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مکسرپیوستها جمعهای - الحرکات ضبط یا حرکتگذاری
مطلب درک - معنایی قرابت و مفاهیم

همچنین و آنها مص�در یا مزید فعلهای ــا یصل حّف سبمین حرکتگذاری پیرام�ون بیش�تر اس�ت، نظر مد جدید نظام برای ک�ه حرکتگ�ذاری مبح�ث
از: عبارتاند کنند توجه آنها به باید زمینه این در عزیز داوطلبان که نکاتی مهمترین ،… میباشد مفعول یا فاعل اسمهای درست حرکتگذاری

مفرد1 مضارع فعلهای آخر حرف حرکت و است )َـ( رمان یا فتحه همواره )… و َصَعَد )َکَتَب، مانند مفرد ماضی فعلهای آخر میدانیم که همانطور
و امر ِل� نهی، ال )َلم، جازمه ادوات یا )… و کي لن، )َاْن، ناصبه ح�روف از بعد اگر مضارع فعلهای اما میباش�د. )ُـ( رمان یا ضمه معمول�ی حال�ت در

میشود1: تبدیل ) )ْـ سکون یا ) )َـ فتحه به آنها ضمۀ بیایند، )…
یکتُب معمولی: حالت در مضارع فعل

یکتَب	 لن :)… و کي َلن، )َان، ناصبه حروف از بعد مضارع فعل
یکتْب	 َلم :)… و نهی الی )لم، جازمه ادوات از بعد مضارع فعل

دومین2 حرکت اما اس�ت، )ُـ( ضمه مضارع در چه ماضی در چه مجهول فعلهای اول حرف حرکت میدانیم که همانط�ور مجهول: فعله�ای حرک�ت
کنید: توجه زیر مثالهای به میباشد. )َـ( فتحه مضاهع فعلهای در و )ِـ( کسّه ماضا فعلهای در اصلی حرف

معلوم مجهولفعل فعل

شد(َغَسَلماضی )شسته ُغِسَل

میشود(َیْغِسُلمضارع )شسته ُیغَسل

اصلی3 حرف دومین حرکت و زیر جدول فعلهای وزن به دیگر یکبار لطفًا رفته: باب به فعلهای همان یا مزید ثالثی فعلهای درست حرکت تشخیص
کنید: توجه آنها مصدر و مضارع و ماضی

مصدرمضارعماضی

أْفَعَل -1
أْخَرَج

ُیفِعُل
ُیخِرُج

إفعال
إخراج

َل َفعَّ -2
َم َعلَّ

ُل ُیَفعِّ
ُم ُیَعلِّ

تفعیل
تعلیم

فاَعَل -3
کاَتَب

ُیفاِعُل
ُیکاِتُب

ُمفاعلة
ُمکاتبة

َتفاَعَل -4
َتشاَرَک

َیتفاَعُل
َیتشاَرُک

َتفاُعل
َتشاُرک

َل َتَفعَّ -5
َب َتَقرَّ

ُل َیَتَفعَّ
ُب َیَتَقرَّ

ل َتَفعُّ
ب َتَقرُّ

حروف از بعد که هنگامی ش�دهاند، ختم )نون( به که )… و یعرفون )یعرفان، مانند فعلهایی زیرا باش�ند. نش�ده ختم مثنی یا جمع )نون( به که اس�ت فعلهایی مورد در قاعده این البته -1
کنید: توجه زیر مثال به میگردد. حذف آنها آخر نون میگیرند، قرار جازمه یا ناصبه

َیعرفاِن	
َیعرفا َلن ناصبه حروف از بعد

یعرفا َلم جازمه حروف از بعد

پیوستها

اول حرکتگذارییاضبطالحرکاتمبحث

فعلها حرکتگذاری الف(
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یاد
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مصدرمضارعماضی

ِاْنَفَعَل -6
ِاْنَحَرَف

َیْنَفِعُل
َیْنَحِرُف

ِانفعال
ِانحراف

ِاْفَتَعَل -7
ِاْکَتَشَف

َیْفَتِعُل
َیْکَتِشُف

ِافتعال
ِاکتشاف

ِاْسَتْفَعَل -8
ِاْسَتْخَرَج

َیْسَتفِعُل
َیْسَتخِرُج

ِاستفعال
ِاستخراج

میگیریم: نتیجه چند باال جدول از
1… و َر َتَفکَّ م، َعلَّ َاخَرج، مانند: است. )َـ( فتحه همیشه مزید ماضا فعلهای اصلی حرف دومین حرکت
دیگر2 )یکبار بود خواهد فتحه ماضی، مانند که ل( )تفعُّ و )تفاُعل( بابهای در مگر میباشد )ِـ( کسره مزید، مضاهع فعلهای اصلی حرف دومین حرکت

کنید(. نگاه قبل صفحۀ جدول 5 و 4 ردیفهای فعلهای به
نکتۀ رمین ماشوس مطّح تست یک آن یز ّیسّی س کنکوه سه که ّکات( یلح )ضبط ّکتگذیهی ح مبحث نکتۀ مهدتّین شاید

