
  

 
            

        

  

  

  

  

اين حالت مهواره مرفوع است و داراي سه حالت رفع، نصب و جزم است در صوريت كه از عوامل جزم و نصب خايل باشد فعل مضارع 
  شود: مرفوع بودن به سه صورت ظاهر مي

ـُـ) در افعايل مثل يفْعلُ، وسيله به ����   تفعلُ و أفْعلُ ي ضمه (
  يفعالنَ، يفعلونَ، تفعلنيي نون عوض رفع در افعايل مثل  وسيله به ����
  ) به صورت حملّي: يفْعلْن و تفعلْن١٢) و (٦ي ( در دو صيغه����
  ضمري است. واوواوواوواوآيد مثالً در يفعلون،  عالمت مرفوع بودن است كه قبل از آن ضمري مي نون عوض رفعنون عوض رفعنون عوض رفعنون عوض رفع 7

  
        مضارع منصوبمضارع منصوبمضارع منصوبمضارع منصوب

گويند و  دهند به اين حروف ادوات نصب مي آيند و آن را منصوب كرده و تغيريي در معين آن مي حرويف بر سر مضارع ميگاهي اوقات 
  اند از: عبارت

  
  هنگام)در آن ( إذَنْ  كه)  تا اين -لـ (تا  حتي (تا اين كه)  كه)كى (تا اين   لَن (هرگز)  أن (كه)

  
  كنند. اداوت نصب، فعل مضارع را به سه صورت زير منصوب مي

  أن يفْعلَ   شود: أن + يفعلُ اند، ضمه تبديل به فتحه مي هايي كه با ضمه مرفوع در فعل ����
  أن يفعال   شوند: أن + يفعالن هايي كه نون عوض رفع دارند، نون عوض رفع حذف مي در فعل ����
  أن يفْعلْن (حمالً منصوب)   ) بدون تغيري: أن + يفْعلْن١٢) و (٦ي ( در دو صيغه ����

   مضارع منصوب      
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  ؟الخطأالخطأالخطأالخطأ ما هو ::::1111تست تست تست تست 
١ (رض٢   لَن ن (نبلْع٣  كى ي (هِبي تتقوا) ٤  حنفيل        

  ) درست است.١ي ( گزينه پاسخ:پاسخ:پاسخ:پاسخ:
  شود. عله حذف مني اگر فعل مضارع ناقص باشد در هنگام منصوب شدن حرف    

   لَن نرضى   لَن + نرضى

  

  
        

        مضارع مجزوممضارع مجزوممضارع مجزوممضارع مجزوم
ي  چند كلمه . در اين درس بابود فعل أمر بالالمفعل أمر بالالمفعل أمر بالالمفعل أمر بالالمفعل مضارع جمزوم آشنا شدمي و آن يك در درس فعل از حلاظ زمان و صيغه با   

  اند از: شوند كه عبارت ديگر آشنا خواهيم شد كه موجب جمزوم شدن فعل مضارع مي
  كند. كه مضارع را در ترمجه تبديل به امر منفي مي الي ناهيهالي ناهيهالي ناهيهالي ناهيه -١
  كنند. كه مضارع را در ترمجه به ترتيب تبديل به ماضي منفي و ماضي نقلي منفي مي لَم و لمالَم و لمالَم و لمالَم و لما -٢
  اند از: إن (اگر)، من (هر كس)، ما (هر چيز)، أينما (هر جا) و . . .  كه عبارت ادوات شرطادوات شرطادوات شرطادوات شرط -٣

و به دومي  فعل شرطفعل شرطفعل شرطفعل شرطكنند. به اولني فعل،  آيند و در صوريت كه مضارع باشند آن دو را جمزوم مي بر سر دو فعل ميغالباً ادوات شرط 
  گويند.  مي شرطشرطشرطشرط جوابجوابجوابجواب

  
  

  »هـلـال مهـلَـعـي ريٍـــن خـم واـلــَعفـَت اــم«   مثال:مثال:مثال:مثال:
  جواب شرط                          فعل شرط   ادات شرط    

  
  »ظَــفــر ـــرصـب مــن«  آيد:  توجه داشته باشيد كه ادات شرط بر سر فعل ماضي نيز مي 7

  جواب شرط  فعل شرط  ادات شرط       
  

  گريد: صورت اصلي اجنام مي جمزوم شدن فعل مضارع به سه

  لَم يذهب   بذه+ ي ملشود:  مي ساكناند، ضمه تبديل به  هايي كه با ضمه مرفوع در فعل ����
  ذهباي لَم   انذهب+ ي ملشوند:  هايي كه نون عوض رفع دارند، نون عوض رفع حذف مي در فعل ����
  (چون در اين دو صيغه نون ضمري است.) نبذهي مل   نبذه+ ي مل) بدون تغيري: ١٢) و (٦ي ( در دو صيغه ����
        

        

  ))))٦٧٦٧٦٧٦٧    ----تجربيتجربيتجربيتجربي(سراسري (سراسري (سراسري (سراسري       ؟»يرمى«ما هو املضارع ازوم من  ::::2222تست تست تست تست 
١ (مر٢  لَم ي (مري رمِ) ٣  لَملَم يرمى) ٤   لَم ي        

  ) درست است.٣ي ( گزينه پاسخ:پاسخ:پاسخ:پاسخ:
  شود (جمزوم به حذف حرف علّه) اگر در انتهاي فعل مضارع حرف عله باشد و فعل جمزوم گردد حرف عله حذف مي    

  لَم يرمِ  مل + يرمى

 شرط جواب شرط فعل ادات شرط

   مضارع مجزوم      
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  .»ملّا جلسوا علي املائدة ليتناولوا العشاء . . «الصحيح عن الفعلنيِ ىف:  ما هو ::::3333تست تست تست تست 

  مضارع جمزوم -مضارع جمزوم) ٢    مضارع منصوب -مضارع جمزوم) ١
        مضارع منصوب -ماض) ٤      مضارع جمزوم -ماض) ٣

  درست است.) ٤ي ( گزينه پاسخ:پاسخ:پاسخ:پاسخ:
  باشد. يك اسم است و به معين هنگامي كه مي »ملّا«تواند بر سر فعل ماضي بيايد در اين صورت  ملّا مي    
  مضارع منصوب است.» ليتناولوا«شومي كه  يك فعل ماضي است. با توجه به ترمجه متوجه مي» جلَسوا«

  .»شام خبورند . . تا تا تا تا هنگامي كه بر سر سفره نشستند « ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:
لذا از طريق ترمجه  كنند مهانند هم عمل مي ١٢و  ٦ي  و هم چنني دو صيغههايي كه نون عوض رفع دارند  ناصبه و جازمه در فعل لـلـلـلـ       
    ديگر تشخيص داد. توان اين دو را از يك مي
  شود. ترمجه مي »تا«ناصبه  لـلـلـلـ شود و ترمجه مي »بايد«جازمه الم أمر است و  لـلـلـلـ
  تا خبورند  ليتناولوا  مضارع منصوب    بايد خبورند  ليتناولوا  أمر
آيد و يا اين كه به  مهواره در اول مجله مي» لِـ«آيد. اما فعل مضارع جمزوم با  مهواره فعل ديگري مي» لِـ«فعل مضارع منصوب با قبل از    
  چسبد. مي» فَـ«آن 
   

  

  

  
  

