبة من باب : إنتَفِعی( 4
 
 ِمن غیرها؟ أکثرُ فی أیِّ عبارٍة عدُد األفعاِل المزیدِة  -5
 .فََوقََع علی األرِض شهیدا  جاهََد أویٌس فی معرکة ِصفّین و هو یُدافع عن حبیبِِه ( 1
 .کیف أَصبُُر علی فراقِک؟ ال أقُدٌر، لکن َسأرِجُع قبَل الَمغِرِب، اُعاِهُدک( 2
 .قد أسلمُت ُمنذ ُمدٍة و ما شاهدُت حبیبی، کلَّمُت والدتی فی هذا الموضوع( 3
ُق نظرتی؟( 4  !کیَف أَشُکُر هذه النعمة؟ أیُمِکن؟ هل تَُصدِّ
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 «.األُوروبیّوَن العلَم ِمَن الُمسلِمینَ » ...... : للفراِغ کلمهً مناسبةً إنتَِخب  -6
 أَخذنَ ( 4   اَخُذوا( 3   أَخذَ ( 2   أَخَذت( 1
 
 «.عن راتبِکَ ........ بیُت الماِل فی یِدَک » : اَکِمْل الفراَغ بالکلماِت المناسبة -7
 و هو تَتََحَدُث ( 4  و أنَت تَتحَدثُ ( 3  و هم تَتَحدَّئونَ ( 2 و أنا نَتَحدَّتُ ( 1

 
 :عیّن الّصحیح فی صیغة الفعل -8
 !نحُن صابرون فتََحّملوا الصعوبات( 2    !هَی صابرةٌ فَتََحّمَل کّل صعوبة( 1
ْلَن صعوبة األمور( 4   !أنتم صابرون فَتَّحّملتُم کثیرا  من األقوال( 3  !هُّن صابراٌت فَتَتََحمَّ
 مناسب است؟« ما بِاَنفسهم... ّللّا الیُغیّر ما بقوِم حتّی  إن»کدام فعل برای عبارت  -9
 یُغیّروا( 4   یُغیّرون( 3   تُغیروا(2   تُغیّرون( 1
 

 :عیّن الصحیَح فی صیغِة االَفعال  -10
 !دروسهِ  هذا التملیذ ال تتکاسل فی( 2   !أسرار الکائنات کان و یکوُن مجهولة  علینا( 1
 !التکبّر تبعُد اإلنساَن عن للّا ( 4   من المؤمنین َمن یساِعدون اآلخرینَ ( 3
 

 :عیّن العبارة الّتی یُوَجد فیها فعٌل مزیٌد بزیادِة ثالثِة حروفٍ  -11
 !لِیَِصَل االنسان إلی غایاته، لِیَستمّر  فی ُجهِده حتّی الموتّ ( 1
 !عالیونون عندللا تَ ملع أعصاب النّاسَ  دّمرونِ الّذین یَ ( 2
   !سیُسقِطُ الّرجُل الُغصَن الّذی َجلَس علیه بالِمنشار( 3
 .منه ذرَ فَنَِدَم التّاجُر و فکَّر لحظات ثّم إعتَ ( 4

 
 : فیه مزیِد من باب استفعال لیسعیّن ما  -12

    !مام الظالمینَ یَستقیُم مجاهدو اإلسالم أَ ( 1
 !أساتْذتکعلیک أن تَستمَع إلی کالم ( 2
    !قد استفاَد البشر من العلوم النافعة فی حیاته( 3
 !نحن نَستغفُر للاَ علی ذنوبنا و إنّه یَستجیُب َدَعواتنا( 4
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 :فی األفعال و المصادر التالیةالخطأ عیَّن  -13
 مزید ثالثّی بزیادِة حرفَین من باب افتعال  -فعٌل ماضٍ «: أْنتَجوا( »1
 مزید ثالثّی بزیاذة حرفّیِن ِمن باب افتعال  -مصدر«: اِْنتِقاد( »2
 مزید ثالثّی بزیادة حرٍف واحٍد ِمن باب مفاَعلّة -مصدر«: ِجهاد( »3
 مزید ثالثّی بزیادة حرٍف واحٍد ِمن باب مفاَعلَة -فعل نهی«: التُجاِدلو( »4
 

فأقیموا الصالةَ و آتوا الزکاةَ : )الکریم و هی تقولرأیُت هذه اآلیة فی القرآن »کم فعالً اَجوَف فی العبارة التالیة؟ -14

 «(و أطیعوا ّللا و رسوله
 خمسة( 4   أربعة( 3   ثالثة( 2   اثنان( 1
 

 ندارد؟در کدام گزینه نایب فاعل وجود -15
 الفقراء ُضیِّفُوا( 4  االعداُء قُتِلوا( 3  الشهداُء فازوا( 2  المسلمون نُصروا( 1
 

