
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نكات مربوط به فعل ماضي، مضارع، امر و ساير انواع فعل   
  .آيد  پديد مي رع و مضا  در ماضي  الفعل  عين  از تغيير حركت  كه  است  سماعي  وزن  شش  مجرد داراي  ثالثي فعل

  
  .  است ها مبني  صيغه ي در همه :  ماضي ـ فعل1
  .باشند  مي  بر سكون  مبني كه» يفْعلْنَ، تَفْعلْنَ «  مؤنث  جمع ي  جز در دو صيغه  به  است معرب :  مضارع ـ فعل2

 لُ « وزنالنِتَفْ «  و وزن    و مفرد مذكر مخاطب      غائب   مفرد مؤنث   ي  در دو صيغه  » تَفْعمؤنـث    مثناي  هاي  در صيغه » ع   
  .   است ، مشترك  مضارع ، در فعل  مخاطب  مؤنث  و مثناي  مذكر مخاطب  و مثناي غائب

   ِاِذَنْ  اَن«حروف ،و » لــِ  « دو حـرف . كننـد   مـي   را منـصوب  مـضارع فعـل   ، بياينـد   مضارع سر فعل اگر بر »، لَنْ، كَي
  .كنند  مي  را منصوب كنند و مضارع  مي عمل» اَنْ«شوند مانند   واقع   از مضارع نيز اگر قبل»  حتّي«

 يا    منصوب   هنگام   به   افعال  در اين . » يفعالنِ، تفعالنِ، يفعلونَ، تفعلونَ، تفعلين    «: اند از    عبارت  در مضارع  :  خمسه  افعال ـ3
  .شود  مي حذف»  نونِ اعراب«،   شدن مجزوم

 و   اسـت  ، ضـمير فـاعلي   نـون ) يفعلْنَ و تفعلْنَ: (  مؤنث  جمع ي  در دو صيغه   ولي)   فرعي  باعرا =   نون   با حذف   مجزوم(
  . هستند  مبني دوصيغه شود، اين  نمي حذف

  .شود  مي  مجزوم گيرد و مضارع  قرار مي  مكسور بر سرمضارع  الم يك،   و متكلم  غائب هاي در صيغه امر  ساختنِ براي ـ4
 واو، ف «  امر بعد از حروف  الم  به م مجزو اگر مضارع لْ: شود  مي  امر ساكن  شود، الم واقع» ، ثمفْعلْيو  

  .  باشد ، ساكن  مضارعه  حرف  از حذف  پس  حرف گيرد كه  قرار مي  همزه  فعل  در ابتداي  شرطي به،  در امر مخاطب ـ5
 است  كسره  و در غير اين صورت ضمه نيز   همزه  باشد حركت ، مضموم  الفعلِ مضارع اگر عين  .  

  )  نفي فعل. (شود  مي  آورده  مضارع بر سر فعل» ال«،   مفهومِ مضارع  كردن  منفي براي ـ6
  .دهد  نمي انجام : اليفعلُ دهد  مي انجام:  يفْعلُ

  ).   نهي فعل(شود   مي  مجزوم  مضارع  و فعل  شده  آورده بر سر مضارع» ال« امر،   مفهوم  كردن  منفي براي ـ7
  .  نده انجام: ال تَفْعلْ    بده انجام:  اِفْعلْ

  . آورد را بر سر مضارع»  لم« و يا  را بر سر ماضي» ما « توان مي   ماضي  مفهوم  كردن  منفي ـ  براي8
  . نداد انجام=  يفْعلْ   مافَعلَ، لم   داد انجام:  فَعلَ
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  .   است  نداده هنوز انجام: لما يفعلْ: شود  مي  ترجمه  منفي  نقلي  ماضي  معادل  فعل قرار گيرد، ارعبر سر مض» لما«ـ  اگر 9
  .كنند يو فعل مضارع را مجزوم ماز حروف جازمه هستند »  و لما لم«ـ 10
ا  «  صـورت   در ايـن  شـود،      مي   اضافه   ماضي   فعل   اول   به  گاهي» لما « وليآيد،     نمي   ماضي  بر سر فعل  »  لَم«ـ  11 ديگـر  » لمـ

    رفت  كه هنگامي: لما ذَهب. باشد مي»  هنگامي كه «  معني  و به  است  زمان  و ظرف  اسم  بلكه  جازمه نيست حرف
    مرفوع مضارع +  كان:   استمراري  ماضي  فعل  ساختن ـ روش12

  ).  نيست  بعيد ضروري اضيوجود قد در م ( ماضي) + قد + ( كان:  بعيد  ماضي  فعل  ساختن روش
   خـود مطابقـت    خود قـرار گيـرد بايـد مفـرد باشـد واالّ بـا ماقبـل         از اسم  قبل اگر كان و بعيد،   استمراري  ـ در ماضي  13

   مطابقـت    بـا هـم      بايد از نظر صيغه      فعل  ذكر شود دو قسمت   »  كان« از   پس   بالفاصله   فعل   دوم  نمايد و اگر قسمت     مي
  .  يكتبونالتالميذُ  كان/ كتبوني كانوا ذيالتالم: كنند

  
هاي ثالثي مزيد نكات مربوط به فعل:  

  هـا، حـرف      بـاب   در ايـن  .  زائد دارد    حرف   يك   فقط   ماضي  هاي   فعل  ي   صيغه   اولين ،   و مفاعلة   ، تَفعيل    افعال  هاي  ـ در باب  1
  .  است  مضموم  مضارع  در فعل مضارعه

  . زائد دارد  حرف  سه  استفعال  زائد و در باب دو حرف   و اِنفعال ، اِفتعال ، تَفاعل  تَفعل هاي در باب   ماضي ي  صيغه ـ اولين2
 و در غير اين       افتعال   از باب   باشد فعل »  تاء دو نقطه  «،  »نْ« از     معموالً اگر پس   :  از انفعال    افتعال   باب   تشخيص    ي  ـ نحوه 3

  .  است  انفعال  از باب صورت
  . است»  افعال «  امر باب ي ،همزه  امر مفتوح ي تنها همزهـ 4
شـود    مـي   شبيه  امر مخاطب  به  غائب  در ماضي  مؤنث  مذكر و جمع ، جمع  مثني هاي صيغه،   و تفاعل  تفعل  ـ در دو باب   5

 مزيد اگـر    ثالثي هاي ر باب در ساي  ولي  است  فتحه ، هميشه دوباب  اين  و امر مخاطب ماضي  در  الفعل   عين  زيرا حركت 
  )امر:  اكرِموا-  ماضي: اكرَموا(  :  است و االّ امر استيباشد فعل ماض  الف الفعل ني عاي باشد   فتحه   الفعل  عين حركت

  ايهـ    و بـاب     و درخواسـت     طلـب    براي   استفعال   و باب    الزم   فعل   ساختن   متعدي  معموالً براي    و تفعيل    افعال  هاي  ـ باب 6
  .روند كار مي  به  اثر فعل  پذيرش  براي  و تفعل ، انفعال افتعال

ل   در باب فاعل.  كنيم  مي استفاده» يكديگر « ي غالباً از كلمه   است رفته»  تفاعل «  باب  به  كه   فعلي   ترجمه  ـ هنگام 7 تفاعـ   
  . كردند يگر مشورتها با يكد بچه: تشاور األوالد: باشد مانند  نفر مي تر از يك بيش