         » أال تحبون أن يغفر اهللا لكم.«ما هو الصحيح عن افعال هذه العبارة؟  - 1

   مضارع منصوب   -مضارع منصوب )٢   مضارع منصوب   -مضارع جمزوم) ١
   مضارع جمزوم   -) مضارع جمزوم٤   مضارع منصوب  - مضارع مرفوع )٣
 .» يفَتش فيها .... الشوكةأخذ الذئب رجلَه ... «ما هو املناسب للفراغني؟  - 2

  أن/ من  ) ٤  لـ/ لـ  )٣  أن/ عن) ٢  لـ/ عنِ ) ١
 »و ما تجمعِ النملةُ يف الصيف تجِد ثَمرته يف الشتاء.«فعال يف: ألما هو ألصحيح عن ا - 3

  منصوب -جمرور )٤  منصوب  -منصوب )٣  جمزوم  -مرفوع )٢  جمزوم   -جمزوم) ١
 ...»إن ... اهللا « للفراغ ؟  الخطأالخطأالخطأالخطأما هو  - 4

  ينصرها  -تنصر) ٤  ينصرنا    -) ينصروا٣  ينصركن - ) تنصرن٢  ينصركم  -تنصروا) ١
 » الم يسلَم من اخلطأمن يتأمل قبل الك« عن أفعال هذه العبارة؟  الصحيحما هو  - 5

  يسلَم  - لِ) يتأم٤  يسلم  - ) يتأمل٣ْ  يسلَم - ) يتأمل٢َ  يسلَم - يتأملْ) ١

 » نساعد مظلومى العالَمِ «. . .ما هو الصحيح للفراغ ؟   - 6

  الم اجلازمة ) ٤  ) الم الناصبة٣  ) حتي٢  أن) ١
 .»تفعلْ يف السر يعلَمه اهللا «... دوات تناسب الفراغ يف ألأى ا - 7

  ) مل  ٤  ) ما ٣  ) من٢  إن   ) ١
  ؟»يطلب الراحةلَن ينجح من «ما هو الصحيح عن الفعالن يف  - 8

١ (حينج-  ٢  يطلبينجح (-    ٣  يطلُبحنجي (- ٤  يطلُبينجح (- يطلب  
 ير اعراب املضارع؟تغالالالالدوات ألأى ا - 9

  ال النافية ) ٤  ) من الشرطية ٣  ) إذَن٢  األمر الم  ) ١

  تألیـــــفـیای  های چهارگزینه پرسش    
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 »خرين و يعتمد علي نفسه.آلأن ال . . . ا«ما هو الصحيح للفراغ ؟  -10

١ ( حاكى٢  يحاك٣  ) ي حاكى٤  ) ي  حاكي (  
  »فَلْيعبدوا رب هذا البيت.«؟   ما هو الصحيح عن فعل هذه العبارة -11
  ) مضارع مرفوع  ٤  ) مضارع مؤكّد ٣  ) مضارع منصوب  ٢  مضارع جمزوم ) ١

 »خيه . . . فيها. ألمن . . . بئراً  «ما هو الصحيح للفراغني ؟  -12

١ (حفُري - وقع٢  يحفُرت ( -  وقَع٣  تفَرح ( -  قَع٤  وتفَرح (- تقَعو  
 فعال الّيت اُشري إليها خبط يف العبارة التالية؟ألما هو الصحيح عن اعراب ا -13

 »معها. تأتىأن  التنسىايل احلفلة و أنت  ىتتأيا مسرية ! قوىل الُمك أن «

  منصوب حبذف النون -مرفوع تقديراً -) منصوب بالفتحه٢  ذف النونمنصوب حب -جمزوم حبذف النون -منصوب بالفتحه) ١
  منصوب حبذف النون -جمزوم حبذف النون -) منصوب تقديرا٤ً  منصوب حبذف النون -جمزوم تقديراً -) منصوب حبذف النون٣

 ؟خطأخطأخطأخطأيكون اعراب املضارع  جوبةأليف أى ا -14

١ (ْفَرعلي املُجرِم و مل ي فقرنا بغناك. ٢  قُبِض دس هار ) ينفق٣   ) اللهملِّ )٤   ون أمواهلم باللّيل و النخ ، رقفتاً  ال يصنا  يا غني  
 »من نعمره ننكّسه يف اخللقِ«جاء يف هذه العبارة؟  خطأخطأخطأخطأكم  -15

  ) دون خطأ٤  ) ثالث٣  ) إثنان٢  واحد ) ١
 »لم خيلق اهللا الذِّباب يا عبداهللا؟«ما هو الصحيح عن فعل هذه العبارة؟  -16

  جمزوم حبذف حرف العلة  ) ٤  ) مضارع منصوب ٣  ) مضارع جمزوم ٢  مضارع مرفوع  ) ١
 جاء املضارع ازوم؟ ماماماماجوبة أليف اُى ا -17

  ) رب يسر والتعسر! ٤  صادقاً ال يخلف!) يا ٣  ) ال تكذبوا و انتم تعلمون!٢   إهلى! الترد حاجيت!) ١
 حرف العلّه ؟حبذف جوبة جاء ازوم أليف أى ا -18

  ) تب علينا إنك أنت التواب  ٤   ) ال تخف إنك أنت األعلَي٣   ) اللهم إشف كلّ مريض٢   هب لنا من لدنك رمحةً) ١
  جاء املضارع ازوم ؟ ماماماماجوبة أليف أى ا -19

  ليهد ) ٤  ) لَم يشف ٣  تريح) ليس٢  يرجلَم ) ١
 »  طع اهللا و رسولَه فقد فاز فوزاً عظيماً.و من ي«  ما هو الصحيح عن أفعال هذه العبارة ؟  -20

  مضارع جمزوم   -) ماض٤ٍ  مضارع جمزوم - مضارع جمزوم) ٣  ماضٍ -) ماض٢ٍ  ماضٍ -مضارع جمزوم) ١
 .»اُستشهِد يف سبيل اهللا حتي ... زميالتك أن ... يف أمنٍ و راحة « ما هو الصحيح للفراغنيِ؟  -21

١ عنتستط (-  عشنن ٢  تعيستط (-  عيشنن ت) يس٣  يطع- عيشن٤  ي تستطيع (- عيشن  
 » .  أرجو من مسرية أن تأتى و تأخذ هذه اهلدية« فعال يف ألهو الصحيح عن ا ما -22

  ) مضارع مرفوع ، مضارع منصوب ، مضارع جمزوم ٢  مضارع منصوب ، مضارع منصوب   مضارع مرفوع،) ١
  مضارع جمزوم ، مضارع منصوب ، مضارع مرفوع  ) ٤  ) مضارع جمزوم ، مضارع منصوب ، مضارع جمزوم ٣

 الشرطية ؟ اُستخدمت اجلملة ماماماماجوبة أليف أى ا -23

١ (ل مثقال ذرةعمن يه! فَمر٢     خرياً يمن قوالً من أحسلَ صاحلاً؟!) و ممن دعا إيل اهللا و ع  
   من هذه السنن يصل إيل غايته! ) و من إستفاد٤  بادر الصيد مع الفَجرِ قَنص!  ) فابتدر سعيك و اعلم أنّ من ٣