 :المبنی للمجهولعیّن  -16
 !إّن المؤمن الیُجالُِس الّشیطان الّنه شّر مخلوق( 2  !لِیُبادِر المسلُم بتهذیب نفسه قبل غیره( 1
 ! و الاَستَسلُِم أمام الظالمین( ص)اَطیُع للا و رسوله( 4  !لَم یُسَمع صُوتک الّنک کنت بعیدا  عنّا( 3
 

 :عیَّن نائب الفاعل -17
 !تُِعلُّمنا عدم االعتماد علی غیرنا إّن الحیاةَ ( 1
 !نُرید أن نُّزین حدیقَتَننا األزهار الحمراء و الّصفراء( 2
 !علی ذی النّعمه أن یُْنفُِق مّما عنده من النّعم( 3
 !بألوان جمیلة تُزیّن الّسماُء و األرُض فی األیام الماطرة( 4
 

 : َعیّن الصحیح فی المبنی للمجهول  -18
 .یُقیم الیوَم الحفٌل بمناسبة ذکری انتصار الئورة (1
 .الحّق فخیف الظالم من کالمه قُبَِل المسلُم کالمَ ( 2
َعُب الستعا( 3  .دِة أرضهمبیَع االرُض فُدعوا الشُّ
 .ُدِعَی اآلباُء للحضوِر فی مراسبم إعطاِء جوائز الناجحین( 4
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 :فی البناء للمجهول الخطاعیّن  -19
 !هذه األیّام یُسمَع خبُر نجاح شبابنا فی المجاالت العلمیّة( 1
 !ا فی سریرِة اإلنسانلبیان م ةُ السائر الُ تُستَعمل األمث( 2
 !اُنتخب هذا الّشابُّ آلنه یعتمد علی نفسه و قدراته( 3
 ! هذان المرکزان لم یَُؤسَّْس إاّل لعالج المرضی( 4
 

 :میَّز الجملة التی نائُب الفاعِل فیها ضمیٌر مستتٌر -20
 .أفالیَنظُروَن إلی االبل کیف ُخلِقَت( 2    .لوا رحمة  للناسء اُرسَ یاُ األنب( 1
 .فاستَِمعوا و أَنِصتوا و إذا قُِرَئ القرآنُ ( 4    .یََکرم المرء عند االمتحانُ ( 3



 ......................................"عربی".... ........................... عالی فاضلموسسه آموزش  

 6صفحه :         www.fazel.ac.ir       /07132343234-6/       1شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت، کوچه 

  



 ......................................"عربی".... ........................... عالی فاضلموسسه آموزش  

 7صفحه :         www.fazel.ac.ir       /07132343234-6/       1شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت، کوچه 

 ثالثی مجرد هستند.« َیقولوَن »و « ِاصْبرْ »هر دو فعل این عبارت یعنی صحیح است.  2گزینه  -1
ح  «: 1»گزینه  س   ←َنسبِّ قدِّ  باب تفعیل ←باب تفعیل / ن 
 باب إفعال ←أنَزلنا «: 3»گزینه 
ْر «: 4»گزینه   باب تفعیل  ←َنوِّ

 
َعّلموَن »با توجه به اینکه فعلصحیح است.  3گزینه  -2 در « َتواَضعوا»، مضارع جمع مذکر مخاطب است، کلمه ی «ت 

موَن »فعل امر حاضر جمع مذّکر است، نه فعل ماضی مثّنای مذّکر غائب. البته، کلمه ی  این جا َعلَّ « تفعیل»از باب « ت 
ل»است. در باب های  ل و َتفاع  فعل ماضی غایب، با همین صیغه های فعل امر حاضر، « 6و3،2»صیغه های « َتفعُّ
 مثل هم می شوند.

 
ب»کلمه ی صحیح است.  4گزینه  -3 َکذِّ « تفعیل»و از باب « َتکذیب»فعل مضارع مثّنای مذّکر مخاطب از مصدر« اِن ت 

ل»است، بنابراین  ، نادرست است.«از باب َتفعُّ
غْ «: »1»گزینه   است.« تفعیل»و از باب« َتبلیغ»فعل امر مخاطب از مصدر « َبلِّ
مِکن  «: »2»گزینه   است.« إفعال»و از باب« ِامکان»فعل مضارع غایب از مصدر « ی 
ثاِن «: »3»گزینه  ث»فعل مضارع مثّنای مذّکر غایب از مصدر « َیتحدَّ ل»و از باب « َتحدُّ  است.« َتفعُّ