 و    فاعل   از دو طرف     يكي   مفاعلة   در باب    كه   تفاوت  روند با اين    كار مي    به   مشاركت  هر دو براي     و تفاعل    مفاعلة  ـ دو باب  8 
  .شود  مي  داده  نسبت  طرفين شوند و كار به  مي  محسوب  فاعل  هر دو طرف  تفاعل  در باب  ولي  است  مفعول ديگري
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هاي مربوط به تشخيص صيغه و انواع فعل السؤ:  

  كدام مورد جمع مؤنث است؟.  1
  � نَيتَكتُب) ج  � كتُبنَي) ب  � كتبوني) الف  

   ................م؟يكن ي در جمله توجه مي مخاطب بودن فعل جمله، به چه موارداي بي غاصي تشخيبرا.  2
  چگونه است؟) و مفهوم فعلاز نظر قواعد ( حروف ناصبه بر فعل مضارع ريتأث.  3
  :دي فعل بنا كنني را بر اساس اري و موارد زديريرا در نظر بگ» كتبي« مضارع فعل.  4

    : ................للمخاطب» االمر«) ج   : ................ بيللغا» االمر«) ب    : ................بيللغا» يالنف«) الف  
  : ................للمخاطب» يالنه«) هـ  .....: ...........بيللغا» المستقبل«) د   

   الم امر محسوب شود؟تواند ينم مورد كدام.  5
  �  كتُبنَيل) ج    �  يلتكتب) ب    � كتبوايل) الف  

  توان تشخيص داد كه الم امر است يا الم ناصبه؟  در جمله ذكر شود به نظر شما، چگونه مييبر سر فعل مضارع» الم «اگر.  6
   مجزوم؟اي، منصوب است »تذهبوا« و فعل هي ناهي الاي است هي نافيال» أن ال تذهبواكمي علجبي«: ر عبارتد» ال«.  7
  :دي فعل بنا كنني را با توجه به اري و موارد زديريرا در نظر بگ» كتب «ي ماضفعل.  8

  ..............: .للغائب» ي االستمراريالماض«) ب    : »للغائب» لما«و » لم«الفعل المجزوم ب «) الف  
  : للغائب» دي البعيالماض« )ج  

   هستند؟حي صحري از موارد زكي كدام.  9
  �  ذهبونَي ذُيكان التالم)د  �  ذهبونَي ذُيكانوا التالم) ج  �  ذهبوني كان ذُيالتالم) ب  �  ذهبي كان ذُيالتالم) الف  

  حرف جازمه است؟» لما« كدام مورد در.  10
  �  كتبونيلما ) ج    �  كتبواي لما )ب    �لما كتب  ) الف  

  . پاسخ دهيد20 الي 1توانيد به سؤاالت  در رابطه با تشخيص صيغه و انواع فعل مي ■
  
هاي ثالثي مزيد هاي مربوط به شناخت باب  سؤال:  

  م؟يكن ي حروف زائد را بر اساس كدام مورد در فعل مشخص متعداد.  11
  �مصدر   ) ج  �  ي ماضي غهي صنيلاو) ب  � مضارع   ي غهي صنياول) الف  

  ل؟ي تفعايدر باب افعال است » حِبُي« حرف مضارع ضمه دارد؟ فعل ،ييها  چه بابدر.  12
   هستند؟ييها  مصادر و افعال مربوط به چه بابنيا.  13

  : ..............نْتَقَموااِ) د  : ..............ستَمِعونَي) ج    : ..............اِنتاج) ب    : ..............فِعال) الف  
   هستند؟ي مربوط به چه بابر،ي زيها فعل .14

  : ..............تَّبِعي) ج    : ..............نْتَشِرُي) ب    : ..............نْكسِرُي) الف  
  ؟ميريگ ي ميا جهي بماند، چه نتي حرف باق3 از شي ب،ي در فعلغه،ي با برداشتن حرف مضارعه و عالمت صاگر .15
   مجرد است؟چرا؟ي فعل ثالثني ااي آماند، ي مي حرف باق3 فقط مياگرحرف مضارعه را بردار» كرِمي« فعل در .16
  ست؟يچ» نيتُلح«و » مونيتُق«امر .17
   امر؟اي هستند ي ماضاي كه آدي مشخص كنري زيها  رابطه با فعلدر .18

  : ..............تكاتَبوا) د    : ..............أقاموا) ج    ......: ........أكرِما) ب   : .............. اجتَنَبوا) الف  
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  . كنندليتبد.......... را از نظر مفهوم به فعلِ .......  فعلِ توانند ي ملي افعال و تفعيها باب .19
  .دارد......... استفعال معموالً مفهوم باب .20
  ........ . تفاوت كه ني با اروند يبه كار م...  ......ي مفاعلة و تفاعل هر دو معموالً برايها باب .21
  .روند يبه كار م........  مفهومِ ي تفعل، انفعال، افتعال برايها باب .22
  ست؟يها چ  فعلني ايمعان .23

  : ..............تَعلََّم) ج    : ..............علَّم) ب    : ..............علِم) الف  
  . پاسخ دهيد25 الي 21توانيد به سؤاالت  هاي ثالثي مزيد مي در رابطه با شناخت باب ■

  

  
  . مفرد مؤنث مخاطب استنَي جمع مذكر غائب و تكتبكتبونَ ي .»ب «ي نهيگز. 1
 ميريگ يم جهي ضمائر مخاطب مربوط به فعل مورد نظر وجود داشته باشد نت           ايو  » تهاي ا ها،ي ا ا،ي« در جمله عالئم مخاطب مانند       اگر .2

  .ل مخاطب است و  وگر نه معموالً غائب استكه فع
 مؤنـث ظـاهر فعـل    يهـا   در جمع ي ول شود ي و در افعال خمسه، نونِ عوض رفع حذف م         كنند ي ناصبه، مضارع را منصوب م     حروف .3

  .كنند ي ملي تبدي مضارع را به مضارع التزامي، معنا»لن«از نظر مفهوم، حروف ناصبه به جز .كند ي نميرييتغ  
  ال تَكتُب) هـ        كتُبي، سوف كتُبيس) د           اُكتُب) ج  كتُبيلِ)  ب  كتبيال ) الف .4
  .ديآ ي مخاطب در نميها غهيالم امر بر سر ص ←. »ب «ي نهيگز .5
  ني الم امر به مع( صيغه مخاطب باشد مسلماً الم امر نيست ولي اگر مخاطب نباشد بايد به معني فعل در جمله توجه كرداگر .6

  .) براي اينكه است-بايد و الم ناصبه به معني تا 
  منصوب ـ هي نافيال .7
  )كان قد كتب(كان كتب)               جكتبيكان )           بكتبيلما  / كتبيلم ) الف .8
  . استحيصح» د « نهيگز .9