 يف العبارات التالية؟  الخطأالخطأالخطأالخطأما هو  -24

١ (لْها و لَم يقَبلَم ي ها عنده!األبسبني اطفالك٢  جل قفرم ت؟!) قالَ ل   
   م يرج هدايته!ألنه ل) ٤     ) األغنياء لَم يسمحوا للفقراء!٣

 جاء الفعلُ املَجزوم؟ مامامامايف أى العبارات التالية  -25

١ (. ذَنيب العظيم ك أن يعفُورب الغروب يذهبون إيل املسجد ليشاركوا يف الصالة . ٢    اُدع وعند (  
  ) اُذكُروا اهللا ذكراً كثرياً.  ٤  ) يا أيها الّذين آمنوا قولوا قوالً سديداً.٣
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 »نحنُِ إجتمعنا . . . إنساناً ضحي بنفسه.« ما هو الصحيح للفراغ ؟ -26

  رم  ) حتي نك٤  ) حيت تكرم ٣  ) مل يكرم ٢  حتي يكرم  ) ١
 »خرة.آلمال يف الدنيا . . . يف اآلا« . . . ما هو الصحيح للفراغني يف  -27

١ (رقَص-  ٢  تفوزرفُز  -) قَصر٣  تقَصي ( - ٤  يفوزرقَصفُز  - ) يي   
 ما هو الصحيح يف اعراب املضارع؟ -28

    ) اليلعبون (مرفوع بالواء)٢    حيت تنصرا (منصوب باأللف)) ١
  ) لَن يطالعن (منصوب بالفتحة)٤    تجالسني (مرفوع بثبوت النون)) ٣

 ما هو الصحيح يف ازوم؟ -29

١ (تسود  ددا    ) يعودان٢   لَم تسع٣  لييستجيب (   تدعون٤َ   ليستجيب (   مل تدع  
 »خرجت العصفورة من عشها . . . تطلب الرزق«تناسبات الفراغ ؟ ال ال ال ال دوات ألأى ا -30

  ) إذن  ٤     ) كي ٣  ) حتي٢  لـ ) ١
 جاء اسم شرط؟ ماماماماجوبة أليف أى ا -31

١ (رن شاوقالء فاز.  مف٢     العأينما ت (ون يأتيكم املوت.   ر  
  ) ما تفعلوا من خري جتدوه عنداهللا.  ٤   ) إن تقرضوا اهللا قرضاً حسناً يضاعفه لكم.٣
  
  
  
  

 )75 –هنر(سراسري    مع اُسلوب الشرط؟» هو يعبد اهللا فيهدى قلبه«ما هو الصحيح عن  -32

  ) من يعبد اهللا يهد قلبه  ٤  ) من يعبد اللّه يهد قلبه٣  ) إن يعبد اللّه يهدى قلبه٢  إن يعبد اللّه يهدى قلبه ) ١
 )81 –هنر(سراسري    عين الصحيح : -33

  ء اقلّ من حتقيق املقاومة االسالمية.   ) ال نرضي بشى٢  هداف االسالمية .ال نرض باالقل من حتقيق األ) ١
  ) ما رضينا بأمر من حتقق االهداف العالية. ٤  ) لَن نرض باقل حتقيق من الغايات االنسانية. ٣

 )81 –رياضي(سراسري    عني الصحيح : -34

  الطفلُ الكرة حنو ورود احلديقة.   ) مل يرمى٢     نا .لن ندع األجانب لبناء جمتمع) ١
  تلميذات املُِجدات ليجِنب إجابة دقيقة . ) ال٤  ) لنقوم بواجبنا ازاء شعبنا و هذا واجب .  ٣

 )83 –رياضي(سراسري    عني الصحيح ( يف اعراب الفعل): -35

  ) اولئك الطّالبات مل يهملن واجبان.  ٢  إنْ الكافرين لن يدعون مبا أنزله اهللا. ) ١
  أن يساعدونىن يف تعلّم الدرس.   ) طلبت من زمالئى٤  رته آخر السنة ) إنْ يتعلّم الطُالب طول السنة جيدون مث٣

 )64 –تجربي آزاد(   »نفسكم من خري . . . عنداهللا. ألما . . . « ما هو املناسب للفراغني؟  -36

  تجدوه  -) تقَدمون٤  تجدونه  -) تقَدموا٣  تجدونه   -) تقَدمون٢   تجدوه  -تقَدموا) ١
 )81 –آزاد رياضي(   تشتمل علي املضارع املنصوب ؟ الالالالأى عبارة  -37

  ) أوالً بأن يبقى يف مكّة ألداء األمانات . ٢  رسالته من املدينة . ءأما الرسول فقد جنّاه اهللا ليواصل أدا) ١
  ) صدقت انهم أكرموىن ألنين أصيد هلم و ال أتكلم .  ٤  ) فاختار الرسولُ ابن عمه على بن ايب طالب ليقوم بعملني هامني . ٣

 )81 -آزاد زبان خارجه(   ما هو الصحيح ؟ -38

١ ( ٢  أن تعودين٣  ) كى تعودينعودين٤     ) لَن ت  ميت تعودين (  
 )82 –تجربيآزاد (    »من . . . يهذب نفسه . . . ينتفع بالعقل.«لتكميل عبارة التالية؟   ما هي احلروف املناسبة -39
  مل   -) مل٤     حيت   -) ملا٣  مل  -) لن٢  لن  -مل) ١

 )80 –آزاد تجربي(   .»لن تنالوا الرب حتي تنفقوا مما حتبون «ما هو اعراب فعل املضارع يف العبارة التالية علي الترتيب؟  -40
  مرفوع   - منصوب - ) منصوب٤    مرفوع   - مرفوع - ) منصوب٣  مرفوع    - منصوب - ) جمزوم٢  مرفوع - جمزوم - منصوب) ١

  کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور
هاي معتبر و ساير آزمون  
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 )82 –آزاد رياضي(   ما هو الشكل الصحيح للفعل للمخاطبات؟ -41

١ (نيرض٢  مل ينيرض٣   ) مل ت نيرض٤     ) مل ت نيرضمل ت (  
 )83 –تجربيآزاد (   »املسلمون يحاولون أن . . . أهدافهم.«جوبة تناسب الفراغ يف: ألأى ا -42

  ) تحقّق ٤     ) يحقّق ٣  ) يحقّقوا ٢  يحقّقون  ) ١
 )84 –تجربيآزاد (   »التالميذ . . . يف أداء واجبهم.«جوبة تكمل هذه العبارة؟ ألأى ا -43

  ) مل تقَصر ٤     ) مل يقصروا  ٣  ) مل يقَصر ٢  مل يُِقَصرونَ ) ١
 )85 –رياضي(سراسري    اجلازمة:» ما«عين  -44

    املعلّم. ) ما اُحب أن يراىن٢     ما عملت يعلمه اهللا!) ١
  ؟ ) أيها العدو ! ما هذه اجلرائم٤    ) أظهر ما تحب من اخلريات.  ٣

 )85 –(سراسري زبان   :عني املناسب للفراغ  .». عنى . . جسمى قبل شفاء روحى و . . . حوائجى و . . اهلى .« -45

١ (٢     أقضِ/ التشفوا/ اعف  اُعف /إقضِ/ التشف (    
  ) إقضِ/ التشف/ اُعفي  ٤     ) إقضى/ التشفى/ اُعفوا  ٣