 
از حروف « ن»است، زیرا حرف« افتعال»فعل امر ثالثی مزید از باب « إنَتِفعی»صحیح است.  4گزینه  -4

 باشد. می « انفعال»زائد باشد، فعل از باب « ن»اصلی)فاءالفعل( آن است. هر گاه
 
فعل ماضی، «: شاهدت  »فعل ماضی، صیغه ی متکلم وحده، باب إفعال / «: أسلمت  »صحیح است.  3گزینه -5

فاعلة/  ْمت  »صیغه متکلم وحده، باب م   فعل ماضی، صیغه متکلم وحده، باب تفعیل « َکلَّ
داِفع  »فعل ماضی، صیغه ی مفرد مذکر غائب، باب مفاعلة/ «: جاَهدَ «: »1»گزینه  فعل مضارع، صیغه ی مفرد  «:ی 

 مذکر غائب، باب مفاعلة
عاِهد  «: »2»گزینه   فعل مضارع، صیغه ی متکلم وحده، باب مفاعلة«: ا 
مِکن  «: »4»گزینه   فعل مضارع، صیغه ی مفرد مذکر مخاطب، باب تفعیل«: ی 

 
قبل از آن به صورت مفرد  با توجه به اینکه فاعل)األوروبیوَن( اسم ظاهر است، فعل بایدصحیح است.  2گزینه  -6

 مذکر بیاید)أَخَذ(.
 مفرد مؤنث غایب و نادرست است.« أَخَذت«: »1»گزینه 
وا«: »3»گزینه   جمع مذکر غایب و نادرست است.« أَخذ 
 جمع مؤنث غایب و نادرست است.« أَخذَن «: »4»گزینه 

 
مفرد مذکر مخاطب باشند) و أنَت ، ضمیر و فعل موردنظر باید «ک»با توجه به ضمیر صحیح است.  3گزینه  -7

(. در گزینه های دیگر ضمن این که با  ث  تناسب ندارند، بین ضمیر و فعل داده شده نیز اختالف صیغه « ک»َتَتحدَّ
 وجود دارد.

 
ْلتم»باتوجه به ضمیر ابتدای جمله،  صحیح است. 3گزینه  -8 )ماضی للمخاطبیَن( صحیح است، البته می « َتَحمَّ

لوا»توان مضارع  َحمَّ شما را « صابر»را نیز به کار برد. صیغه ی فعل، مرتبط با ضمیر اول جمله است، کلمه ی « ت 
فریب ندهد، گاهی یک اسم مشتق مثل اسم فاعل همراه ضمایر مختلف به کار می رود: نحن صابرون/ هم 

 صابرون/ أنتم صابرون.
َلْت: ماضی»صیغه ی «: 1»گزینه  ل  »یا « َتَحمَّ  مناسب است. « : مضارعَتَتَحمَّ
ْلنا: ماضی»صیغه ی «: 2»گزینه  : مضارع»یا « َتَحمَّ ل   مناسب است.« َنَتَحمَّ
ْلَن: ماضی»صیغه ی «: 4»گزینه   مناسب است.« َیَتَحّمْلَن: مضارع»یا « َتَحمَّ
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م»با توجه به قوم و ضمیر صحیح است.  4گزینه  -9 زینه های فعل باید جمع مذکر غایب باشد )نادرستی گ« ه 
از حروف ناصبه است بنابراین نون اعراب از آخر فعل حذف می شود)نادرستی گزینه ی « حّتی»، هم چنین «2و1»
«3 )» 
 
باید مفرد مؤنث « کان و یکون»جمع غیر عاقل است و فعل های « اسرار»،«1»در گزینه صحیح است.  3گزینه  -10

 باید مفرد مذکر غایب باشد.)یبعد(.« تبعد» «4»و در گزینه « یتکاسل« »2»باشند و در گزینه ی
 
منظور از عبارت صورت سوال این است که در کدام گزینه، فعل باب استفعال وجود دارد.  صحیح است. 1گزینه  -11
آمده و مضارع باب استفعال است. از میان ابواب ثالثی مزید، فقط باب « َیْسَتْفِعل»که در اصل به صورت« َیْسَتِمرَّ »

 حرف زائد دارد. 3ال است که استفع
َدّمرون«: »2»گزینه   مضارع باب تفعیل است و یک حرف زائد دارد.« ی 
ْسِقط  «: »3»گزینه  به آن چسبیده است، مضارع باب ِافعال می باشد و یک حرف زائد « ســ»که حرف استقبال « ی 
 دارد.
ر»فعل ماضی ثالثی مجرد/ «: َنِدمَ «: »4»گزینه  «: إْعَتَذرَ »تفعیل است و یک حرف زائد دارد./ مضارع باب«: فکَّ

 ماضی باب افتعال است و دو حرف زائد دارد. 
 