مضاهع. ب ماضا رای فعل یصلا حّف سبمین ّکتگذیهی ح یعنا واشد واال
کنید:3 توجه زیر مثالهای به است. آخر ماقبل حرف ضمه و فتحه در مصدر یا ماضی تفاوت ل(، )تفعُّ و )تفاُعل( بابهای در که کنید دقت

گرفت یاد ← ماضی فعل = م تعلَّ ل: تفعَّ
گرفتنی یاد ← )اسم( مصدر = م تعلُّ ل: َتفعُّ

کرد نامهنگاری ← ماضی فعل = تکاَتب تفاَعل:
کردن نامهنگاری ← )اسم( مصدر = تکاُتب تفاُعل:

را: یسد آخّ حّف ّکتگذیهی ح یلف(
بود: خواهند 1)… و �ٍ ، )ِـ مجرور یا )… و ًـ ، )َـ منصوب یا )… ٌ�و ، )ُـ مرفوع یا آنها آخر میگیرند جمله در که نقشا حسب بر اسمها

1… و خبر مبتدا، فاعل، هستند: مرفوع که نقشهایی
2  … و جنس نفی الی یا بالفعل مشّبهة حروف از بعد اسم مفعولبه، هستند: منصوب که نقشهایی
3… و مضافالیه جر، حروف از بعد اسم هستند: مجرور که نقشهایی

مثاع: واشد. ما خوس موصوف تاوع ب سیهس خوس موصوف وه وستگا ووسن، ّبه مج یا ب منصوب مّفوع، نظّ یز صفت

المفیُد  	 المنزِل الصغیِر …	الکتاُب

مفعوع(: رای )یسد ب فالل( رای )یسد یصلا حّف سبمین ّکت ح ب(
بفرمایید: توجه آنها آخر ماقبل حرف یک حرکت و زیر جدول در رفته کار به مثالهای به لطفًا

فاعلی(مضارع )صفت فاعل مفعولی(اسم )صفت مفعول اسم

)فرستنده(ُیرِسل شده(ُمرِسل )فرستاده ُمرَسل

)استخراجکننده(َیستخرج شده(ُمستخِرج )استخراج ُمستخَرج

)اکتشافکننده(َیکتشف شده(ُمکتِشف )اکتشاف ُمکتَشف
دارد. )ِـ( کسره نیز آنها آخر ماقبل حرف یک ،)… و عاِلم خاِلق، )صاِنع، مانند نرفتهاند باب به که فاعلی اسمهای کنید دقت

کنید:1 دقت زیر مورد به میکند. تغییر کلی بهطور آنها نوع و معنی حرکت، یک تغییر با عربی در کلمات از خیلی که کنید دقت

که کسی کسی، چه )اسم(: َمن
از جر(: )حرف ِمن

نمیگیرد. سکون اسمها آخر یعنی بود، نخواهد )ْـ( سکون هرگز هستند( اسم نوعی نیز )مصدرها اسمها آخر حرکت بدانید: بیشتر -1

اسمها حرکتگذاری ب(

صفت

صفت

حروف حرکتگذاری ج(
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.)… و یقولون یقول، )قال، فعلهای از بعد یا میآید جمله اول یا اصواًل ← درستیکه( به )همانا، ِانَّ
نمیآید. جمله اول ← )که( َانَّ

میآید. منصوب مضارع فعل آن از بعد یعنی است ناصبه حرف ← )که( َاْن
دارد. شرط جواب و شرط فعل و میسازد شرطی جملۀ یعنی است شرط حرف ← )اگر( ِاْن

نمیآید. فعل آنها از بعد مستقیمًا هرگز و میآیند اسم با و هستند بالفعل مشبهة حروف )» »َانَّ و » )»ِانَّ که کنید دقت

از: عبارتاند ضبطالحرکات مباحث نکات مهمترین کرد. توجه جمله در آنها نقش و موقعیت به باید کلمات حرکتگذاری برای
مزید فعلهای اصلی حرف دومین حرکت به توجه -

مثال: فتحه. نه است کسره فاعل اسمهای اصلی حرف دومین حرکت اینکه و کلمه بودن مفعول( )اسم یا فاعل( )اسم به توجه -

الُمرِسل فرستنده: فاعل: اسم
المُرسَل شده: فرستاده مفعول: اسم

ضبطالحرکات مبحث آزمون

1242-1252( ّکات یلح ضبط في یلخطأ لین
1242-98 - ریاضی

َینَفُعني! ما ْمني َعلِّ و مَتني َعلَّ ِبما اْنَفْعني الّلُهمَّ 2 ِبها!  َبَعَثني َرّبي فإنَّ األخالِق ِبمکاِرِم َعَلیُکم 1
َسّیارَتُهم! َح ُیَصلِّ لکي یاراِت السَّ ح ُمَصلَّ ِبَصدیقِه َصَل ِاتَّ 4 الحیاِة! في اآلَخریَن َمَع و َنفِسَک َمَع صاِدقًا ُکْن 3