 )85 –آزاد رياضي(   أى عبارة يشتمل علي املضارع ازوم؟ -46

  ) ما تفعلوا من خري يعلمه اهللا.  ٢  أنا أتعلّم اللغة العربية كى أفهم لغةً حيةً. ) ١
  ) لَن تنالوا الرب حتي تنفقوا مما حتبون. ٤     ) اُريد أن أذهب إيل املكتبة. ٣

47- :(دساع) ن مضارعاً منصوباً للمتكلم لِِـ85 –تجربيآزاد (   عي( 

١ (  د٢  لَن اُساعنا  ٣  ) لَن ساعدتلَن ساعدنا  ٤     ) لَن نساعد (  
 )86 –(سراسري زبان  طبة:عين الصحيح للمخا». ترح عند والديك و تزرمها، يجازِك اهللا خري جزاء! إنْ« -48

  ) إن تروحى . . . و تزوريهما، جيازِك . . . ٢  إن تروحى . . . و تزرمها، جيازيك . . . ) ١
  ) إن تروحني . . . و تزوريهما، جيازك . . . ٤  ) إن تروحني . . . و تزرمها، جيازيك . . . ٣

 )86 –(سراسري رياضي  يف ازوم: الخطاءالخطاءالخطاءالخطاءعين -49

    ال تدعون (اننت) �) تدعون ٢    ليدع (هو)  �) يدعي ١
  مل ترضون (أنتم)  �) ترضون ٤    مل نتب (حنن) �) نتوب ٣

  )86 –(سراسري تجربي    يف ازوم: الخطأالخطأالخطأالخطأعين -50

١ خيَشني (�شيخمل متشِ�) متشي ٢    لي    
  مل يعودوا �) يعودون ٤    ال ترضوا �) ترضون ٣

   )89 -(سراسري رياضي                                                                                                                                                                                                        اجلازمة:» ما«عين -51
  ) ما عرفتىن زميلىت حني مررت من جنبها!٢    حتماً!ما تعمل اليوم حتصده غداً ) ١
  ) ما نوع الرائحة الّىت كانت تفوح ىف الشارع!٤  هل العلم أنهم علي اهلدي!أل ) ما الفخر إال٣ّ

  )89 –(سراسري تجربي                                                                                                                                                                                          فعال جمزومة كلّها:ألعين ا-52

  تي اآلن!) عندما اُنزل القرآن مل يستطع أحد أن يأيت مبثله ح١
  ) من مل يقصر ىف أداء واجباته اليوم يصل إيل أهدافه غداً!٢
  ) ليستيقظ كلّ املسلمني من نوم الغفلة حتي يأخذوا حقّهم من الظاملني!٣
  ) يناديىن صديقى أن أشاهده و لكننىي مل أفهم ما كان قصده من هذا النداء!٤

 )89 –(سراسري انساني   جازمة:» ما«عين -53

  ) ما يفكّر الكاتب حوله يسطره قلمه!٢    نه حق و مقبول!أل) ما أمجل قولك ١
  ) ما اخلري يف العظمة بل العظمة يف اخلري!٤    ) ما وصل القطار إيل املدينة باكراً!٣

   )89 -(سراسري هنر                                                                                                                                                                                                                عين الالم ناصبة:-54

  ذلك!) يقول لنا األستاذ إننا نأمل غداً مشرقاً لشعبنا فلنحاول ل٢  ) لنعرف ما حولنا حتي نتسلّط علي أنفسنا و علي أعمالنا!١
  ) تتهيا املدرسة لالحتفال الكبري كما جرت عليه العادة كلّ عام!٤  ) صحبنا أصدقاءنا إيل القاعة الكربي لنشارك يف فرحة العيد!٣
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 )89 -(سراسري خارج از كشور                                                                                           في الّشرط و جوابه: الخطأالخطأالخطأالخطأعين -55

    ليصل إليه! الّليالـىمن يرد التقرّب إلي اهللا يسهر  )2    ) من يدع الحرص في حياته يعش في راحة!1
  ) إن ير اإلنسان ضعف قوي الظلم ال يخف من كثرة عددهم!4  ) إن تكونون مؤمنين يهديكم اهللا و ينصركم!3

 )89 -(آزمايشي سنجش                                                                                                                                                                                                                                                                                            في اُسلوب الشرط: الخطأالخطأالخطأالخطأعين -56

  ) إن ال يقبل اإلنسان مشاكل الحياة لم ينل آماله أبداً !2  ) من يّتبع غير الحقّ في حياته يكن نادماً من عمله غداً !1
  ) من يرد صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر!4  متحانات يجب علينا أن نهيي أنفسنا !) إن يحن وقت اإل3

 )90 -(سراسري رياضي                                                                                                   عن الباقى: يختلفيختلفيختلفيختلفعين حرف الالم -57

  لأبعد نفسي عن الغضب، حاولت كثرياً!) ٢  ) ليعلَم األنسان أن العقل السليم مصلح لكلّ االُمور!١
  مشاورةَ كلِّ مشفق جاهل!  جتنِبن) ل٤  صب أعيىن حيت أصل إيل هدىف!ألجعل اجلهد ن )٣

 )90 -اسري رياضي(سر                                                                                                                فيه خطأ: ليسليسليسليسعين ما  -58

    ) أنصتوا له لتفهمون كالمه و تدركوا عمقه!١
    ) ليتكم تعلمون قدر حياتكم حتي تتمتعوا مبواهبها!٢
  ) حنن حناول كثرياً حتي نكتسب مراحالً عالية يف دراساتنا!٣
  ) عليكن أن تحافظن علي كرامة بالدكم مادمنت علي قيد احلياة!٤

 )90 -(سراسري تجربي                                                                                                    :ظاهرةعين المعتل منصوباً بفتحة -59

    عن شيء إلّا أن يمنع منه نفسه أوالً! الينهىتّقي ربه حقّاً، فإّنه من إ) ١
    حسناً، فإنّه يعفو في حالة القدرة و ينفق في حالة الغناء!من يؤمن باهللا إيماناً ) ٢
    علي األرض مرحاً، فهو يعلم أنّه اليستطيع أن يخرق الجبال طوالً! ىالميشالعبد الصالح ) ٣
  ، فإنه علي أى حال حيتاج إيل الناس!عظيمة ثروةعن اآلخرين و إن كان ذا  ـى) اإلنسان لن يستغن٤

 )90 -(سراسري تجربي                                                                                                          م:حملّ جزيف  ليسليسليسليسعين املاضي -60

    فانشرها بني اآلخرين! عالية ) إن كانت لك أفكار٢  ) من دعاك و تكلّمت معه و أعطاك الكتاب مسؤول عن املكتبة!١
  ما مرّ في قلبك جري علي لسانك!) ٤  إن تواضعت لمن يعلّمك عظّمت شأنك! ) ٣

 )90 -(سراسري انساني                                                       :للمخاطبة.عين الصحيح » إن يرض عن عمله حياول أن يستمر فيه!«-61

  ) إن ترض عن عملك حتاول أن تستمر فيها!                           ٢   ) إن ترضى عن عملك حتاويل أن تستمرى فيه!                           ١
  ) إن رضيت عن عملها حاولت أن تستمرى فيها!       ٤  ) إن رضيت عن عملك حاولت آن تستمر فيه!٣

 )90 - (آزمايشي سنجش                                                                                                                                                                                                                                                                                            :عين العبارة زمانها مستقبل-62