  )كه ي هنگاميبه معن.(اسم و ظرف زمان است» لما« مواردريدر سا. »ب « نهيگز .10
  .»ب «نهيگز .11
  .بوده است» فْعِلُي بر وزن حبِبي«، در باب افعال است و در اصل حِب ـ ي) مجرديو رباع( مفاعلةل،ي تفع افعال، .12
  افتعال) د  اِفتعال                ) ج افعالَ             ) ب  مفاعلة              ) الف .13
  .) فعل تَبع استيحروف اصل(افتعال )    ج .) آمده است» تـ«، »نـ« بعد از رايز(افتعال ) ب  انفعال       ) الف .14
  . استدي مزي كه فعل ثالثميريگ ي مجهينت .15
  . كه فعل مضارع باب افعال استدهد ينشان م) فعِلُي( ضمه حرف مضارعه و وزن فعل ر،يخ .16
  .) ذكر شوددياً با مفتوح در امر باب اِفعال حتمي همزه (ياَلِحـ  مواياَق .17
  . در باب تفاعل باشدني و هم امر للمخاطبني للغائبي هم ماضتواند يم)           ديماض) امر           ج)          بيماض) الف .18

  و است ي كه فعل ماضميريگ ي م جهي الف باشد، نتاي مفتوح الفعل نيها اگر ع  بابريجز دو باب تفاعل و تفعل، در سا به      
  . امر استصورت ني اري در غ             

  يمتعدـ  الزم .19
   و درخواستطلب .20
  .رديگ ي الزم است و مفعول نمشهيباب تفاعل هم / مشاركت .21
  )مطاوعة (يرياثرپذ .22
  . گرفتادي: تَعَََلَّم/  داد ادي: علّم/  دانست  :علم .23
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  )88  آزاد رياضي(  . »في اَعمالِكُنَّ تَنْجحنَ.......... ....اِنْ «انتخِب كلمةً مناسبةً للفراغ .1
  تَجتهِد     تَجتَهِد    تَجتَهِدنَ    يجتَهِدنَ    

  )75 هنر   سراسري(  ؟  است» ! ، يا تلميذات  الدرس في......  البد ان:   المعلمة قالت «  جمله  مناسب  گزينه  كدام .2
   تجتهدي   جتهدوات    يجتهدن    تجتهدن   

  )80  آزاد تجربي(  . ») ص (  هو الرسول  الفراش  في أنّ النائم...........  و هم  الباب  خالل من...........  الكفّار كان«:   المناسبة  باإلجابة  الفراغ أكمل .3
    تنظر، تتوهم    ، يتوهمون ينظرون    تنظر، يتوهمون    ، تتوهمون تنظرون   

  )76    تجربي سراسري(  »  المعلّم صوت!......  ، يا مريم انت«؟   للفراغ ما هوالصحيح .4
  كنت قد سمعت     كنتِ قد تسمعين    كنت تسمع    كنتِ تسمعين   

  )84   تجربيآزاد(  ؟   است مناسب»   اداء واجبهم في.... التالميذ «  عبارت  براي  گزينه كدام .5
   تُقَصرْ  لم    يقصروا لم    يقصرْ لم     يقصرون لم   

  )82   تجربيآزاد(  :   المجزوم  المضارع عين .6
      تحضري لن      تحضري لم    تحضرينَ  كيف   التحضرينَ    

  )76    تجربي سراسري(  » .  المسجد االقصي للكفّار بتخريب......   لن المسلمون«؟   للفراغ ما هو الصحيح .7
   يسمح   يسمحون   يسمحوا   يسمح    

  )84   انساني سراسري(  :  فيها منصوباً  المضارع ليس   التي  العبارة عين .8
  !  و الشّرب  األَكل  في  يسرف  لن  أنّه  المؤمن  صفات من   ! تنجحوا دائماً  حتّي  وظائفكم  تَسعوا في  أن أسألكم   
  !  معتصماً بها  يعذّبها، فال تكُن  بعد أن  األَبدان  يخلق  الدهر أن  عادات من   !  سبيله قاتلوا في ي  لم  و لكنّهم  القتال  إسرائيل  بني  علي  اهللا كتب   

  )81   رياضيآزاد(  ؟   المنصوب  المضارع  علي اليشتمل   أَي عبارة .9

  .  نستعين  نعبد و إياك إياك   ). ص ( الرسول  اليشعرالكّفار بخروج  حتي  طريقة  فكَّر في إنّه   
  .  االشجار  تتسلّق  أن  ال تستطيع  فإنَّ الثّعالب ال تخافي   . مساء  النّهار و أعمل  في  أدرس  غير أن  لي فال حيلة   

  )87   زبان سراسري(  :عين المضارع المنصوب .10

  !أمرت األُم بناتها أن ال يكسلن في أعمالهنّ   !هذا الدرس صعب، ليساعدك أخوك   
  !إن تعرفوا حالوة عاقبة الحقّ تصبروا علي مرارته   !سماوات و األرض عجائب كثيرة لتنبه اإلنسانفي ال   

  )91 تجربي   سراسري(  : منصوب مضارع فيه ليس ما عين .11
  !قريب الفرج بأنّ تأكدي و التحزني و عليك هوني   !تَماماً تقبله أن قبل فتبين بنبأ أحد جاءك إذا   
  الصابرين؟ من أنحن يتَبين حتّي لنُمتحن إلّا الدنيا في خُلقنا ما   الكتابة؟ و القراءة علي األطفال نُشجع أن علي عدنيتسا لم لِم   

  )84   انساني سراسري(  :  الجازمة»  الم «  حرف عين .12
      .  الجميلة  آثار كم جئنا لنري     . األَخطاء بعض عن المسلم ليعف   
  .  المكتبة  إلي  للذهاب  إليك جئت     .اء ليهدوا اهللا االنبي أرسل   

  )85   رياضآزاد(  :   المجزوم  المضارع  علي  يشتمل أَي عبارة .13
  . اهللاُ ما تَفْعلُوا مِنْ خيرٍ يعلمه   . لغةً حيةً  أفْهم  اللغةَ العربيةَ كي اَنَا اَتَعلَّم   
  .    تُنْفِقُوا مِما تحبون الوا البرَّ حتّي تن لَن     .  المكتبة  إلَي  أذهب اُريد أن   

  )74   رياضي سراسري(   امر باشد؟  تواند الم  نمي  گزينه در كدام»  الم« .14
   ببا   لتذهبينَ   لتذهليذهبوا    ليذه  

  )90   رياضي سراسري(  عين حرف الالم يختلف عن الباقي؟  .15
  !الُبعِد نفسي عن الغضب، حاولت كثيراً   !االُمورليعلَم اإلنسان أنّ العقل السليم مصلح لكلّ    
  !لنَتجنّب مشاورةَ كلِّ مشفق جاهل   !ألجعل الجهد نصب أعيني حتي أصل إلي هدفي   

  )88هنر  سراسري(  :عين الالم الناصبة .16
  !الحمراء في بدننانَحنُ نتناول الرّمان لتكوين الكريات     !المسلمات ليواجهنَ حقائق الحياة المرَة بالتفاؤل   
    !لو كنت تتحمل المصاعب و تتجرّع اآلالم الكثيرة لوصلت إلي هدفك    !يا بناتي؛ كلّمنّ الفائزات في المسابقه لتفهمن سرّ نجاحهنّ   
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  )78   انساني سراسري(  »بعيداً، و ال يذهبوا   الساحة لِيرجِع هؤالءِ التالميذُ إلي«: ؟  بالترتيب  التالية  العبارة  أفعال  عن ما هو الصحيح .17
     مجزومان مضارعان     منصوبان مضارعان     للنفي  أمر و الثاني األول     للنفي  و الثاني  منصوب األول   