1243-98 - هنر

ااِلمَتحاِن! في َیرُسْب دًا َجیِّ رِس الدَّ إلی الَیسَتَمع َمْن 2 حاِس! النُّ و ِبالَحدیِد َیأتوا ِبَاْن الَقرَنیِن ذو َمرُهم
َ
أ 1

الَجَمراِت! َرْمَي و َعرفاٍت و ِمَني في الُحّجاِج خیاَم ُر َتَذکَّ
َ
أ 4 األصناِم! صَغِر

َ
أ َکِتِف َعلی الَفأَس )ع( إبراهیُم َق َعلَّ 3

1244-98 - تجربی

العجیبِة! الّظاِهرِة ِتلَک ِسرِّ َمعِرَفَة الُعَلماُء حاَوَل 2 بالغًا! اجتهادًا أوالِدها ِلَتربیِة ااُلمُّ َتجَتَهُد 1
الَمزاِرِع! َحوَل کسیاٍج الُمزاِرعوَن َیسَتخِدُمها َشجرٌة 4 نیَن! السِّ آالِف َمرِّ َعلی ااُلَمِم َتجاِرُب الُکُتَب أِلنَّ 3

1245-98 - انسانی

! ُمِضرٌّ َوجٌه و ناِفٌع َوجٌه ِابتکاٍر و ِعلميٍّ ِاختراٍع ِلکلِّ 2 ِباحتیاِلِه! الکاِذُب َیبُلُغُه ال ما ِبِصدِقِه الّصاِدُق َیبلُغ 1
ِسلمّیًا! َتعاَیشا َبعِضِهم َمَع َیَتعاِیشوا أْن الّناِس ُکلِّ َعلی 4 ُمَتداِخلٍة! َرواِبط ُوجوِد ِخالِل ِمن بیعِة الطَّ في واُزُن التَّ َیتمُّ 3

1246-98 - زبان

الَقهوُة! أو الّشاُي أوِ الماُء فیها ُیشَرُب ُزجاجٌة الَکأُس 2 َرًة! ُمَکسَّ أصناَمُهم شاِهدوا الّناُس َرَجَع َلّما 1
ِبااُلستاِذ! َصلوا فاتَّ ااِلمِتحاِن َعِن َیغیبوا أْن ُطاّلٍب أرَبعُة َر َقرَّ 4 الُعصوِر! َمرِّ َعلی الّناِس أدیاِن في الُخرافاُت هذه ِازداَدْت 3

1247-98 - انسانی خارج

البشرّیَة. ُیفیُد َمن ِالی سنٍة کلِّ في الجائزة هذِه ُتمَنُح 2 العاَلِم. في َمکتبٍة َاکَبر خوزستان في َسابور ُجندي َمکتبُة کانت 1
َمراٍت. َعْشَر االنساِن َسْمَع َیفوق الُدلفین َسْمُع 4 المزرعِة. ُیراَقب و ذلک سبب في ُر ُیفکَّ الفالُح

َ
بدأ 3

1248-98 - انسانی خارج

الطبیعِة. ِلِنظام َتهدیدًا ُة الصناعیَّ النفایاُت ُتَعدُّ 2 ِبمنقاِره.  الَشجرة ِجذَع َینُقُر الخشب َنّقاُر 1
العاَلم. في ف ُمسقَّ سوق اکبر بأّنه المشهور سوُقها 4 بسیطًا.  َعاَماًل کان ُعمِره ِمن الِعشرین السنِة في 3
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1249-98 - تجربی و ریاضی خارج

الُمقّدستیِن. الَمدینتیِن هاتان َک امُّ و انا ُزرُت حیَن 2 ِصغاَرها.  ُترِضُع التي الّلبونِة الحیواناِت ِمن هو 1
ِم«. الُمعلِّ َمحضِر »في عنوان تحت ِانشاًء َاْکُتَب ْن

َ
أ ُاحبُّ 4 الوراِء. الی َیلَتِفُت کان الذي الطاَلب اخالُق کانت کیف 3

1250-
واِحٍد. بحجٍم االرض علی الُمنتِشرِة األسماِک جمیَع نَّ

َ
أ َفَوَجدوا 2 الظاِهرة.  تلَک ِسّر معرفَة الُعلماُء َحاَوَل 1

ِبها. َیْحَتِفُلوَن الناُس و الُوسَطی مریکا
َ
أ في َتحدُث الظاِهرة هذِه 4 َسوداء. َغیمًة الَناُس ُیالَحظ ما َبعَد الَظاِهرة هذِه َتْحدُث 3

1251-
نة. ُمعیَّ َاصواٍت باستخداِم َم تتکلَّ أْن َتسَتطیُع الَداللفیُن 2 الداللفیِن.  َحوَل راِئعًا ِفلمًا سرة

ُ
األ َاعضاُء ُیشاِهُد 1

الَسنِة. ِبدایِة في َبعِضهم َمع الزمالُء َیَتعاَرُف 4 ر.  َفکَّ التَّ َتحتاُج َغراِئَب و ِبعجائب َمملوٌء العاَلُم 3