  ) إن استمعت إلي كالم الخطيب جيداً إنتفعت به كثيراً!2  لم تالحظ عواقب اُمورها دائماً! الّتـى ة) لم تنجح الطالب1
ى العالم!4  كثيره منها المساعدة علي تنقية الجو و تلطيفه! فوائد) للنباتات 3   ) تشكّلت األرض و السماء بعد أن حدث إنفجار المادة االُولي ـف

 )91 -جربي(سراسري ت                                                                                                   فيه مضارع منصوب: ليسليسليسليسعين ما -63

    ) هونـى عليك و التـحزنـى و تأكّدى بأنّ الفرج قريب!٢  ) إذا جاءك أحد بنبأ فتبين قبل أن تقبله متاماً! ١
  ) ما خلقنا فـى الدنيا إلّا لنمتحن حتي يتبين أ حنن من الصابرين؟!٤  ) لم مل تساعدنـى علي أن نشجع األطفال علي القراءة و الكتابة؟! ٣

 )91 -(آزمايشي سنجش            عين المضارع مجزوماً:-64

  علي مكانة رفيعة بين الناس! ا) حاولوا أن تدرسوا لتحصلو2  ) يحتاج الطلّاب إلي زمان أكثر ليفهموا هذا الدرس الصعب!1
  لتكونوا منهم!) إجتنبوا األشرار و صادقوا األخيار 4  ) هؤالء معلّمو اللّغة العربية، فليصبروا في تعليم طلّابهم!3

 )92 -(سراسري زبان  :  الناصبةعين حرف الالم -65

  ) إنّ املؤمنني ليعتمدوا علي اهللا يف مجيع األحوال!٢  ) االُمم املسلمة لتستيقظ من نوم الغفلة!١
  ا!) لنبحث عن علل تقدم اآلخرين و جنعلها نصب أعينن٤  ) علينا أن نتناول األطعمة املفيدة لنتمتع ا يف احلياة!٣
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 )92 -(سراسري خارج از كشور   جوابه: فـىالّشرط أو  فـى الخطأالخطأالخطأالخطأعين -66

  ) إن يصبرن علي مرارة الحقّ يعرفن حالوة عاقبته!2  اآلخرة! فـىالدنيا يري نتيجة عمله  فـى) ما يعمل المؤمن 1
  من شرة!) من يحافظ علي لسانه يسلم النّاس 4  ) من اليرد خير اآلخرين يحفر لنفسه بئراً عميقةً!3

 )93 -(سراسري رياضي  للفراغين: انْ ............... علي الحسنات ............... إلي اهللا! الخطأالخطأالخطأالخطأعين -67

  ) يحرصان / يتقرّبان4  ) تحرصوا / تتقرّبوا3  ) تحرصا / تتقرّبا2  ) تحرصن / تتقرّبن1
  )93 -(سراسري انساني  :ناصبةًعين اّلالم -68
 حياتهم! فـى) نرجو اهللا لجميع شعبنا الّتوفيق و السعادة 2  المجتمع! فـى) ليكرّم كلٌّ مّنا العلماء الكبار 1

  ) نتلو آيات الحقّ ليهدينا اهللا الصراط المستقيم!4  ) هو يعمل كثيراً لتوفير ما يحتاج إليه في البيت!3

 )93 -(سراسري هنر  نوع اللّامات الثالث: فـىعين الصحيح ». كالم االُستاذة جيداً! علنسماألمام  فـى لنجلس لصديقتيلما دخلنا الصف قلت «-69

  ) ناصبة / جازمة / حرف الجر2ّ    ) جارة / جازمة / ناصبة1
  ) حرف الجرّ / الم األمر / جازمة4    ) جارة / ناصبة / الم األمر3

  )93 -(سراسري زبان  عين الفعل منصوباً:-70
  ) يذهب المسلمون إلي مّكة المكرّمة لحج بيت اهللا الحرام!2  هجموا علي أرضينا، فلُنقاتلهم!) إن األعداء 1
  ) تعمل هؤالء الطّالبات بأحكام القرآن ليغفر اهللا ذنوبهنّ!4  ) جلس المدعوون حول المائدة لتناول الّطعام!3



    

        

 
  

  

   نيز مضارع منصوب است.  »أن يغفُر«+ الحتبون (مضارع منفي) ... پس مضارع مرفوع است.  گونه است : أ (استفهام) اين »أال حتبون«      3333ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -1
  »آيا دوست نداريد  كه خداوند مشا را مورد مغفرت قرار دهد؟« ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:

است كه چون حرف آخرش ساكن است » عن«، »يفَتش«به  صوص به خود دارند و حرف جر خمصوصها حرف خم  برخي فعل                                        1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -2
  گريد.  ي عارضي مي شود ، كسره ي بعدي نيز با ساكن شروع مي و كلمه
   .»گرگ پاي او را براي يافنت خار گرفت«    ::::ترجمهترجمهترجمهترجمه
شروع شده كه پس از آن  ماماماماشود. در ثاين اين مجله با  كنيم چون فعل هيچگاه جمرور مني را حذف مي )٤ي ( اول از مهه گزينه                                    1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -3

چرا  تجمع     . پس . .اند  ي شرطيه است و جتمع فعل شرط است و تجد جواب شرط و هر دو جمزوم دو فعل آمده است (جتمع و جتد) پس اين يك مجله

  كسره داره ؟! ...
    دهند، به اين كسره،   ه فعل يك كسره ميي بعد از آن نيز با ساكن شروع شود براي سهولت در تلفظ ب يك فعل جمزوم شود و كلمههرگاه      

  جتمعِ الْنملة)  گويند. (جتمع + الْنملة مي ي عارضيي عارضيي عارضيي عارضي    كسرهكسرهكسرهكسره
ي فعل شرط  بايست هم صيغه اي كه در اين تست بايد به آن توجه شود اين است كه ضمري متصل در جواب شرط مي نكته                3333ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -4

  ».ينصروا اهللا ينصرهمإن «شد:  (ينصروا: هم/ نا: حنن) بايد مي.) اين امر رعايت نشده است ٣ي ( باشد كه در گزينه
باشند و لذا  به ترتيب فعل شرط و جواب شرط مي» يسلم«و » يتأمل«من بر سر دو فعل آمده و لذا ادات شرط بوده و دو فعل                         1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -5

  بايست جمزوم بشوند. هر دو مي

 »ماند. هر كس قبل از سخن تأمل بكند از اشتباه در امان مي« ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:

   ها را در جاي خايل گذاشته و با توجه به ترمجه ترين گزينه را انتخاب كنيم. ي گزينه مشخص نيست، لذا بايد مهه» نساعد«اعراب فعل            4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -6
  .»اينكه مظلومني دنيا را كمك كنيم تا« ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:    ».العامل أن نساعد مظلومى« ����
  .»دنيا كمك كنيممني تا به مظلو« ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:». العامل ىحتي نساعد مظلوم« ����
  .»تا به مظلومني دنيا كمك كنيم« ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:. »العامل ىلنساعد مظلوم«����
   ... همين گزينه درسته .» بايد به مظلومني دنيا كمك كنيم.« ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:». العامل ىلنساعد مظلوم«     



 75        انتشارات هم�مان        ممممششششششششدرس درس درس درس         

  