  )87   رياضي سراسري(  :عين حرف الّالم الجازمة .18
  ! عن موضوع مهماُسافر إلي ذلك البلد لِأُفتّش   !ليعتمد المؤمن علي نفسه و ال يحاك اآلخرين   
  !ال تنوِ بيع المحاصيل لتزداد ثروتك   !أرسل اهللا األنبياء لتؤمنوا به و برسوله   

  )89سراسري تجربي (  : كلّهامجزومةعين األفعال  .19
  !اًمن لم يقصر في أداء واجباته اليوم يصل إلي أهدافه غد   !عندما اُنزل القرآن لم يستطع أحد أن يأتي بمثله حتّي اآلن   
  !يناديني صديقي أن اُشاهده و لكنّني لم أفهم ما كان قصده من هذا النداء   !ليستيقظ كلّ المسلمين من نوم الغفلة حتّي يأخذوا حقّهم من الظَّالمين   

  )89سراسري هنر (  :عين الالم ناصبةً .20
  ! إنّنا نأمل غداً مشرقاً لشعبنا فلنحاول لذلكيقول لنا االُستاذ   !لنعرف ما حولنا حتّي نتسلّط علي أنفسنا و علي أعمالنا   
  !تَتهيأ المدرسة لالحتفال الكبير كما جرت عليه العادة كلّ عام   !صحبنا أصدقاءنا إلي القاعة الكبري لنشارك في فرحة العيد   

  )76 هنر   سراسري(  ؟» يستوي «  فعل  أي باب من .21
    مفاعلة    تفاعل    استفعال    افتعال   

  )75   رياضي سراسري(  ؟  است»  تُعطون« امر   گزينه دامك .22
  اِعطوا    أعطَوا   اُعطُوا   اَعطُوا   

  )77   رياضي  دانشگاهي  پيش ورودي(  » . برفقٍعامِليها و   بنتك أكرمي«؟   بخط  فيما اشير اليه  الفعل ما هو نوع .23
     افعال  باب  و امر من مضارع     مفاعلة  باب ماضٍ و امر من     مفاعلة  باب ماضٍ من    مفاعلة وباب افعال باب امر من   

  )83  آزاد رياضي(  » .يا قومِ أوفُوا المِكْيالَ و الميزانَ بِالقسطِ«؟   التالية  العبارة  في  الفعل ما هو نوع .24
      افعال  امر، للمخاطبينَ، باب فعل   مجرد مخاطبينَ، ثالثيامر، لل فعل    مجرد ، للغائبينَ، ثالثي  ماض فعل    افعال ، باب ،للغائبين ماض فعل   

  )77   رياضي سراسري(  » .  االرض االوراقَ من......   شديدة عاصفة«؟   للفراغ ما هو المناسب .25
    طَيرت   طير    طارت   طار   

  

  

 )91كانون فرهنگي آموزش (  :  فيها فعلٌ مزيدما جاءعين العبارة الّتي  .26

 .اللّهم نَور قلوبنا بنورِ اإليمانِ و اليقينِ     » و بالحقِّ أنزَلناه و بالحقِّ نَزَلَ«   » فَاصبِرْ علي ما يقولونَ«   »نَحنُ نُسبح بحمدك و نُقَدس لك«   
 )91انون فرهنگي آموزش ك(  » .تَواضَعوا لِمن تُعلِّمونَه العِلم«:  عن أفعال العبارة التالية بالترتيبالخطأعين  .27

  مزيد بزيادة حرف واحد: تُعلِّمونَ/ مزيد بزيادة حرفَين:  تَواضَعوا  فعل مضارع : تُعلِّمونَ/ فعل أمر :  تَواضَعوا  
  حرف واحدمزيد بزيادة : تُعلِّمونَ/ من باب التفاعل :  تَواضَعوا  من باب التفعيل: تُعلِّمونَ/ فعل ماض للغائبينِ :  تَواضَعوا  

  )82تعاوني سنجش   (   »! جهدناجةلِنجتهد كثيراً حتّي ننجح في االمتحان ولكي نُشاهد نتي«: كم مضارعاً منصوباً في العبارة؟ .28
  واحد   اثنان   ثالثه   أربعة   

 )91كانون فرهنگي آموزش (   : حول األفعال في العبارات التّاليةالخطأعين  .29

 مِن باب اإلفعال !: ؟ يا أويس؟… أيمكِنُ   من باب التفعيل :  بلِّغْ سالمي إلي حبيبي  
  من باب التفعل:  فبأي آالءِ ربكُما تُكَذِّبانِ  مِن باب التفعل:  هما يتَحدثانِ عن سيطرتِهِما علي الغابةِ  

  )82 سنجشيتعاون(  » !ن النَّمله نُصب أعينه ليصل إلي أهدافهالنّملة حشرة صغيرة ولكنّ جهدها كبير، فَليجعل االنسا«: عين المضارع المجزوم .30
  نصب    يصل   جهدها   يجعل   

 )91كانون فرهنگي آموزش (   :الخطأعين  .31

 »افتعال«فعل ماضٍ، للمخاطبات من باب :  إنتخبتُنَّ  »استفعال« فعل ماضٍ، للغائبينَ من باب  : استعبدوا  
  »انفعال«فعل أمر، للمخاطبة من باب :  إنْتَفِعي  »افتعال« للمخاطبينَ من باب   فعل مضارع، : تَستَمعونَ  

  )82تعاوني سنجش (  : فيها مضارع منصوبليس التي لةعين الجم .32
     .دخلت الطالبة الصف لتُساعد صديقاتها   !لِنعمل عمالً مهماً للوصول إلي النتيجة النهائية   
  .قصد المعلّم أن يختبر مقدار علم التالميذ   !ك عند الشدائديجب عليك أن ال تَترك صديق   
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33.  91كانون فرهنگي آموزش (   مِن غيرها؟ أكثر عدد األفعال المزيدة عبارةفي أي( 

  . جاهد أويس في معركة صِفّين و هو يدافع عن حبيبه فوقع علي األرض شهيداً  
 .  الغروب، اُعاهِدك كيف أصبرُ علي فراقك؟ ال أقدر، لكن سأرجع قبل  
  . قد أسلمت منذ مدةٍ و ما شاهدت حبيبي، كلّمت والدتي في هذا الموضوع  
  ! كيف أشكرُ هذه النعمة؟ أيمكن؟ هل تُصدقُ نظرتي؟  

  )82تعاوني سنجش (  في العبارة؟كم مضارعاً منصوباً » !عليك أن تُحاولي في دروسك حتّي تنجحي في اكتساب الدرجات العالية، فال تعتمدي علي اآلخرين« .34
  أربعة    ثالثه   اِثنان   واحد   

  )81   رياضيآزاد(  ؟   المنصوب  المضارع  علي اليشتمل  أَيُ عبارة .35

  .  الداء األمانات  مكّة  في  يبقي أوالً بأن   .  المدينة  من  أداء رسالته  ليواصل  اهللا  فقد نجاه أما الرسول   
  .   و ال أتكلّم  أصيد لهم  ألَنني  أكرموني  انّهم صدقت   .  هامين  بعملين  ليقوم طالب  ابي  بن  علي رسولُ ابنّ عمهفاختار ال   

