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تجديدي نيمسال اول

به عدد
نام و نام خانوادگي:

 .......................................................نام پدر ..................... ........ :متولد............................. :

شماره شناسنامه ............................ :صادره ................................. :نام استاد:

نتيجه

.........................................................

بازبيني

تستی(:هرکدام1نمره)

-1

در مورد فعل(یُرْضَی) با ضمائر(هُنَ ؛ أنتِ) کدام گزینه صحیح است؟
ب :یُرْضَونَ – تُرْضَیْنَ

الف :یُرْضَیْنَ – تُرْضَیْنَ

د :یُرْضَونَ – تُرْضِیْنَ 

ج :یُرْضَیْنَ – تُرْضِیْنَ

 -2کدام مورد صیغة()7امر معلوم مؤکد(مَرَ یَمُرُ) میباشد؟
ب :أُمْرُرَنَ 

الف :مُرُنَ 

د :الف و ب 

ج :مُرَنْ 

 -3مضارع معلوم اجوف ( واوي  ،یائی) اگر مفتوح العین یا مكسور العین باشد .فاء الفعل ماضی آن از صیغه ششم به بعد  ...میگردد.
الف :مكسور الفاء

ج :مفتوح الفاء

ب :مضموم الفاء

د :الف و ب

 -4کدام گزینه صحیح میباشد؟
ب :یُذهَبُ بِهِنَ 

الف :ذُهِبُوا برجالٍ

د :یُذهَبَانِ بكُمَا 

ج :ذُهِبت بنساءٍ 

تشریحی :ازسؤالات  2نمره اي ،یك سؤال اختیاري می باشد.

 -1صیغه ي هفتم امر معلوم کلمات زیر را بنویسید(.ذکر یك حالت کافی است)
ج) یَلْوِي :
ب) یُحَیِی :
الف) یُؤامِرُ :
 -2مفعول با واسطه و مفعول بی واسطه را با ذکر مثال تعریف نمایید 1 .نمره

 -3افعال معلوم را مجهول و افعال مجهول را معلوم نمایید.
ب) یُرَي :
الف) أُمَ :

د) یَؤُمُ :

د) قَوِوَ:

ج) مُدِي :

 -4صورت اعلال شده ي کلمات زیر را بنویسید.
ب) مُدَعَوُ :

الف) یُدْعَوْنَ :

د) رَمَیَتَا:

ج) یُیْسِرُ :

 -5در جاي خالی کلمه مناسب بنویسید ؟
فعل

مضارع مجهول

مضارع معلوم

امر مجهول

امر معلوم

مَرَ

6

13

7

11

أخذ

13

6

9

11

رأي

6

5

11

7

به حروف

 -6انواع حرکت عارضی را با ذکر مثال بیان نمایید 1 .نمره

 -7نون تأکید ثقیله را به افعال زیر متصل نمایید؟
قُوا

م
لِأرْ ِ

لِيَخشَوْا

اُدْعِي

اِخْتارُوا

ع
لِيَبِ ْ

ع
لِنَدْ ُ

رَيْ

 -8قاعده ي خصوصی معتل ناقص در ثلاثی مجرد را با ذکر مثال بیان نمایید 1 .نمره

 -9ماده ي (وَصَلَ) را به باب هاي زیر برده و صیغه هاي خواسته شده از آن را بنویسید؟ و مصدر دیگر باب مفاعله را با ذکر مثال بیان نمایید.
صیغه هفتم امر معلوم

صیغه ي اول ماضی مجهول

باب
افعال
تفعیل
مفاعله
 -11بررسی نمایید که در دو کلمه ي (مَدَ  -مُدُ) کدام موردِ(واجب الادغام  ،جایز الاغام  ،ممتنع الادغام) جاري می شود 1 .نمره

 -11وزن کلمات زیر را بنویسید.
الف) حادي :

ب) اُدْعُهنَ :

ج) آمِرْ :

د) أَرِنِی :

«موفق باشید»