) حذف ٤ي ( ي شرطيه بوده و نيازمند ادات شرط است ، لذا گزينه اند، لذا يك مجله به دنبال هم آمده زومدر اين مجله دو فعل جم       3333ي ي ي ي     زينهزينهزينهزينهگگگگ -7
   است چون: شود . حال اينكه كدام يك از ادوات شرط را انتخاب كنيم بستگي به ترمجه دارد . إن (اگر) ، من (هركس) ، ما (هرآنچه) و مسلمأ ما تر مي

  »داند. پنهان اجنام بدهي خدا آن را ميچه را كه  هرآن« ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:
در وسط مجله آمده  منمنمنمنشوند.  ) حذف مي٤) و (١هاي ( كند (ينجح) ، گزينه لَن از ادوات ناصبه است، پس فعل را منصوب مي       2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -8

  .درست خواهد بود» يطلب«لذا   است، پس موصول است و اثري بر اعراب فعل مضارع ندارد،
   »خواهد. شود، كسي كه راحيت را مي موفق مني هرگز« ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:

    4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -9

توان  آمده كه مي الالالالكند، پس بايد بعد از آن مضارع منصوب بيايد ... اما  آيد و آن را منصوب مي بر سر فعل مضارع مي» أن«            3333ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -10
  كند. مرفوع است و وقيت يكي از ادوات ناصبه بر سر آن بيايد آن را منصوب مي ،گفت اين ال نافيه است، چون فعل مضارع منفي

  )ىأن اليحاك  ى(أن + اليحاك
 ي زير توجه كنيد: اين المي كه بر سر فعل مضارع آمده است، الم امر است ... به نكته      1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -11

   .شود معموالً ساكن خوانده مي» مثّ«و » ف«، » و«پس از حرويف از قبيل » الم أمر«   
 »خانه را عبادت كنند. پس بايد پروردگار اين« ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه: 

) و ٢هاي ( بيايد، پس گزينه هوهوهوهومهان  يا    ههههــــبايست متناسب با  شومي كه فعل مي متوجه مي» أخيه«در  ههههــــ با توجه به ضمري           3333ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -12
 گريد.  ي اعالل به حذف صورت مي صيغه ١٤ي مضارع از فعال مثال در هر  صيغه ١٤شوند. در ثاين در صرف  ) حذف مي٤(

قَعلُ  (وفعي  وقَعي    (قَعپس گزينهي ) شود. ) نيز حذف مي١ي  

  »هر كس چاهي براي برادرش بكند در آن خواهد افتاد. «  ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:
ن تأيتَ)،  أ   شود (أن + تأيت است و لذا با فتحه منصوب مي ةي آن للغائب باشد، پس صيغه مي» اُم«فعل اول مربوط به             1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -13

 باشند: وم و منصوب به حذف نون ميباشد كه به ترتيب طبق الگوي زير جمز أنت مي هدو فعل بعدي مربوط ب

ال + تنسني  التنىس  ىأن تأت  أن + تأتني 

           1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -14

، »ـُـ عد«(رد كرد، باز گرداند)، » ـُـرد «اصالح و ترميم كرد)،   ، (سد كرد،»ـُـ سد«ها حرف مشدد دارد، (مضاعف) از قبيل:  افعايل كه جمرد آن   
  آيد.  گردد و در اين صورت معموالً با فتحه مي ها گاهي ساكن مني آخر آن . در امر و مضارع جمزوم، حرف مشدد . (مشرد، به حساب آورد) و .

  ر است.رْ غلط است و درست آن لَم يففي ملَ
 )هنعمره و ننكّس( بايست جمزوم باشند ند و هر دو ميا بعدي به ترتيب فعل شرط و جواب شرطادات شرط است و دو فعل » من«             2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -15

  .پس دو اشتباه در اين مجله وجود دارد
  .»كنيم ير ميدهيم او را در ميان مردم سربه ز  ميو به هر كس عمر طوالين«::::ترجمهترجمهترجمهترجمه
       1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -16

                ملململماشتباه نگرييد، چرا كه  لَملَملَملَمرا با  ل»مخيلق«پس  .دهد ريي در اعراب مضارع منيياست و تغ» چرا«ادات استفهام بوده به معين  »ل مِمضارع » ل
  مرفوع است.

 »را آفريد ؟ هاي عبداهللا چرا خداوند پش«    ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:

       3333    يييي    گزينهگزينهگزينهگزينه -17

���� »درگرداننخدايا ، حاجت مرا باز« ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:مضارع جمزوم است، چون الي ناهيه بر سر آن  آمده است. فعل  »ت«  
  »دانيد دروغ نگوييد در حايل كه مي« ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:  ه بر سر آن آمده،هيفعل مضارع جمزوم است، چون الي نا» تكذبوا« ����
  »كند. برخالف عمل منياي راستگويي كه « ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:فعل نفي است، پس مضارع مرفوع است، » الخيلف«����
  ».ي من آسان كن و مشكل مگردانخدااي « ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:جمزوم است، مضارع بوده و  ي  فعل» التعسر«     
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          2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -18

  حرف علّه خواهد بود كه حرف علّه در آخر فعل باشد و آن گاه حذف شود: حذف فعل مضارع هنگامي جمزوم به     

����»فشإشفى  »ىت  ) جمزوم به حذف حرف علّه.إشف(  
  .باشند  ها فعل ابتدا جمزوم شده (ساكن گرفته) سپس به علت التقاي ساكنني حرف عله حذف شده است ، پس جمزوم به حذف حرف عله مني در ساير گزينه

����»ختاف«  ف  الختافخالت  
     »وبتت«  وبب  تت   
  ) اول اعالل صورت گرفته و حرف عله قبل از جمزوم شدن حذف شده است :١ي  ( گزينه در

بهلُ  وفْعت  بوهت  بهت  به  
  فعل مضارع منصوب است و ساير افعال مضارع جمزوم به حذف حرف علّه : »ليستريح«                        2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -19

  ليهد     + يهدى ـل  يهدى. . .  لَم يشف  مل + يشفَي. . .  لَم يرج  مل + يرجو
مضارع جمزوم است و » يطع«در ابتداي مجله آمده و بعد از آن دو فعل آمده و لذا مجله شرطيه است ، اما در اين مجله » من«                    1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -20
  ماضي است. » فاز«

طوِعي  طيعي  طيعع (مضارع جمزوم)  يطي  ز(ماضي)  فَو فاز   
بايست فعل مضارع منصوب بيايد چرا كه قبل از دو جاي خايل ادوات نصب حتي و أن  اوالً كه در هر دو جاي خايل مي       4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -21
مطابقت داشته باشد . (چون فاعل  )زميالتاند. دوماً فعل در جاي خايل اول بايد به صورت مفرد بيايد و فقط از حلاظ جنس با فاعل خود ( آمده

سوماً در صرف فعل مضارع  .درست خواهد بود» طيعتتس«) پس بايست به صورت مفرد بيايد . ل ميفع فعل به صورت اسم ظاهر آمده است، بعد از
 يعشن    شنييع  يعيِشن   گريد. عيش ) از فعل اجوف در آن اعالل به حذف صورت مي٦ي ( براي صيغه

  .» هايت بتوانند در امنيت و آسودگي زندگي كنند در راه خدا شهيد شد تا اينكه مهكالسي«::::ترجمهترجمهترجمهترجمه
  أرجو).    أرجو  مرفوع است (رجويك فعل » أرجو«        1111ي ي ي ي         گزينهگزينهگزينهگزينه -22