  )83تعاوني سنجش(  :عين الصحيح عن األفعال المضارعة .36
     !لن نَسمح لِألعداء أن يغصبوا بالدنا     !المؤمنون يطلبوا العزّة من اهللا   
  ! إنّ المسلمين يحاولوا في تحقيق األهداف العاليه   !منين أن يبتعدوا عن الكاذبعلي المؤ   

  )83  آزاد رياضي(  »االُروبيونَ العلم مِنَ المسلِمينَ... «.  كلمةً مناسبةً اِنْتَخِب للفراغ .37
   أخَذْنَ    أخَذُوا   أخَذَ   أخَذَت  

  )87   رياضيآزاد(  »عن راتبك..........في يدك بيت المال «: أكمل الفراغ بالكلمات المناسبة .38
  و هو تتحدث   و أنت تتحدث   و هم تتحدثون   و أنا نتحدث   

  )88تعاوني سنجش (  :الجازمة» الم«عين  .39
    !ليستغفر المذنب التّائب عن ذنوبه حتّي يفلح   !جالس العلماء لتتخلّص من الجهل   
  ! هي أحضرت أسلحة األبناء ليندفعوا إلي الْحرب   !ه كلّهاساعدت االُم ولدها ليقوم بأعمال   

 )91كانون فرهنگي آموزش (  :  الصحيح في صيغة الفعلعين .40

 ! نحنُ صابرون فتَحملوا الصعوبات    ! هي صابرة فَتَحملَ كلَّ صعوبة  
 !ملْنَ صعوبة االُمور هنّ صابرات فَتَتَح  ! أنتم صابرون فَتَحملْتُم كثيراً من األقوال  

  )88تعاوني سنجش (  :الناصبة» الم«عين  .41
  !ألتعلّم من اُمي درس الحياة، ألنّها أعلم مني     !الكذب عمل قبيح، لنجتنبه   
  !تساعد المعلّمة تلميذاتها ليفهمن الدرس جيداً   !لنحاول أن نوصل أنفسنا إلي األهداف العالية   

  )83   تجربيآزاد(  ؟   است مناسب»  ما بِاَنفسهم...   اليغير ما بقومٍ حتّي اِنّ اهللا«   عبارت  براي  فعل كدام .42
  يغيروا     يغيرون   تُغيروا    تُغيرون   

  )89تعاوني سنجش (  :عين المضارع منصوباً .43
    ! من سفر هنّ قبل شهر رمضانإنّ أخواتي لن يرجعن   !التلعبي بالكبريت ألنّه خطِرً جداً: قالت االُم لطفلتها   
  !بعض صديقاتي لم يشتركنَ في حفل ميالدي بسبب بعد الطريق   !بعض الناس ال يتناولون مأكوالت لها القيمة الغذائيةالعالية   

 )91كانون فرهنگي آموزش (  : عين المضارع المنصوب .44

  . لِنُحاول لِلوصول إلي االهداف السامية حتي تحقُّق النّصر النهائي  . في الحياةِ سِرٌّ غامض لِتَنَبه اإلنسان علي قدرة اهللا  
 . ما تُقَدموا مِن خيرٍ لِأنفسكم تَجِدوه عند اهللا لِأنّ اهللاَ هو التّواب الرحيم  . حملَ اإلبنُ والده علي ظَهرِهِ لِيدعه خارج المدينةِ  

  )90ش تعاوني سنج(  :عين الصحيح في صيغة األفعال .45
  !هذا التلميذ ال تتكاسل في دروسه   !أسرار الكائنات كان و يكون مجهولة علينا   
  !التكبر تبعد اإلنسان عن اهللا   !من المؤمنين من يساعدون اآلخرين   

 )91كانون فرهنگي آموزش (  :  العبارة الّتي يوجد فيها فعلٌ مزيد بزيادة ثالثة حروفٍعين .46

 ! الّذين يدمرونَ أعصاب النّاس ملعونون عنداهللا تعالي  ! إلي غاياته، لِيستمرَّ في جهدِه حتّي الموت لِيصِلَ االنسان  
 . فَنَدِم التّاجرُ و فكَّر لحظات ثم إعتذر منه  ! سيسقطُ الرّجلُ الغُصنَ الّذي جلَس عليه بالمِنشار  

  )91 سنجش تعاوني(  :مجزوماًعين المضارع  .47
  ! حاولوا أن تدرسوا لتحصلوا علي مكانة رفيعة بين الناس  !اب إلي زمان أكثر ليفهموا هذا الدرس الصعب يحتاج الطلّ  
  ! اجتنبوا األشرار و صادقوا األخيار لتكونوا منهم  ! هؤالء معلّمو اللّغة العربية فليصبروا في تعليم طلّابهم  
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  )91 سنجش تعاوني(  :فيه مزيد من باب استفعالليس عين ما  .48
  ! عليك أن تستمع إلي كالم أساتذتك  ! يستقيم مجاهدو اإلسالم أمام الظالمينَ  
  ! نحن نستغفر اهللا علي ذنوبنا و إنّه يستجيب دعواتنا  ! قد استفاد البشر من العلوم النافعة في حياته  

 )91كانون فرهنگي آموزش (  :  في األفعال و المصادر التاليةالخطأعين  .49

  مزيد ثالثي بزيادة حرفَينِ مِن باب افتعال  - مصدر: »اِنْتِقاد «   مزيد ثالثي بزيادة حرفَينِ مِن باب افتعال - ماضٍ فعلٌ: »أنْتَجوا «  
 مفاعلَة مزيد ثالثي بزيادة حرفٍ واحدٍ مِن باب -فعل نهي: »التُجادِلوا «   مزيد ثالثي بزيادة حرفٍ واحدٍ مِن باب مفاعلَة -مصدر: »جِهاد «  

  )92 سنجش تعاوني(  : فيها المضارع مجزوماًليسعين العبارة التي  .50
  ! ال تقنط في حياتك أبداً أيها الطّالب  ! المؤمنون ال يشركوا أحداً بعبادة ربهم  
  ! هو الّذي لم يستطع أن يقربك إلي هدفك  ! الكافرون لن يفهموا كالم الحقّ في حياتهم  

 )91كانون فرهنگي آموزش (   : في العبارات التّاليةجازمةً» اللَّام«عين  .51

  . لَنا معلِّم يساعِدنا في الدروس   . حضَرَ التَّالميذُ في الصفوف لِيدرسوا  
  نَ يا تِلْميذاتحروسِكُنَّ لِتَنْجنَ في دتَهِدح  . اِجنْجروسه حتَّي يلِنُساعِد صديقَنا في د .  