 و از باب افتعال است. « َسِمْع »از ریشه ی «: َتْسَتِمع»فعل صحیح است.  2گزینه  -12

 مضارع باب استفعال است.« یستقیم  «: »1»گزینه 
 ماضی باب استفعال است.« استفادَ «: »3»گزینه 
 مضارع باب استفعال هستند. « یستجیب  »و « نستغفر«: »4»نه گزی
 
« َنَتجَ »، فعل ماضی ثالثی مزید، صیغه ی جمع مذکر غائب از ریشه ی «أْنَتجوا»کلمه ی صحیح است.  1گزینه  -13

ْنِتج    ←و از باب ِافعال است: أْنَتجَ  إْنتاج که در اولین صیغه ی فعل ماضی آن ، فقط یک حرف زائد وجود دارد،  ←ی 
« افتعال»، از باب «أْنَتجَ »، نادرست است. فعل ماضی «مزیّد بزیادة حرَفینِ »و « ِافتعال»، از باب«1»لذا در گزینه ی 

، جزء ریشه ی «ت»ًا حرف نیست، زیرا که اواًل همزه ی آن فتحه دارد، ثانیًا ابن ماضی، چهار حرفی است و ثالث
 کلمه است و حرف زائد آن نیست)ریشه: َنَتَج( 

 
ول  صحیح است.  2گزینه  -14 وا « رأی»اجوف هستند. فعل رأیت  « َطَوَع »و أطیعوا « َقَومَ »و أقیموا « َقَولَ »َتق  و آت 
 معتل و ناقص هم چنین مهموز هستند. « أتی»
 
وم است و فاعلش ضمیر بارز واو است.)فعل های الزم مجهول نمی فعل معل« فازوا» صحیح است. 2گزینه  -15

 شوند.(
 
ْسَمْع » . فعل صحیح است 3گزینه  -16 ، فعل مضارع مجهول «شنیده نشد، شنیده نشده است»به معنی « لم ی 

 ، نایب فاعل آن می باشد.«َصوت  »است که کلمه ی « َلم»مجزوم به حرف 
 
َزیَّ »فعل صحیح است. 4گزینه  -17  نایب فاعل آن است.« السماء»فعل مجهول است و کلمه ی « ن  ت 

م  »فعل «: 1»گزینه علَّ  مضارع معلوم از باب تفعیل و ضمیر مستتر هی فاعل آن است.« ت 
رید  »فعل های «: 2»گزینه َن  -ن  َزی  به ترتیب مضارع مرفوع از باب افعال و مضارع منصوب از باب تفعیل و هر « أن ن 

 دو معلوم هستند.
نفَق »فعل«: 3»گزینه  مضارع منصوب و معلوم از باب افعال است.« أن ی 

 ضّمه ی باب هستند نه ضّمه ی مجهول.« 3و2،1»نکته: حرکت ضّمه در اول فعل های گزینه های 
ِعیَ »  صحیح است. 4گزینه  -18  نائب فاعل و مرفوع است.« اآلباء  »فعل مجهول و« د 

قیم«: »1»در گزینه قام»باب افعال است و مجهول آن فعل معلوم از « ی   می باشد.« ی 
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 باید حذف گردد.« المسلم»فاعل «: 2»در گزینه
عوا نادرست است و با توجه به این « االرض«: »3»در گزینه مؤنث معنوی است و بیَعْت صحیح است ضمن اینکه د 

ِعَی صحیح است.  که نائب فاعلش اسم ظاهر است د 
 
سا إاّل لعالِج الَمرضی!»یح مجهول عبارت: صورت صح صحیح است. 4گزینه  -19 َؤسَّ  «هذاِن المرکزاِن لم ی 

ْسَمع  «: »1»در گزینه  نایب فاعل آن است.« َخَبر  »فعل مجهول و « ی 
سَتعَمل  «: »2»در گزینه  نایب فاعل است.« األمثال»فعل مجهول و « ت 
ِخَب «: »3»در گزینه ْنت   نایب فاعل آن است.« هذا»فعل مجهول و « ا 

 
ِلَقت فعل مجهول و نائب فاعلش ضمیر مستتر هی است. صحیح است. 2گزینه  -20  خ 

ا فعل مجهول و نائب فاعلش ضمیر بارز واو است.«: 1»در گزینه ْرِسلو   ا 
ْکَرم  فعل مجهول و نائب فاعلش اسم ظاهر المرء  است.«: 3»در گزینه  ی 
ِرَی فعل مجهول و نائب فاعلش اسم ظاهر«: 4»در گزینه  القرآن است. ق 

 