  .بر سر آن آمده است  أنأنأنأن يك فعل مضارع منصوب است ، چون» تأيت«
  است. » ىتأت«عليه يعين  معطوف آمده و لذا اعرابش تابع واوواوواوواونيز يك فعل مضارع منصوب است ، چون بعد از حرف عطف » تأخذ«

  عطف شد ، اعراب فعل معطوف تابع اعراب فعل معطوف عليه است. ياگر يك  فعل به فعل ديگر       
  .» كنم بيايد و اين هديه را بگريد از مسريا خواهش مي«ترمجه:
        2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -23

  من (ادات شرط) + يعملْ (فعل شرط) + يره (جواب شرط). ����
  » دهد؟  كند و كار نيك اجنام مي و چه كسي از حلاظ گفتار تر از كسي است كه به سوي خدا دعوت مي«ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه: من (استفهام) . ����
  . )جواب شرط( شرط) +  بادر (فعل شرط) + قَنصمن (ادات ����
     ن (ادات شرط) + ال (جواب شرط).   دستفامص(فعل شرط) + ي   

      2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -24

  باشند. فعل مضارع جمزوم مي» لَم يجلسها«و  »لَم يقَبلْها« ����
���� »ملِـ + ماكند.  اسم استفهام است و فعل مضارع را جمزوم مني» ل)  مجار و جمرور)  ل  
  .نيز فعل مضارع جمزوم به حذف نون است» حواملَم يس«����
     »لَم يو فعل مضارع جمزوم به حذف حرف» رجرجعله است. (مل + ي   (رجلَم ي   
      2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -25

���� »فعل أمر و جمزوم به حذف حرف علّه است. » اُدع»عفُوفعل مضارع منصوب است.» أن ي  
  »از پروردگارت خبواه كه گناه بزرگ مرا ببخشد.« ترجمه:ترجمه:ترجمه:ترجمه:

  »روند تا در بر پايي مناز شركت كنند. و در هنگام غروب به مسجد مي« ترجمه :ترجمه :ترجمه :ترجمه : فعل مضارع منصوب.» ليشاركوا«مرفوع است ،  »يذهبون« ����
  فعل أمر و جمزوم است . » قولوا«����

   »خداوند را بسيار ياد كنيد.« ترجمه :ترجمه :ترجمه :ترجمه : باشد. نيز فعل أمر بوده جمزوم مي» اُذكُروا«     

 حذف أمر

 حذف جمزوم

 أمر

 أمر

 جمزوم

لْنفْعي 

لُأفْع 

 حذف
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  . بايست متناسب با حنن بيايد ميفعل                     4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -26
 .» ميرما مجع شدمي تا انساين  را كه از خود گذشتگي كرد گرامي بدا« ::::ترجمهترجمهترجمهترجمه

         2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -27

 فعلبرخورد كردمي ، فعل مضارع دوم جمزوم خواهد بود ، چرا كه به فعل اول  فعل أمر / فعل نهي + مضارعفعل أمر / فعل نهي + مضارعفعل أمر / فعل نهي + مضارعفعل أمر / فعل نهي + مضارعهرگاه با ساختاري به صورت    
  تَفُزْ تَفُوزْ  تَفُوزُ .اند  گويند و هر دو فعل جمزوم مي جواب طلبجواب طلبجواب طلبجواب طلبو به فعل دوم  طلبطلبطلبطلب
  .» در آخرت پريوز خواهي شد  آرزوهايت را در دنيا كوتاه كن،«::::ترجمهترجمهترجمهترجمه
  . بثبوت النون) لَن يطالعن (منصوب باإلعراب احمللّي)نون االعراب) ،ال يلعبون (مرفوع  حيت تنصروا (منصوب به سقوط          3333ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -28
  دهم : ي جمزوم شدن متام افعال زير را شرح مي حنوه          1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -29

ودست  ودسمل ت   دسعودا   يعودان    لَم تيل    
  مل تدعونَ  مل تدعوا /  تدعونَ  ليستجِب  ليستجِيب  يستجيب

  »رزق روزي فراهم كند. تاتاتاتااش بريون رفت  گنجشك از النه «عبارت است از: عبارت است از: عبارت است از: عبارت است از:         ي جملهي جملهي جملهي جمله    ترجمهترجمهترجمهترجمه        4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -30
  ) نادرست است . ٤ي ( بدهد كه در اين صورت گزينه را» كه تا اين«يا  »تا«بايست در جاي خايل قرار بگريد ، بايد معين  پس ادايت كه مي

 باشند . حرف است و ساير ادوات اسم مي إنإنإنإناز بني ادوات شرط تنها           3333ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -31

خواهند » يهد«و » يعبد«بايست جمزوم شوند كه به ترتيب  مي» يهدي«و » يعبد«با آمدن ادات شرط بر سر اين مجله دو فعل           4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -32
 دهيم. مي» يعبد«آيد كه حرف اولش ساكن است يك كسره به  مي» اهللا«، » يعبد«جا كه بعد از  شد و از آن

  است. » ال نرضي«د ، يعين شكل صحيح آن  شو باشد ، لذا حرف علّه حذف مني ) فعل نفي مي١(ي  در گزينه         2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -33
  است. » لَن نرضى« باشند ، نه حذف حرف علّه يعين شكل صحيح آن نصب مي مللَن جزو حروف ناصبه است و حروف ناصبه عا )٣ي ( در گزينه

 ) از حلاظ مفهومي غلط است.٤ي ( گزينه

  »شومي. ما به چيزي كمتر از حتقق اهداف اسالمي راضي مني «: : : : ) ) ) ) ٢٢٢٢ي (ي (ي (ي (    گز ينهگز ينهگز ينهگز ينه    ترجمهترجمهترجمهترجمه
       4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -34

  شود. (لَن ندعو) فعل مضارع منصوب است و حرف علّه حذف مني ����
  شود. (مل يرم) فعل مضارع جمزوم است و حرف علّه حذف مي ����
  شود. (لنقُم)التقاي ساكنني رخ  داده و حرف عله بايد حذف » لنقوم«در ����
       2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -35

  بايست نون آن بيفتد . (لَن يدعوا)  اشتباه است ، چون اين فعل مضارع منصوب بوده و مي» لَن يدعونَ« ����
  اشتباه است ، چون جواب شرط بايد جمزوم باشد (يجدوا)» جيدون« ����
   )ساعدوين. (يشده، نونش بيفتد بايست منصوب آمده و مي أناشتباه است ، چون قبل از آن » يساعدونين«در » يساعدون«    
  اند.   بايست فعل شرط و جواب شرط بيايند كه هر دو جمزوم در دو جاي خايل به ترتيب مي          1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -36

مونتموا  قَدقَدجدون    تجدوا +  ه  تجِدوه  تت  
باشند. در  هاي مضارع منصوب مي فعل» ليقوم«) ، ٣ي ( و در گزينه» أن يبقى«) ، ٢ي ( ، در گزينه» اصلليو«) ، ١ي ( در گزينه        4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -37

 ) فعل مضارع منصوب ندارمي.٤ي ( گزينه

اسم » چه وقت«به معين » يتم«بايست نون آا حذف شود.  اند و مي ) مضارع منصوب٣) و (٢()، ١هاي ( هاي گزينه فعل          4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -38
 استفهام است و در اعراب مضارع اثري ندارد.