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   مشتق)  2جامد )  1 :  است  بر دو نوع  معرب اسم .1
  . از مجرد و مزيد، جامد هستند  مصادر، اعم  كليه.2
  ، صـفت     تفـضيل   ، اسـم  »ابـزار  «  آلـت   ، اسـم     زمان  ، اسم    مكان  ، اسم    مفعول  ، اسم    فاعل  اسم: اند از    عبارت   مشتق  اسامي .3

    مبالغه  و اسم مشبهه
  . شود  در نظر گرفته  كلمات  مفرد آن كه است ها، الزم  آن بودن  جامد يا مشتق  نمودن مشخص  جمع، براي تمورد كلما در .4
   جـاي   به)  مجرد   مزيد و رباعي    ثالثي( مجرد    شود و در غيرِ ثالثي       مي  ساخته»  فاعل «  مجرد بر وزن     از ثالثي    فاعل  اسم .5

  .شود  مي  كسره  الفعل  عين گيرد و حركت  قرار مي  مضموم  ميم رع مضا ي فعل  صيغه  در اولين  مضارعه حرف
   جـاي    به  ي مضارع    صيغه   مجرد در اولين    شود و در غير ثالثي       مي   ساخته  »مفعول «  مجرد بر وزن     از ثالثي    مفعول  اسم .6

  .شود  مي مفتوح)  الفعل عين(گيرد و   قرار مي  مضموم  ميم  مضارعه حرف
  اسـم « مجرد ماننـد      شود و در غير ثالثي       مي  ساخته»   و مفْعلَة   مفْعل، مفْعِل  «  مجرد بر وزن     از ثالثي    و زمان   ان مك  اسم .7

  .شود  مي  ساخته »مفعول
 ب« مانند     كلماتي  بنابراينكتسدارند،    در جمله    كه   معني   باشند و براساس     يا زمان   ، مكان    مفعول  توانند اسم   مي»  م 

  .يابند  خود را مي اربرد خاصك
با   كه ، اسامي  موارد فوق  براساس »هستند»  مجرد غيرثالثي«و »  مشتق«شوند، معموالً   مي شروع»  م.  

  .شود  مي ساخته»  مِفْعل، مِفْعلة، مِفْعال «  بر وزن  آلت اسم .8
  . شود  مي ساخته» ' فُعلي « وزن بر  و در مؤنث»  اَفْعل «  مجرد بر وزن  از ثالثي  تفضيل اسم .9

 ل«  كلماتاو  آخَر«و  » ' اُولي:   مؤنث  نيا «  هستند و كلمة     تفضيل  اسم» ' اُخري:   مؤنثمؤنـث    تفضيل  اسم» د   
  . است» ' فُعلي « بر وزن

 محـسوب   تفـضيل   سـم باشد، ا »  بدتر و بدترين  «و  »  بهتر و بهترين   « معني   به  اگر درجمله » شرّ«و  » خير « هاي  كلمه 
  .شوند مي 

  . ، فَعل ، فَعالن ، فَعيل ، فَعِل فَعل: اند از  عبارت  مشبهه  صفت هاي  وزن  مهمترين.10 
  بلكـه   نيـست   كافي  وزن  به ، صرفاً توجه  كلمه  بودن  جامد يا مشتق  در تشخيص   كه   ذكر است    به   الزم  رابطه  در اين ،  

ل  «  بـر وزن    كـه   بـااين »  دفْع« مانند    اي   كلمه   مثال   شود، براي   نيز در نظر گرفته      كلمه  حتماً بايد مفهوم   اسـت »  فَعـ  
  .  مجرد است باشد، زيرا مصدر ثالثي جامد مي
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  .آيد مي» فَعالء «  بر وزن  آن و مؤنث»  أَفعل «  بر وزن  كند مذكر آن  داللت  يا عيب  بر رنگ  مشبهه اگر صفت .11
 ـ أصفر   ـ أبيض أسود ـ أخضر ـ أحمر ـ أزرق: اند از ها عبارت رنگ  ترين مهم   
 نايناب « ـ اَعمي»  الل « أبكم: اند از ها عبارت  عيب ترين مهم « ـ أبله» كر«ـ أصم   

  .  است  تفضيل  اسم  كند وگرنه  داللت  و عيب  بر رنگ شود كه  مي  محسوب  مشبهه  صفت  شرطي به»  أفعل «  وزن.12
  .» فَعول«و »  ، فِعيل ، فُعول ، فَعالة فَعال«: اند از  عبارت  مبالغه  صيغه هاي  وزن ترين  مهم.13

 د است  الفعل  عين ، اغلب  مبالغه  صيغه  خاص هاي در وزنام: مانند.   مشديق-  فَهصِد  ...  
  .  مبالغه  هستند نه  مشبهه  صفت...) علي- سيد -جيد : ( تشديددار مانند  حرفي  سه  كلمات.14
  

  
  
هاي مربوط به تشخيص انواع مشتق سؤال:  

............. ،  »)قال(قَول« فعل اجوف مانند     كيل،   كه اسم فاعِ   دي دقت كن  ي ول شود يساخته م ............  مجرد بر وزن   ياسم فاعل در ثالث    .1
  . است...... .....، )دعا( فعل ناقص مانند دعو كياست و اسم فاعل 

 ليتبـد .........  الفعـل را بـه       ني و حركـتِ عـ     ميگذار يم....  حرف مضارع    ي، به جا  دي مز ي ثالث يها   بنا كردن اسم فاعل در فعل      يبرا .2
  .ميكن يم

  :دي را بسازري زيها  اسم فاعل فعل-
  ......: ..........ياَنج) ج    : ...............أقام) ب  : ...............كتسِِبي) الف   
  .هستند................. باشد عموماً» ـي «ايها مكسور   الفعل آننيشروع شوند و ع» مـُ« كه با ياسام: ميريگ ي مجهي نت-
) بـاع  (عيو ب .......... ،  )قال( فعل اجوف مانند قَولَ      كي اسم مفعول    ي ول شود يساخته م ...............  مجرد بر وزن     ي مفعول در ثالث   اسم .3

  .است.................... ، يو هد...................... ، )دعا( فعل ناقص مانند دعو كياست و اسم مفعول ......... ...
........  الفعـل را بـه     ني و حركـت عـ     ميگـذار  يم.............  حرف مضارعه    ي، به جا  دي مز ي ثالث يها   بنا كردن اسم مفعول در فعل      يبرا .4

  .ميكن ي مليتبد
  :دي را بسازري زيها  مفعولِ فعل اسم-

  : ................ينجي) ج    : ...............اَراد) ب  : ...............كتسِبي) الف
  .هستند................. عموماً . باشد» الف «ايها مفتوح   الفعل آننيشروع شوند و ع» مـُ« كه با ياسام: ميريگ ي مجهي نت-
  . استي جامد مصدري ولشود يشروع م» مـُ« با زيفاعله ن كه مصدر باب مدي دقت كن-
  .شود يساخته م........................... و .................... ، ............ مجرد بر وزنِ ي مكان و زمان در ثالثاسم .5

  .هستند...............  و ممرّ، يمطار، مأو: كلماتِ    
  .است................  وزنِ هي شبدي مزيثالث اسم مكان و زمان در وزن .6
  .ديآ يم..................... و .................  بر وزن لي تفضاسم .7

  .ميكن ياستفاده م.............. از وزنِ » مِن« قبل از -    
    :دي مشتق را ذكر كرده و به موارد خواسته شده پاسخ دهنوع .8

  : ..................مؤنث: .................. آخِر) ج: ................ مؤنث: ................   آخَر) ب  : ...........مذكر.   : .............ايدن) الف  
ر  بهتـ  يهستند و اگر بـه معنـ      ....................  صورت ني ا ريو در غ  . هستند............... باشند،  » ي و بد  يخوب «ياگر به معن  »  و شر  ريخ« .9