1252-
َقصیر. عمرک ألنَّ اآلَخرین خطاء

َ
أ ِمن ِاعتِبْر عاِقل! یا 2 الَناِس.  خدمة و ِم ِلتقدُّ َافضُل ِمهنة اّي 1

َجاِهٌل. فهو الُمسلمین بین الِخالف َبثَّ ُیحاِوْل َمن 4 دروَسهم. ُیطاِلعوَن و الَکبیرِة الُغرفِة في َجاَلسوَن األوالُد 3

مفعوع(:-1253 )یسد یب فالل( )یسد ّکة ح ضبط في یلخطأ ز َمیِّ
ُمخِلصیَن. َاصدقاء عن َیبحثون حیاتهم َمسیر في الناُس 2 الَمطلوب. الجواب الی ِللوصول الخاّص ذکاءه الطاِلُب ِاسَتخدَم 1

ِع. بالُملمِّ وها َسمَّ و الفارسّیة و بالعربّیة بیاتًا
َ
أ نَشدوا

َ
أ الُشعراُء 4 الجاِئریَن. ُیهِلک و الُمستکِبریَن ُیِذلُّ و الُمسَتضعفیَن اهلل َیرَفع 3

)ین(:-1254 ّکة ح ضبط في یلخطأ ز َمیِّ
ِمثلِه. فیَک ما تعِیب ْن

َ
أ العیب اکبَر ِانَّ 2 قدامکم. 

َ
أ ُیثّبْت و َینصْرکم اهلل َتْنصروا ِإْن 1

ظفَر. المصائب علی الرجُل صبَر ن
َ
أ 4 علٌم. به لي لیَس ما سأَلَک

َ
أ أْن بک اعوذ ِإّني ربي 3

یلُجمل:-1255 َیفعاع ّکات ح ضبط في یلصحیح ز َمیِّ
َجّیدًا. الدرَس المعلم َیشرُح َلم صدیقي: قاَل 2 االرض. و السموات َخْلِق في َل َیتأمَّ و َر َیتفکَّ الَعاقُل 1

ِبسالٍم. َیَتعاِیشون الُعقالُء و الُعدوان ِمن أحٌد َینَتَفُع ال 4 االمانِة.  َعلی ُیحاِفُظ و باالسرار َیحتِفُظ األمیُن 3

ّکات:-1256 یلح ضبط في یلصحیح ز َمیِّ
ُمستقبِلِه. في ُر ُیفکِّ و ُدروِسِه في ُم َیَتقدِّ الُمجَتِهُد الَتلمیُذ 2 َیْحتِرُمهم. و الَمساکیَن و الفقراَء ُیساَعُد الَرجُل هذا 1

الحسنات. ِإکِتساب ُل َیتامَّ هو و ِجیرانه َساَعَد الُمزاِرُع هذا 4 الموِت.  َذائقة َنفٍس کلُّ م: الُمتکلِّ قاُل 3

بعورا.(-1257 الَتتر ……… فانتبهوی والسوِء اهة َیمر یلنفَس ………( ّیغ: للف یلمناسب ز َمیِّ
ِإْن - ْن

َ
أ 4 أنَّ - ِإنَّ 3 ْن

َ
أ - نَّ

َ
أ 2 ْن

َ
أ - ِإنَّ 1

: 1259 ب 1258( ّکات یلح ضبط حیث ِمن یالخطأ ز َمیِّ
یلَحاِضّیَن.(-1258 َیب یلالِلبیَن منهد حٌد

َ
أ ُیهاُجُد ال ب َفّیَقهد عوَن ُیَشجَّ ب یلُمباهیة ُیشاِردبَن ب ّبَن َکثی یلَملَعب في ِّجوَن )یلُمتف

ُیشاِهدوَن - الُمتفِرجون 4 الحاَضریَن - عون ُیشجِّ 3 ُیهاِجُم ال - عون ُیشجَّ 2 ُیهاِجُم ال - ُیشاِهدوَن 1

ِح-1259 ُیوضِّ َیْن یلُضیوِف أحِد ِمن َطَلَب َیَحدًی فقام یلحاَضّین، ویَن یلِجدیع َة ِشدَّ یلَمنزِع َصاِحب هأٰی فلما قضیة حوَع ُمناَقشٌة َحدثْت ضیافِة )في
جیدًی.( َحه فَوضِّ یلَموُضوع،

الَحاَضریَن - ُمناَقشة 4 الَحاَضریَن - َحُه َوضِّ 3 ح ُیوضِّ - الِجدال 2 َاحدًا - ُمناقشٌة 1

خطأ:-1260 فیه لیس ما َمیز
ُمَنَزِعجًا. الَدواء الَمریُض َق َتَذوَّ 1

االنسان. َل تحمَّ َتقوّیة ُب ُتسبِّ الَمصاعُب 2
بها. یعمَل َاْن م الُمتکلَّ َعَلی َیجب آداٌب ِللکالِم 3