 .عامل جزم فعل است »مل«تنها  ها باشند و از ميان گزينه هر دو جمزوم مي» ينتفع«و » يهذب«دو  فعل           4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -39

       4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -40

 نلَم ترضي  ترضين  تفْعلْن  رضي          3333ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -41

  متناسب با املسلمون بيايد . (مجع مذكر غايب)در جاي خايل بايد يك فعل مضارع منصوب         2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -42

 افتد . (مل يقَصروا). جمزوم شده نون آن مي لمبيايد كه مجع مذكر غايب است ، (يقَصرونَ) كه با آمدن » التالميذ«فعل بايد  براي           3333ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -43

) ٢ي ( ) آمده است. در گزينـه ١( ي  آيد و در اين تست در گزينه شرط است كه بر سر دو فعل مي» ايم«جازمه مهان  »ايم«          1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -44
 ) استفهامي است.٤ي ( در گزينه) موصول و ٣ي ( در گزينهنافيه است و  »ما«
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 و در جاي خايل دوم فعل ي است: تفعل أمر اس آيد كه در جاي خايل اول و سوم در هر سه جاي خايل مضارع جمزوم مي          2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -45

  اُعف  التشف / تعفُو    إقضِ / تشفي  تقضي
  .»ده قبل از اين كه روحم را شفا بدهي و مرا عفو كن بهامي را برآورده كن و جسم مرا شفا  اي خداي من ! حاجت«: : : : ترجمهترجمهترجمهترجمه
 ها مضارع منصوب به كار رفته است. اند. در ساير گزينه است و لذا فعل شرط و جواب شرط در آن جمزوم  ي شرطيه ) مجله٢ي ( در گزينه          2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -46

  وجود ندارد.» نساعدنا«فعلي به صورت  اند و اصالً ماضي» ساعدنا«و » دتساع«          1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -47
شود يعين  آن حذف مي ن دارد كه با قرار دادن ادوات شرط قبل از آن يني للمخاطبة (مفرد مؤنث خماطب) آخر فعل  صيغه          2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -48

  تزورين  ـ آن را جزم مي كند. تروحني 
 ترضوا  لَم  لَم + ترضونَ   ترضونَ          4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -49

  حملّي است. گريد چون اعرابش ) است و هنگام جمزوم شدن تغيريي در آن صورت مني٦ي ( صيغه» خيشني«     1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -50
  كند.  فعل را جمزوم مي» ماي شرطية«تنها » ما«از بني انواع                     1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -51
  اند.  ) مضارع منصوب٤ي ( در گزينه» أن اُشاهد«) و ٣ي ( در گزينه» حتي يأخذُوا«)، ١ي ( در گزينه» أن يأتى«                 2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -52
  تنها ماي شرطيه، ماي جازمه است.                 2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -53
، اما الم جازمه به فعل مضارع باشند مي» براي اينكه«و » تا اينكه«، »تا«به معين چسبد و  الم ناصبه به فعل مضارع مي             3333ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -54
  چسبد. مي» فـ«يا به آن  باشد مي» بايد«و به معين چسبد  مي
  درست است.» تكونوا«اين امر رعايت نشده است و ) ٣ي ( فعل شرط و جواب شرط اگر مضارع باشد بايد جمزوم باشد. در گزينه         3333ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -55
 حذف حرف علّه به علّت التقاي ساكنين... يعش) � شجواب شرط همواره اگر مضارع باشد بايد مجزوم باشد. (يعي        4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -56

 ي دهد. ترمجه مي» بايد«معين جازمه است و  »الم«، »الم«ها،  )، الم ناصبه است اما در ساير گزينه٢ي ( در گزينه» الم«    2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -57
 » براي اين كه نفس خود را از خشم دور كنم، بسيار تالش كردم.): « ٢ي( گزينه

)، ٤ي ( پـذيرد. در گزينـه   غري منصرف است و لذا تنـوين منـي  » مراحل«)، ٣ي ( است. در گزينه درست» لتفهموا«)، ١ي ( درگزينه         2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -58
 باشد.» بالدكن«غلط است. بايد » بالدكم«در » كم«

، ٤، ١هـاي   يايي در صيغه  هاي مضارع ناقص ) منصوب گشته است و اعراب آن ظاهري است. فعل٤ي ( در گزينه» يستغين«                4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -59
 در حالت رفع اعرابشان تقديري و در حالت نصب اصلي و در حالت جزم، فرعي است. ١٤  ،١٣، ٧

 باشد. تواند در حمل جزم قرار گريد، چرا كه فعل شرط و جواب شرط جمزوم مي فعل ماضي اگر فعل شرط يا جواب شرط باشد مي       1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -60

  يرض           ترضى                           حياولُ             حتاوىل                          يستمر            تستمرى                         1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -61
يا » سـ«اي را انتخاب كنيم كه زمان آن آينده باشد. شايد همگي به دنبال خواهد كه گزينهاز ما مي سوال بسيار زيبايي است!!!         2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -62

تواند به ها نمي يابيد. اصل قضيه نيز همين است. بايد بدانيد كه در جمالت شرطي همواره جواب شرط ميگرديد و چنين چيزي در گزينهمي» سوف
 )، داراي ساختار شرط است.2(ي  گزينهها تنها جمله صورت مستقبل ترجمه شود. از ميان گزينه

 ) اند.٤( ) و٣)، (١هاي (هاي مضارع منصوب گزينهفعل »ي يتبينحت«و » أن نشجع«، »أن تقبل«                2222ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -63

 بچسبد، آن الم حتماً جازمة است.» فَـ «حرف » الم«اگر به             3333ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -64

باشد  ميهاي ديگر به معين بايد  در گزينه» الم«باشد و بنابراين ناصبه است، اما  كه، تا) مي به معين (براي اين» الم«در اين گزينه     3333ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -65
  جازمه است.» الم«و 
فعل شرط و جواب شرط اگر مضارع باشند حتماً بايد مجزوم باشند. ضمناً اگر فعل در آخر خود حرف علّه داشته باشد             1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -66

  اش حذف شود. (يري          يرَ)هنگام مجزوم شدن بايد حرف علّه

  ) نون عوض رفع بايد در هر دو فعل حذف شود.4ي ( بايد مجزوم شوند. در گزينهفعل شرط و جواب شرط اگر مضارع باشند             4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -67

» كه براي اين«و » كه تا اين«، »تا«شوند. ضمناً الم ناصبه به معني  ) حذف مي3) و (2هاي ( چسبد پس گزينه الم ناصبه به فعل مضارع مي            4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -68
  دهد. معني بايد مي ) الم جازمه است1ي ( و در گزينه كنيم تا خدا ما را به راه راست هدايت كند.) تالوت مي) آمده. (ترجمه: آيات حق را 4ي ( است كه در گزينه

  »سخن استاد را خوب بشنويم. تاجلو بنشينيم  بايددوستم گفتم  بهكه وارد كالس شديم  هنگامي«ترجمه:             1111ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -69
شوند. يادتان باشد اگر به الم  ) حذف مي3) و (2هاي ( مضارع بچسبد، پس گزينهدر صورتي ناصبه است كه به فعل » الم«            4444ي ي ي ي     گزينهگزينهگزينهگزينه -70

                        باشد. بچسبد حتماً آن الم جازمة است و فعل مجزوم مي» فَـ«

 أمر ي أمر
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