
 اسمه تعالیب                                                                               

 2صرف                                یعموم یرحضوریـ آموزش غ ها(ی)سالم هللا علالزهرا  ةجامع                           نمونه سؤال

 

 پایان ترم است؛ تاالؤسنحوه با  ییآشنا فقط برای ذیلسواالت که  شود تأکید می، شما یبرا تیموفق یضمن عرض سالم و آرزو :وجهت

 را داشته باشند.    دیگرو آمادگی پاسخگویی به سؤاالت  را مطالعه کنندمطالب محدوده اعالن شده  یتمام دیطالب محترم با نیبنابرا

  را تعریف کنید.   اصطالحات زیر  .1

 بَتاک  .  رفتن=َذَهاب می کند بر معنایی مستقل که همراه با زمان خاصی نیست.کلمه ای که داللت  اسم

اسمی است که ساخته می شود از یک لفظ تا یک معنای وصفی خاّص )شبیه معنای مصدری( مصدر صناعی 

ة = انسان  ة= جاهل  .  بودنبه آن بدهد. انسانیَّ یَّ ل   بودن َجاه 

          )شو و شست هتیج)ن  پاکیزگی = لُغسل. ااست مصدر حاصل و جهنتی بر داّل  که است اسمی اسم مصدر   

  )ممدود، مقصور، منقوص، صحیح و شبه صحیح(  .نوع اسمهای زير را مشخص کنید  .2

        شبه صحیح ُکرسّی            منقوص لَیالِی        مقصور    ُهدي           صحیح ماء         شبه صحیح   َمدُعوّ 

 صحیح   َمرأَة        شبه صحیح   َمرِمّی          منقوص َجواری         مقصور   َعصا          ممدود ء رِدا

 دو قاعده زير را با بیان مثالی توضیح دهید.   .3

  تقلب الواو و الیاء همزة إذا تطرّفتا بعد ألف زائدة 

نای ُدعاء .     ُدعاو .شوند می همزه به قلب ایند،بی زائده الف از بعد و کلمه آخر در اگر یاء و واو اّول هقاعد َناء   ب   ب 

    تقلب الواو ياء إذا تطرّفت و سبقتها ضمّة

و   .شود می یاء به قلب بیاید، اسم آخر در اگر )و ُُ ( مضموم ماقبل واو :هفتم قاعده ی      َتَرجُّ ی (َتَرجُّ  (َتَرجِّ

  .«و قبل ألف في موضعین تقلب الواو ياًء وجوباً اذا وقعت بعد كسرة»  .4

شود، با مثال توضیح دهید. مي« ياء»بعد از كسره و قبل از الف تبديل به « واو»دو موردي را كه   

  هم مصدر در ندهد، خر  اعالل ماضی در اگر . )باشد داده خر  اعالل مصدر، آن ماضی   در اگر( اجوف مصدر -1

َوام    (.شود نمی یاء به تبدیل واو َیام     ص   ص 

 :شرط2 این از یکی به اسم اجوف، از مکّسر معج -2

 ابیَ ث      َثوب    الف: حرف عّله در مفرد  آن جمع  مکّسر، ساکن باشد.

َیار     دار  در مفرد اعالل شده باشد. (واو)ب: حرف عّله   د 

   یابند؟ قاعده را بنویسید.طبق قواعد اعالل اسم، چه تغییری می« َمرُموی»و « َوواقی»دو كلمه   .5

 .شود می همزه به تبدیل واو اّولین شوند، جمع اسم اّول در واو دو هرگاه وواقی= أواقی  قاعده چهارم: 



ّی  َمرُمّی َمرُموی=   <  َمرم 

 منقلب غیر و ساکن آمده زودتر که هرکدام و باشند کلمه شبه یا کلمه یک در یاء و واو هرگاهقاعده پنجم: ابتدا 

 بنابراین است منقلب غیر ساکن چون و آمده زودتر واو در اینجا .شود می یاء به تبدیل کلمه واو اینصورت در باشد،

 .شود می یاء به تبدیل کلمه واو

 شود.  می کسره به تبدیل )یاء از قبل( ضّمه دهم: قاعدهطبق سپس  

 چیست؟ و چه قواعدی بر آن اجرا شده است؟ توضیح دهید.« َمرِمیّ »أصل كلمه   .6

 آمده. 5در پاسخ سوال 

آید؟  اگر فعل ثالثی مجرد بر درد و مریضی و یا سیر و انتقال داللت كند مصدرش غالباً بر چه وزنی می  .7

  مثال بزنید. 