الَملعب. الی الذهاِب ِمن اکثر القدم کرة ُمشاِهدة أحبُّ 4

ّکات:-1261 یلح ضبط حیث من صحیحة غیّ یفعاله کلُّ یلذي یلجویب ز َمیِّ
بهدوٍء. ِاال م َیتکلَّ ال و ِللناِس َیتواِضُع العاقُل 1

اهلِل. َعَلی ل َیَتوکَّ هو و َمسرورًا حقلِة ِالی الفالح هذا َینطِلُق 2
المؤمنیَن. ُنجاِدل ال و الحقِّ کالِم الی ِلنسَتَمْع 3

الخیر. باعمال القیام في َتَتکاَسلوا ال و اعمالکم في اجتَهدوا العقالء ایها 4
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ازیزگی0ة1219 برخی باید و هس�تند »ش�نیدنی« مجرد مصدرهای  4
به بس�پارید. خاطر به ش�دهاند( تکرار ما درس�ی کتابهای در )که را آنه�ا

کنید. مراجعه دوازدهم عربی 4 درس درسنامۀ
تأکیدییزگی0ة1220 مطلق مفعول = فعل تأکید 2

ترتیب ب�ه آنه�ا مصدره�ای و »َیْرج�ع« دوم فع�ل و »یس�تغفر« اّول فع�ل
است. )ُرجوع( و )استغفار(

)یعنییزگی0ة1221 اس�ت مضاف که مطلقی مفع�ول س�ؤال: معنی 2
)2( گزینۀ در ← دهید تش�خیص را نوعی( مطلق مفعول = دارد مضافالی�ه
=مضافالیه(آمدهاست. (مفعولمطلقاستوبعدازآن)الُمتأِمِل َ کلمۀ)نظر

آن یزگی0ة1222 مطلق مفعول بنابراین است، جمله فعل حُت( )َصحَّ 2
میباشد. )َتصحیحًا(

دریزگی0ة1223 اما اس�ت، تأکیدی ما مطلق مفعول )3( گزین�ۀ در 3
است. نوعی گزینهها سایر

ُمقاتلةیزگی0ة1224 اس�ت، َفاَعَل وزن ب�ر که )قاَت�َل( فعل مص�در 2
میباشد. )مفاعلة(

بنابراینیزگی0ة1225 اس�ت، ل( )تفعُّ باب از مضارع فع�ل )َتَت�وّکل( 2
توّکاًل ← بیاید ل( )تفعُّ باب از باید نیز آن مصدر

بنابراینیزگی0ة1226 مص�در. نه اس�ت فاعل اس�م )خائف�ًا( کلم�ۀ 3
و است مصدر )خوف( کلمۀ گزینهها سایر در باش�د. مطلق مفعول نمیتواند
گزینههای در اما است، تأکیدی )1( گزینۀ در که تفاوت این با مطلق، مفعول

است. نوعی )4( و )2(
کلمۀیزگی0ة1227 یعنی عبارت این مطل�ق مفعول اینکه با توجه ب�ا 1

حتمًا باید جمله فع�ل که میگیریم نتیجه اس�ت، )تفعیل( باب از )تصدیق�ًا(
قش�نگی نکتۀ س�ؤال این در خالصه ق(. )ُیصدِّ یعنی باش�د، )تفعیل( باب از
ما به که متداول س�ؤالهای خالف بر که شکل این به اس�ت، ش�ده گنجانده
ابتکاری س�ؤاِل این در میخواهند، را فعل آن مطلق مفعول و میدهن�د فع�ل

است. شده خواسته آن فعل و شده داده مطلق مفعول
استیزگی0ة1228 شده خواسته نوعی« مطلق »مفعول سؤال این در 4

اس�ت، مفاعلة باب از متکلم( )مضارع، ُاجاِه�ُد یعنی جمله فع�ل طرف�ی از و
نوعی مطلق مفعول نظر مورد سؤال در چون و »ُمجاهدة« آن، مصدر بنابراین

میگردد. حذف )1( گزینۀ است، شده خواسته
ساعدةاست،نه)ساعدا(.یزگی0ة1229 د)بروزنُیفاِعل(،مُ مصدرُیساعِ 3
اس�ت،یزگی0ة1230 »انتظار« آن مصدر و »افتعل« وزن بر )انتظ�ر( 3

خواس�ته تأکیدی مطلق مفعول چون طرفی از و ))4( گزینۀ )ح�ذف نظرا ن�ه
مورد جواب نمیتواند دارد، نوعی مطلق مفعول که )2( گزینۀ اس�ت، ش�ده
مفعول نمیتواند نتیجه در مصدر. نه است، فاعل اسم )1( گزینۀ باشد. نظر

بسازد. مطلق
تأکیدییزگی0ة1231 مطلق مفعول = فعل وقوع تأکید 4

)مضافالیه( آن از بعد زیرا است، تأکیدی مطلق مفعول )4( گزینۀ در )دعوة(
گزینهها: سایر بررسی است. نیامده )صفت( یا

کان از بعد )متوکاًل( :)2( گزین�ۀ / نوعی مطلق مفعول جلوس: :)1( گزین�ۀ
مفعول نه اس�ت، کان خبر بنابراین آم�ده، میباش�د( »کان« فعل ام�ر )ُک�ن
میشنویم.( را خباری

َ
أ خبارًا:

َ
أ )نسمَع مفعولبه خبارًا:

َ
أ :)3( گزینۀ / مطلق.

