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زمان برگزاري:

گام آفتاب

1  َعیِّن الَخطأ فی الکلمات المترادفۀ و المتضاّدة:

بیع  شراء ُقبح  َجمال رَقَد  ناَم =≠=≠راِسب  ناِجح

حیح عن هذین الفعلین علی التَّرتیب: «َتعاَرفوا - ِانَتَصروا» َعیِّن الصَّ  2

أمر - ماضی باب انفعال ماضی - ماضی أمر - أمر ماضی - أمر

3  َعّین الفاعَل الّذي یکوَن ضمیرًا مستترًا:

َذَهبا ْمنا َعلِّ ْمنا َعلَّ ْمُت َعلَّ

4  عیِّن المصدر من باب استفعال:

اِستواء استراق استخراج استماع

5  َعیِّن ما ال َیْشَتِمُل علی المجرور بحرِف الجاّر:

ْل َعلی اِهللا و کفی باِهللا وکیًال.   نیا بَِمصابیح.   َو َتَوکَّ ماَء الدُّ  َو زیَّنا السَّ

الفین أن ُترشُدنا إلی مکان سقوط الّطائرة.    الّصدیق الَوفّی ُیساعدَك عند البالیا.   َتْسَتطیُع الدَّ

: 6  َعّین عبارة جاء فیها من الحروف الجرَّ

.   قال َکْم لَِبْثُت؟ قال لَِبْثَت یومًا اَو بعَض یوٍم .   احمین.   مساعدة اآلخریَن عنَد الحاجۀ واجبٌۀ.   الکریم َمْن ُینِفُق مّما ُیِحبُّ  َرّب اِْغِفْر و اِْرَحْم و أنَت خیُر الرَّ

عّین الخطأ فی ِاستعمال أسماء االشارة:  7

هؤالء األشجار مثمرٌة و سَیستفیُد منها الناس.   «ذلَک الکتاب ال ریب فیه»  

تلک األزهار رائعۀ و تزّین الحدیقۀ.   َسْت بأیدي الخّیرین.   هذه المدارس اُسِّ

عّین (الضمیر) مجرورًا فی المحّل اإلعرابی:  8

هل یمکن أن یستفید البشُر یومَا من تلَک المعجزة؟   للغراب صوٌت یحّذر به بقِیۀ الحیوانات.  

وصل ذوالقرنین الی قوم فَدعاهم لإلیمان باهللا و حَکَمهم حّتی َهداهم.   ربّنا انّک َمن ُتدخل النار فقد أخزیَته و ما للظالمین لألنصار.  

عّین الخطأ عن صیاغۀ اسم المفعول:  9

إْن هربَت من الواقع، ُتْضَطرَّ الی الکذب: (ُمْضَطّر)   طلب األستاذ منهم أْن یجلَس کل واحد: (مجلوس)  

ب)   ب علیک البعید: (ُمقرَّ ال تسَتِشر الکّذاب فإنّه کالسراب ُیقرُّ أنفقوا مّما رزْقناکم من قبل أن یأتی یوٌم ال بیُع فیه: (مرزوق)  

«فی کتاب الفیزیاء َخمسۀ عشَر درسًا و لکّل درٍس خمس صفحاٍت»؛ کم صفحًۀ فی کتاب الفیزیاء»:  10

السابُِع و الخمسوَن   الخامس و السبعوَن   سبٌع و خمسوَن   َخْمٌس و سبعوَن  

1



«خرید و فروش» دو کلمۀ متضاد می باشند در صورتی که مترادف آمده است.  1

در دو باب تفاُعل و َتَفعُّل، برخی از صیغه هاي ماضی و أمر کامًال شبیه هم هستند.   2

َتعاَرُفوا  ماضی للغائبین و أمر للمخاطبین است. 

) نادرست اند. در ) و ( در سایر باب ها «عین الفعل» اگر مفتوح باشد ماضی و اگر مکسور باشد أمر حاضر است، بنابراین «ِانَْتَصروا» به دلیل مفتوح العین بودن فعل ماضی است. بنابراین، دو گزینه ي (

) نیز «انتصار» را باب انفعال گفته نادرست است.  گزینۀ (
نکته: هر گاه حرف اول کلمه «ن» باشد و به باب افتعال رود، شبیه باب انفعال می شود. 

َعلِّم + نا  یاد بده ما را، زیرا «َعلِّم» ِللْمخاطب (مفرد مذّکر مخاطب) است و أنَت مستتر فاعل آن است و «نا» مفعولٌ به براي آن است.   3
نکته : گزینه 2 و3 متفاوت است . به عالمت گذاري توجه کنید!

با توجه به اینکه باب «استفعال» در مصدر هفت حرف دارد؛ بقیه گزینه ها نادرست هستند. همچنین دقّت شود، فعلی که حرف اصلی اول آن «س» باشد در باب  4
«افتعال» شبیه باب «استفعال» می شود؛ که از طریق تعداد حروف مصدر می توان آن را پیدا کرد.

در گزینه هاي دیگر به ترتیب  «ِبـ ، َعلی ، ِبـ ، إلی»  حرف جر می باشد.  5

تنها حرف جر در این گزینه  (ِمـ)  است که در واقع همان  (ِمن)  است و سایر گزینه ها حرف جر ندارند.    6
نکته : عند حروف جر نیست

چون «األشجار» جمع غیر انسان است، پس اسم اشارة آن به صورت مفرد (هذه - تلک ...) به کار می رود نه به صورت جمع.   7

بررسی سایر گزینه ها: (الکتاب: مفرد مذکر  ذلک)  

(المدارس: جمع غیر انسان  هذه) و (األزهار: جمع غیر انسان  تلَک) 

(ِبه = جارومجرور: یعنی ضمیر (ه) در موقعیت یا حالت جّر قرار گرفته است.)   8

): این جمله اصًال ضمیر ندارد! (اسم اشاره: تلک را با ضمیر اشتباه نکنید!)  بررسی گزینۀ (

): (إنّک: هر اسم یا ضمیري که بعد از حرف (اّن ...) بیاید در موقعیت (نصب) قرار دارد.) (إخزیَته: َت، فاعل و در موقعیت یا محّل رفع + ه: مفعول به و در محّل نصب)  بررسی گزینۀ (

): (دعاُهم: هم، به فعل چسبیده پس در موقعیت نصب است، چون مفعول به است.) (َحَکَمُهم و هداُهم) نیز دقیقًا به همان صورت ( مفعول به و منصوب) هستند.  بررسی گزینۀ (

(یجلس) فعل الزم است و از آن اسم مفعول ساخته نمی شود!  9

ترجمه سؤال: مسئلۀ ریاضی طرح شده است: در کتاب فیزیک  درس وجود دارد و هر درسی  صفحه دارد, در کتاب فیزیک چند صفحه هست؟  10

 
بررسی سایر گزینه ها: 

  :« گزینۀ «

»: هفتاد و پنجم که عدد ترتیبی است و غلط است.  گزینۀ «

»: پنجاه و هفتم.  گزینۀ «
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