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گام آفتاب دوره اول

کدام ضمیر براي فعل «َتْضَحْکَن» درست است؟  1

ُهْم اَنُتْم   اَنُتنَّ ُهنَّ  

کدام گزینه نادرست است؟  2

اَجاَب: فعل ماضی نادي: فعل مضارع ما َرَقَد: فعل ماضی منفی ال اَعرُف: فعل مضارع منفی 

فعل نهی براي «َتْغَضبیَن» در کدام گزینه آمده است؟  3

ال َتْغَضبیَن ال َتْغَضبی اِْغَضبی  اِْغَضبیَن

کدام گزینه به صورت نادرست آمده است؟  4

َسَیْکُتْبَن: مضارع ال  َتْنُظري: نهی  اُْکُتبوا: أمر ال  َیْدُرُس: مضارع منفی 

فعل هاي «ال َتْعُبدیَن – ال َتْشُکْر – ُاْکُتْب – َسَیْعُبدوَن» به ترتیب چه افعالی هستند؟  5

نهی – مضارع منفی – أمر – مستقبل مضارع منفی – نهی – أمر – مستقبل

نهی – نهی – أمر – مستقبل مضارع منفی – نهی – مضارع مثبت – مضارع منفی

کدام گزینه در مورد فعل «ال َتْضَحْکَن» درست نیست؟  6

جمع مؤنث دوم شخص مفرد نهی مضارع منفی

ترکیب «مزرعُۀ اآلخرة» در مورد کدام گزینه درست است؟  7

الة الصَّ اَالعماُل العلم  نیا الدُّ

ترکیب «َجلیُس الّسوء» در مورد کدام گزینه درست است؟  8

شیطان عقل انسان قلب

فعل أمر از فعل هاي «َتْنُظریَن – َتْشَرُب» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  9

اُْنُظریْن – اِْشَرْب اُْنُظْر – اِْشَرْب اُْنُظري – اِْشَرْب اُْنُظري – اَْشَرْب

معنی کدام فعل نادرست است؟  10

اِْصَنعی: بکار اِْجَعْل: قرار بده اِْرَحْم: رحم کن اُْشُکري: شکر کن

1



فعل «َتْضَحْکَن» مضارع و دوم شخص جمع و مؤنث است، در نتیجه تنها ضمیر «َانُتنَّ» مناسب است.  1

«نادي» فعل ماضی است و به معنی صدا زد و مضارع آن «یُنادي» صدا می زند می باشد.  2

در فعل نهی، اول فعل «ال» می آوریم و حرف «ن» از آخر آن حذف می شود.  3

: فعل مستقبل (آینده) و به معنی خواهند نوشت می باشد. گزینۀ   4

تفاوت مضارع منفی و نهی در این است که در مضارع منفی آخر فعل مضارع هیچ تغییري نمی کند ولی در نهی آخر آن تغییر می کند، یعنی این که اگر آخر فعل  5
مضارع ــُـ داشت ساکن می شود و اگر حرف «ن» داشت حذف می شود، به جز دوم شخص جمع مؤنث. 

فعل «دوم شخص جمع» می باشد.  6

«الدُّنیا مزرعُۀ اآلخرة»  دنیا مزرعۀ آخرت است.  7

وء شیطاٌن.»  «هم نشین بد شیطان است.»  «َجلیُس السِّ  8

 9

«ِاْصَنعی» به معنی «بساز» می باشد و فعل «ِاْزَرعی» به معنی «بکار» می باشد.  10
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