  .هستند................ باشند )  نيبدتر(و بدتر ) نيبهتر(
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  خُشوع، قُبور: است مانند................  كه وزن فُعول، ديدقت كن. است.................  مشدد اسم مبالغه ري وزنِ غنيمهمتر .10
  .................. صفت مشبهه است كه يدر صورت» اَفعل «وزنِ .11
  : هستنديت چه نوع مشتق كلمانيا .12

 : ...................صبور) ج   :....................أشَد) ب  : ............ ضالّ) الف      

  . پاسخ دهيد62 الي 52توانيد به سؤاالت   با تشخيص انواع مشتق مي  در رابطه■
  

هاي مربوط به نحوه تشخيص اسم جامد از مشتق سؤال:  

   اسم جامد از مشتق است؟صي تشخي براي كلمه، مالك خوب وزنِي چه موارددر .13
  ؟مي اسم جامد از مشتق توجه كنصي به مفهوم كلمه، در تشخدي باچگونه .14
   صفت واقع شود؟تواند ي مي جامد در چه صورتاسم .15
   دارد؟يچه فرق» تَعب با تَعِب«و » كسل با كسِل «كلمه. 16
  آن؟» مفرد« وزنِ اي ميكن يتوجه م» جمع« جمع، به وزنِ يام مشتق بودن اساي جامد صي تشخدر .17
  . پاسخ دهيد74 الي 63توانيد به سؤاالت  مي» تشخيص اسم جامد از مشتق« در رابطه به ■

  

  
  يداع/ قائل / فاعل  .1
  كسره / مـُ .2

  منْجِي -     جمي مق- مكتسِب    ب-الف   
   اسم فاعل -   
  يمهد/ مدعو  / عيمب. مقول/ مفعول .3

  فتحه / مـُ    
  ي منج- مراد     ج- مكتسب    ب-الف    
   اسم مفعول-    

   اسم مكان-/ ، مفعِل، مفعلَه مفعل .4
   مفعولاسم .5
  اَفعل / يفُعل / افعل .6
     ةآخِر: مؤنث/ اسم فاعل )    جياُخر: مؤنث / لياسم تفض)     بيأَدنَ: مذكر / لياسم تفض) الف .7
  لياسم تفض/ مشتق  / ي مصدرجامد .9

  جامد / فَعول .10
  .داللت كند)  بودنوبيمع (بي عاي رنگ بر .11
  اسم مبالغه) ج)    اَفعل: أَشدد (لياسم تفض)     ب )فاعِل: ضالِل(اسم فاعل ) الف .12
   و اسم مكان و زماني فاعِل، مفعول، اَفعل، فُعليها  وزندر .13
  . داشته باشد جامد استي مصدري اگر معنايمشتق است ول.........) ، كار و ءي انسان، شيبرا(اند صفت واقع شود  بتوي اسماگر .14
  . باز هم جامد استي صفت واقع شود ولتواند يبه اسم جامد متّصل شود، اسم جامد م) ي( نسبت اءي اگر .15
  . خسته مشتق هستنديبه معن» تَعِب« تنبل و يبه معن» كسِل«د و  هر دو جامي خستگيبه معن» تَعب« و ي تنبليبه معن» كسل« .16
  .ميريگ ي مفرد كلمه را در نظر موزنِ .17
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  )79 ـ   تجربي سراسري(  :»  الفاعل اسم « اليكون   الذي  الجواب عين .52

     المجتهدون               الضّالّين     اآلكلون     اآلخَرين   
  )83  آزاد رياضي(  » قَصيرٌالمقَصرلِسانُ «. بخطٍ  اُشير اليه ذي الّ  المشتق عينْ نوع .53

     فاعل اسم     مبالغه اسم     مفعول اسم     مشبهه صفت   
  )79 ـ   انساني سراسري(  :   التفضيل  اسم  فيهماجاء   الذي  الجواب عين .54

    ظميع /   أعظم    آخِرة/  آخِر    حسني/   أحسن   دنيا/   أدني   
  )77   تجربي سراسري(  » هو أضلّ  الحجر بل  من  أشد قسوة  الظالم قلب«؟   است  آمده  ذيل  در عبارت  تفضيل چند اسم .55

    اثنان    أربعة    ثالثة   واحد   
  )83  آزاد انساني(  ؟   است  تفضيل  اسم  كلمه كدام .56

    شريف    أهون   احمر   صبور   
  )81  آزاد انساني(  ؟   است نرفتهكار   به تفضيل   اسم  گزينه در كدام .57

  .   مؤمنين  كنتم  إن  االعلون انتم   . الكبر  من  أقبح ال خُلق   . إنّما الدنيا لهو و لعب   .  جوعان  إالّ و أنت ال تأكل   
  )77  آزاد انساني(  ؟ الخطأعين  .58

     تفضيل اسم: خير     تفضيل اسم: اآلخَر     مشبهة صفت: الدنيا     فاعل اسم: اآلخِر   
  )77    اختصاصي آزاد انساني(  ؟   است صحيح» خير «  دربارة  پاسخ كدام»   للناس  خير اُمةٍ اُخرجت كنتم « ي در آيه .59

     مشبهه صفة     تفضيل اسم   مصدر    جامد اسم   
  )81  آزاد انساني(  ؟   است كار نرفته  به  مشبهه  صفة  گزينه در كدام .60

  . إنّما الدنيا دار الغرور   .  عندالناس  محبوب الشجاع   .  كثير العمل  الكالم  قليل المؤمن    نحيفاً؟ لماذا أراك   
  )83  آزاد انساني(  ؟   است  مشبهة  صفت  كلمه كدام .61

    سهل   مِبرَد   دنيا    عظمي   
  )78   انساني  اختصاصي سراسري(  » لآلخَرين  و المساعدة  العون  تقديم علي   حريص المؤمن«؟   التالية  العبارة  عن ما هو الصحيح .62

     مبالغة اسم:  المؤمن     تفضيل اسم:  اآلخَرين     مبالغة اسم:  حريص     مفعول اسم:  المساعدة   
  )77   تجربي سراسري(  :   الجامد فيما يلي ميز االسم .63

  علي    عبد    حسن    إله   
  )78  آزاد پزشكي(  ؟  ما هو المشتق .64

  االنتصار     الكريم    العالَم    الذنوب   
  )80  آزاد تجربي(  ؟  أَيُ األَسماء كلُّها مشتقة .65

    ، الشاب، النائم الكَسل    ، مدبر، تضحية حسن    الكفّار، خطير، محسنون   ، خَطَر، مختار بليغ   
  )79 هنر ـ  سراسري(  :   المشتقات  من اليكون   الذي  الجواب عين .66

    حمادة/ محمود    أحمد/ حامد    حماد/ حميد   تَحميد/ حمد   
  )81  آزاد رياضي(  ؟  أَي األَسماء كلّها جامدة .67

    ، أجمل مسرور، ظرافة    ، قائد، مسلم علّامة   ، خير ، حِفْظ سليم    ، جلوس ، سباحة فَهم   
  )81  آزاد تجربي(  ؟   المشتق  عنالخطا  عين .68

    العالَمين   شَكور    مؤمن    جليس    
  )82 هنر  سراسري(  ؟   المشتقّات  كلّها من أي مجموعة .69