خبر »با معنی به و َاخب�َر( از )مصدر ِإخبار با را خبر( )جم�ع خبار
َ
ــاسآبهی: أ ی

نکنید. اشتباه کردن«

َعیزگی0ة1232 َشجَّ فعل تفعیل( وزن )بر تشجیعًا مصدر به توجه با 2
است. است(( »تفعیل« وزن )بر تشجیع = آن مصدر و ل« »َفعَّ وزن )بر

«ازجنسفعلجملهنمیباشد،بلکه»حال«است،یزگی0ة1233 »ُمتاخرًا 2
(مفعولمطلقهستند. حسانوُمساعدةً امادرسایرگزینههاکلمات)ابتسامًا،ِإ

»طاف«یزگی0ة1234 فعل از بعد و اس�ت کار انجامدهندۀ )ِهش�اٌم( 2
فاعِل بنابراین اس�ت، مرفوع و آم�ده داد( انجام را ح�ج مراس�م کرد، )ط�واف
اس�ت، ش�ده متصل فعل به چون )�ه( یعنی متصل ضمیر و میباش�د عبارت

است. جر حرف به مجرور »کثرة« و جر حرف )ل�( است. مفعولبه حتمًا
بنابراینیزگی0ة1235 اس�ت، آمده جر حرف از بعد مس�تقیمًا )وصیة(  4

است، اسم )ذکریات »ذکریات« به چون )�ه( ضمیر و است جر حرف به مجرور
و جنس نظر از )جداریة( کلمۀ و اس�ت مضافالیه حتمًا ش�ده، متصل فعل( نه

است. صفت بنابراین میباشد، خود از قبل کلمۀ تابع اعراب، و تعداد
جر(؟ حرف به )مجرور با مجرور( و )جار فرق یاسآبهی:

یعنی میش�ود، گفته مجرور و جار خود، از بعد کلمۀ بهعالوۀ جر حرف به *
اما میشود، تش�کیل آن( از بعد کلمۀ + جر )حرف بخش دو از مجرور و جار

است: جر حرف از بعد کلمه اّولین شامل فقط جر حرف به مجرور

المنزل … ِالی الصف/ في …

»بابیزگی0ة1236 به بنابراین اس�ت، »َیفعل« وزن بر »َیدفن« فعل 3
میشود شروع »ُـ�« با افعال باب مضارع اّول حرف چون است، نرفته افعال«

است. »ُیفِعل« وزن بر و
فاعل. نه است، مفعولبه و مؤنث مفرد )َنْفس( کلمۀ :)2( گزینۀ

مفعولبه. نه است، فاعل الصیادون :)4( گزینۀ
ضمنیزگی0ة1237 در صفت. نه است، )مبتدا( س�ؤال در )التربیة( 3

بلکه نمیشود، واقع صفت هرگز میآید، واو حرف از بعد مستقیمًا که کلمهای
میرود. شمار به جدید جملۀ اّول یا است معطوف یا

ر(مضافالیهاست،نهصفت.یزگی0ة1238 ِّ درگزینۀ)2(کلمۀ)الُمتکب  2
گزینهها:یزگی0ة1239 سایر بررسی 4

نه اس�ت، حال ُمش�تاقًا: :)2( گزینۀ / نوعی مطلق مفعول َفَرحًا: :)1( گزینۀ
نوعی، نه اس�ت، تأکیدی مطلق مفعول تحذیرًا: :)3( گزینۀ / مطلق مفع�ول

صفت. یا مضافالیه نه است، آمده )ف�( آن از بعد مستقیمًا چون
ِاْمَتِنْعیزگی0ة1240 = َتْمتِنُع فعل از امر 1
گزینهها:یزگی0ة1241 سایر فاعل اسم 4

گزینۀ / فاعل وزن بر صادق: :)2( گزینۀ / ِـ( … )ُم� الُمتواِضع :)1( گزینۀ
فاعل( وزن )بر َصالح = آن مفرد »الصالحین« :)3(

است،یزگی0ة1242 فاعل( )اسم چون ح( )ُمصلَّ کلمۀ ،)4( گزینۀ در 4
بیاید. ح( )ُمصلِّ صورت به باید

)الیزگی0ة1243 فعل اصل�ی حرف دومین حرک�ت ،)2( گزین�ۀ در 2
و است آمده نادرس�ت صورت به اس�ت، رفته )افتعال( باب به که َیس�تمع(

بیاید. َیستِمُع( )ال شکل به باید

اصلییزگی0ة1244 حرف دومین قبل سؤال مانند نیز س�ؤال این در 1
)َتجتِهد(. صورت به یعنی بیاید کسره با باید )1( گزینۀ در )َتجتهد( فعل

تفاُعلیزگی0ة1245 باب ب�ه چون )َیتعایش�وا( فعل ،)4( گزین�ۀ در 4
فتحه  آن اصلی حرف دومین حرکت اس�ت، رفته تفاُعل( - َیَتفاَعل - )تفاَعل