    جهال-   أجمل-    مدارس-والِد         معاملة-  شرّ - صبور -  فتوة   
     كتاب-   عامِل-   مِقراض-  مجتَمع     رسول-   جميلة-   طبائع-  إحسان   

  )85  آزاد رياض(  ؟  أَي األَسماء مشتقّة .70
   الشاب -   التَضحية-   أحسن     الجرح-   العِلْم-الدنيا      الطالب-   سِجن-  حسن     المؤمن-   خاشعات-  وهاب   

  )83  آزاد رياضي(   كلّها؟   مشتقَّة أَي الكلمات .71
     رسالة-   غني- انتصار -ذكر      مزرعة-   معصية-   كتابة-  مدرسة    علماء-   معرض- شهيد -  داخل    كارم م- بصير - عطاء -  تَعلُّم   
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  )82  آزاد انساني(  ؟   كلها أسماء جامدة أَي االجوبة .72
     اللعابء، الصيد،  الدافي     ، نظم الطيور، وقاية    ، جرْح مملوء، غريزة      الدائم-   القدرة-  سلوك   

  )87آزاد پزشكي(  » أختي، ارحمي أباك و أمك العجوزين، أخوك مريض«ما هي األسماء المشتقة في العبارة التالية؟ .73
  أختي، أخوك   أباك، أمك، العجوز   العجوز، أخوك، مريض   العجوز، مريض   

  )87آزاد رياضي (  »جهد، غسل، صحب«: صغ من الكلمات التالية المشتق المناسب .74
  مجاهدة، غسيل، صاحب    جاهِد، مغسل، صاحب   ، غسيل، أصحابةمجاهد   هاد، مغسول، صحبج   

   

  

 )91كانون فرهنگي آموزش (  نوعاً مِن المشتقّاتِ يوجد في العبارة التّالية؟ .75

 ».لما علِم أميرُ المؤمنينَ بأنَّ البائع قدعرَفَه، تَرك المكان و ذَهب إلي دكّانٍ آخَرَ«

  ِثنان ا  ثالثة   خمسة    أربعة  
 )91كانون فرهنگي آموزش (  » من هو أحقّ منك بالحكم في هذا المجلِس؟! أيها األمير: بِشهامة! »العلّامةُ«عندئذٍ قال الفتي «:  في العبارة التاليةليسعين ما  .76

 اسم المبالغة   اسم الزّمان    اسم التّفضيل    صفة مشبهة   
 )91كانون فرهنگي آموزش (  عة كلّها من المشتقات؟أي مجمو .77

  جهالة- مجهول- جهل   فهام- عذْب - خليل   إستخدام- دنيا- مدارس   كثير- عقْل-  سهل  
  )82  آزاد رياضي(  ؟»أضاء «  من  المناسب ما هو المشتق .78

  مضيئ    ضوء   ضياء   أضواء   
  )77   آزاد پزشكي (  ؟    » بصير  بما تعملون  و اهللا  مؤمِن  كافر و مِنْكم  فَمِنْكم قكم خل هو الّذي «  آية  فاعلٍ في كَم اسم .79

   أربعة    ثالثة    اثنان   واحد   
  )82  آزاد رياضي(  » الكافر  و جنة  المؤمن الدنيا سجن«؟   التالية  العبارة  في  األسماء المشتقة ما هي .80

    ، جنة الدنيا، سجن   ، الكافر الدنيا، المؤمن   ، الكافر جنة،  سجن   ، الكافر ، جنة المؤمن   
 )91كانون فرهنگي آموزش (   :عين الجواب الّذي كلّه أسماء الفاعل .81

  آخِر-  الحاصلة- صاحب   محمد- مستضعف- السابقة   تُجار-  مشاهير- مشتقّات   النَّبي-  مجانين- مشكالت  
  )82  آزاد انساني(  اند؟  تق مش  گزينه  كدام  كلمات همه .82

     عظمي-نصر      علم- دنيا      مقراض-  عطشان     رحل-صبور    
  )84   سنجش تعاوني(  :   مشتق  اسم  فيه ليس ما  عين .83

  !  المهين  الحلّاف  جليس ال تكن        الشدة  في  يساعدونني أصدقائي   
     السباق  فَرِحاً من  الناجح  الطالب رجع   .  الصيام  أيام  في  و ال نأكل ال نشرب   

 )90   سنجش تعاوني(  :عين اسم الفاعل من المجرّد الثالثي .84

  !المعتبر بالتجارب هو ذو العقل السليم   !الّذين هم أهل المنّ و اإليذاء مبطلو صدقاتهم   
  !الكواكب مزينة سماء دنيانا   !متّبع الهوي من هو غارق في الجهل   

 )91كانون فرهنگي آموزش (   :جواب الّذي كلّه أسماء مشتقةٌعين ال .85

   الحرير- بركة- أمارة   الحسن - صافية- الخضراء   طيبة- طلعة-  تقويم   مشاهِد-  صعب- دقيقة  
 )91كانون فرهنگي آموزش (  ؟»اسم التَّفضيل« أي العبارة جاء  في .86

 .اقٌ لطيفةٌ للشجرة الخضراء أور   . كلمة اهللا هي العليا  
  . أحسِن بالوالدينِ إحساناً   . للبلبل صوت عذب بديع  

  )92   سنجش تعاوني(  :»اسم مشتقّ« فيها ليسعين العبارة الّتي  .87
  !األهون من طلب التوبة ترك الذّنب في كلّ األحول   !الفقراء المساكين هم من يحتاجون إلي مساعدتنا   
  !و نور الدنيا الّتي كانت مملوءة بالشرّ) ص(جاء النبي    !نام الفرص في حياتهنجاح اإلنسان في االجتهاد و اغت   

 )91كانون فرهنگي آموزش (  أي الكلمات مشتقَّة كلّها؟ .88

  لُّمكارم- بصير-  عطاء- تَععرض- شهيد- داخِل     معلماء-  م   
   رسالة- غِنَي- انتصار-  ذكر     مزرعة- معصية-  كتابة- مدرسة  
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 )91كانون فرهنگي آموزش (  :  الّتي فيها إسمان مشتقّانالعبارةعين  .89

 . األشراف يأكلون األغذية اللَّذيذة    . في هذه األسواق أحسن األقمشة  
 . هم مساعدون للفقراء و المحتاجين    . صور والدي المشهد التّالي لي  

 )91آموزش كانون فرهنگي (  كم نوعاً مِن المشتقات جاء في العبارة التالية؟ .90

 » !هل لك اُذُنٌ تسمع بها كالمي أو كنت متكبراً منذُ مدةٍ؟ فُرصتي قليلةٌ، أنا مستعجلٌ، قُلت لك زِد في سرعتك أيها المجنون«

  خمسة   أربعة   ثالثة   إثنان  
 )91كانون فرهنگي آموزش (  :  فيما تحته خطّالخطأعين  .91

    )بكاء: مصدره(اسم فاعل : ة هي رجعت إلي اُمها باكي  
 ) تحديد: مصدره(اسم مفعول :  أنت تَرجِع من المدرسة في الوقت المحدد  
    )طَلَب: مصدره(اسم فاعل :  هؤالء الطلّاب تركوا المدرسة بعد اإلمتحان  
 )إحراق: مصدره(اسم مفعول :  الشّمس محرِقَةٌ فال أخْرُج من المنزل  