بیاید. )َیتعاَیشوا( صورت به باید و کسره نه است

جر حرف به مجرورمجرور و جار

جر حرف به مجرورمجرور و جار
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ماضییزگی0ة1246 فعل اصلی ح�رف دومین حرکت نی�ز س�ؤال این در  1
دوا(درگزینۀ)1(بهصورتنادرستآمدهاستوبایدبهصورت)شاَهدوا(بیاید. ِ )شاه

فعلهاییزگی0ة1247 اصلی ح�رف دومین حرکت ،)3( گزین�ۀ در 3
است. آمده نادرست صورت به )ُیراَقب( و ر( )ُیفکَّ

زیریزگی0ة1248 کس�ره با باید )عامال( فاعل اس�م ،)3( گزین�ۀ در 3
بیاید. ) )م� حرف

فاعلیزگی0ة1249 اسم اصلی حرف دومین حرکت نیز سؤال این در 3
است. آمده نادرست صورت به )الطاَلب(

چونیزگی0ة1250 )ُیالَح�ظ( معلوم مض�ارع فع�ل ،)3( گزین�ۀ در 3
فتحه. نه بیاید کسره با باید میباشد، ُیفاِعل( - )فاَعَل مفاعلة باب به متعلق

یکیزگی0ة1251 و است ل( )َتفعُّ وزن بر ر( )الَتفّک کلمۀ ،)3( گزینۀ در 3
ر(. )التفکُّ صورت به یعنی فتحه نه بیاید )ُـ( ضمه با باید آن آخر ماقبل حرف

زیریزگی0ة1252 کسره با باید )جالسون( فاعل اس�م ،)3( گزینۀ در 3
بیاید. )ل( حرف

بیاید.یزگی0ة1253 ع( )الُملمَّ صورت به باید ع( )الُملمِّ کلمۀ 4
)أن(یزگی0ة1254 حرف اس�ت، ش�رطی جملۀ چون )4( گزین�ۀ در 4

بیاید. اگر( )ِإن: صورت به باید
گزینهها:یزگی0ة1255 بقیۀ درست شکل 3

به باید جازمه حروف از بعد )فعل َیشرْح لم :)2( گزینۀ / ُر َیتفکَّ :)1( گزینۀ
ِافتعال( َیفتِعل، )افتعل، ینتِفُع ال :)4( گزینۀ / بیاید.( مجزوم صورت

گزینهها:یزگی0ة1256 بقیۀ در نادرست موارد 4
:)3( گزینۀ / م َیتقدَّ ← ُم یَتقدِّ :)2( گزینۀ / ُیس�اِعُد ← ُیس�اَعُد :)1( گزینۀ

باشد.( کسره باید وسطی حرف حرکت و است فاعل( ))اسم ← ذاَئقة
)اسم(یزگی0ة1257 مستقیمًا اول خالی جای از بعد اینکه به توجه با 1

و )1( گزینههای بین از بنابراین میکنیم اس�تفاده ) )ِانَّ از حتمًا فعل، نه آمده
نه است آمده فعل دوم خالی جای از بعد چون و میکنیم انتخاب را یکی )3(

کنیم. استفاده بالفعل( مشّبهة حروف = نَّ
َ
)أ از نمیتوانیم اسم

عون(و)الُیهاِجم(میباشد.یزگی0ة1258 شکلدرستفعلها،)ُیشجِّ 2
فتحهیزگی0ة1259 هرگ�ز ماض�ی فعله�ای اصل�ی ح�رف دومی�ن 3

فاِعل اس�م و �َح( )َوضَّ ص�ورت به بای�د �َح( )وضِّ فع�ل بنابرای�ن نمیگیرن�د
بیاید. )ض( حرف زیر کسره با باید )الحاِضرین(

گزینهها:یزگی0ة1260 بقیۀ در نادرست موارد 1
قرار ضمه آن تش�دید روی باید �ل(( )تفعُّ باب )مص�در َتحّم�ل :)2( گزین�ۀ
صورت ب�ه باید اس�ت، فاعل اس�م چ�ون �م: المتکلِّ :)3( گزین�ۀ / بگی�رد.
دومین و است )ُمفاَعلة( باب مصدر ُمشاهدة: :)4( گزینۀ / بیاید. م( )المتکلِّ

کسره. نه است فتحه آن اصلی حرف
گزینهها:یزگی0ة1261 بقیۀ افعال درست شکل 2

 ← ِلَنستَمْع :)3( گزینۀ / یتفاَعل( - )تفاَعل َیَتواَضع ← یتواِضع :)1( گزینۀ
باب از امر )فعل اجتِهدوا ← اجتَهدوا :)4( گزینۀ / یفتِعل( - )ِاْفَتَعَل ِلنستِمع

َیجتِهُد( - اجتَهَد افتعال:

یکدیگریزگی0ة1262 ب�ا باید نزدیکان و دوس�تان عب�ارت: مفه�وم 2
یا تجارت وارد یکدیگر با اس�ت قرار اگر اما کنند رفتار دوس�تانه و مهربانانه
غریبه، شخص دو مانند و بگذارند کنار را تعارفات باید شوند، س�تدی و داد

کنند. مشخص و بیان را چیز همه

)اجتِهْد(

امر

َاْنیزگی0ة1263 )کاد که کنید دقت اس�ت! جالبی بسیار س�ؤال این 2
این و شد( شنیده سختی )به ← نش�ود( ش�نیده که بود نزدیک = ُیس�َمع ال

است. آمده )2( گزینۀ در فقط معنی
اسیریزگی0ة1264 را ما کند خوبی ما به کس هر :)1( گزینۀ مفهوم 1

میآورد. دست به را ما دل و میکند خود لطف و محبت
گزینهها: بقیۀ درست مفهوم

زبان بر است، سخت دیگران توسط آن باور و تصدیق که را چیزی :)2( گزینۀ
/ نباش�د. س�رخ زبانت و بگو مالیم س�خن همواره :)3( گزینۀ / نگو. و نیاور

نمیسازند. بینیاز زندگی تجربههای از را ما کتابها :)4( گزینۀ
التتکّبْریزگی0ة1265 = خدک ر ُتصعِّ ال 2
خیریزگی0ة1266 اما بیاید بدتان چیزی از ش�اید :)2( گزینۀ مفهوم 2

است. نزدیکتر شده داده عبارت به مفهوم این و باشد آن در شما صالح و
ویزگی0ة1267 کار ض�رورت بر که دیگر گزینهه�ای با )2( گزین�ۀ 2

است. متفاوت میکنند، تأکید هدف به رسیدن برای تالش
آنچهیزگی0ة1268 با میآورند زب�ان بر آنچه س�ؤال: عبارت مفهوم 3

دورویی و نفاق = نیست یکی دارند، فکر و دل در
ه�میزگی0ة1269 ش�بیه )1( گزین�ۀ و ش�ده داده عب�ارت مفه�وم 1

باشد. نهفته هنرش و عیب باشد، نگفته سخن مرد تا معنی: به و میباشد
تواضعیزگی0ة1270 و فروتنی به امر برای )… لهما )اخفض عبارت 4

میشود. گفته مادر و پدر مقابل در
ویزگی0ة1271 زیباتر گون�ۀ به ش�ما یعنی َاحس�ن( هي بالتي )ِادفع 4

زیباتر بلکه نکن مثل به مقابل = نده پاسخ بدی با را بدی و کن برخورد بهتر
کن. عمل و کن برخورد کردند، برخورد شما با اینکه از بهتر و

:1 مطلب سهک تّجمۀ
کردن علنی برای خدا دس�تور مکه، فقراء بین اسالم انتشار از بعد س�ال س�ه
ساخت علنی را خود دعوت خدا رس�ول ش�د. صادر مردم همۀ برای دعوت
دعوت این از بع�د داد. س�ر را خدایم( رس�ول )من و اهلل( اال ال�ه )ال ش�عار و
با را خ�ود مخالفت مش�رکان و ش�د ش�روع مس�لمانان س�ختیهای عمومی
با را خدا پیامب�ر که افتادند فک�ر این به آغ�از، در کردند. آغ�از جدید دی�ن
آزار به کردند ش�روع ماندند، ناکام که هنگام�ی و بفریبند مقام و ج�اه م�ال،
به و دادند ادام�ه را خ�ود دش�منی مش�رکان ضعیف. مس�لمانان ش�کنجۀ و
افتادند. مک�ه از کردند، ی�اری را او که کس�انی و پیامبر ران�دن بیرون فک�ر
در مسلمانان از تعدادی و کردند محاصره ابیطالب( )ِش�عب در را آنان پس
و انجامید شکست به محاصره این سرانجام اما مردند. گرسنگی از محاصره

ماندند. ناکام اسالم بردن بین از در مشرکان

جدی�دیزگی0ة1272 دی�ن ب�ا مخالف�ت ب�ه هن�گام چ�ه مش�رکان 1
شد. علنی دعوت اینکه از بعد پرداختند؟

پییزگی0ة1273 و دادن�د ادام�ه چگون�ه را خ�ود دش�منی کاف�ران 2
دادند. ادامه مسلمانان محاصرۀ و اخراج با را خود دشمنی کافران گرفتند؟

دریزگی0ة1274 محاصره هنگام در مس�لمانان از برخی متن: طب�ق 3
مکه. از آنها اخراج از قبل نه و مردند گرسنگی از ابیطالب( )ِشعب

مشرکانسعیکردندپیامبرراباجاهومالومقامبفریبند.یزگی0ة1275  4

:2 مطلب سهک تّجمۀ
و قطارها آن اخت�راع ب�ا و کردند اخت�راع را بخار دس�تگاه هجده�م ق�رن در
است شهری کمتر امروزه یافت. گسترش جهان شهرهای همۀ در ماش�ینها
آسان و مردم جابهجایی بر عالوه قطارها باش�د. بیبهره ماش�ین و قطار از که
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