 . ُسعاال    مصدر دال بر درد و مریضی= وزن ُفعال : ُزکاما  

 مصدر دال بر سیر و انتقال= وزن َفعیل: َرحیال  

 نويسید. مصدرهای خواسته شده از كلمات زير را ب  .8

ةأَشّد )صناعی(    ُمصاَفح  . صاَفَحة تَ مُ  مرة(  و تَصاَفَح )میمی                                     أَشّدیَّ

وَمعاد  .     هیئة(و  يَعوُد )میمی  َمسیر  . سیَرة   هیئة(و  یَسیُر )میمی                    َدةع 

ة  جاهل)صناعی( یَّ ل                 ُمَتقاَتَلة   .  َتقاُتَلة  مرّة( و  تَقاتَل)میمی                                   جاه 

وَمةَمنام  .  هیئة( و  یَناُم )میمی  ُمسَتراح  .   اسَتراَحة  واحدة   مرة( و  اسَتراَح )میمی                  ن 

ة   َمظلوم )صناعی(   یَّ         َمظلوم 

 زير را بنويسید.موارد خواسته شده از كلمات   .9

د(  اسم مكانو  اسم فاعليَِعُد ) د . َموع  ع  .  َمبیع(  اسم مفعولو  اسم فاعليَبیع )              واع              بائ 

 َمسیلَمسیل .  ( اسم مفعولو  اسم زمانیَسیُل )       . ُمضَطّر  ُمضَطّر  ( اسم زمانو  اسم فاعلضطَرُّ )یَ 

ق( م زماناسو  اسم فاعليصَّدَُّق ) دَّ ق . ُمصَّ دِّ  دُّ ُخضَرة  أَش أخَضر َخضراء . ( اسم تفضیلو  صفت مشبهه) َخِضرَ       ُمصَّ

 دُّ ُحمَرة  أحَمر َحمراء . أَش  (اسم تفضیلو  صفت مشبهه) َحُمرَ          به ي  َمثو  . َمثَوی  (اسم مفعولو  اسم زمانيَثوِی )

   . ُمصطادُمصطاد      (اسم مكان و اسم فاعلاِصطاَد )

 

 



 زير مشخص کنید. کلماتنوع مشتق را در   .11

        اسم آلت ِمکَسحة       اسم مفعول و مکان و زمانَمبیع       صفت مشبهه َعوراء      اسم مبالغه تَوّاب 

 غهاسم مبال ِشرّير       اسم آلتِمحلَب      صفت مشبهه َسکران      صفت مشبههَحوراء      اسم مبالغه ِمعطاء 

 مفتون و خلق به ترتیب چه معنایی دارند؟ « ُق هللاهذا َخل  »و آیه « کم المفتونبأیّ »در آیه شریفه:  .11

تَنة آمده و  َخلق مصدر است به معنای مفعولی مخلوق آمده است.  مفتون اسم مفعول است به معنای مصدری ف 

 چه نوع مشتقی است؟ چرا؟« َفتَّحةمُ »کلمه « جناتِ عدٍن ُمَفتَّحة لَُهم األبوابُ »در آیه شریفه:   .12

 صفت مشبهه است. 

، در (ینه حدوث)اراده شود یثبوت یمفعول ساخته شود و از آن معنا ایبر وزن فاعل  یمجّرد اسم ّی اگر از ثالث

 د.(مفعول آمده باش ایهرچند بر وزن فاعل ) دیآ یکلمه صفت مشّبهه به حساب م نیا نصورتیا

 چرا؟؟ یا غلط صحیح است های زیر أفعل تفضیل ، عبارت به نحوه استعمال با توجه  .13

  صحیح. ضل النساء  فاطمات أف 

 مفردمذّکر موارد، تمام در متوانی می هم )باشد معرفه آن الیه   مضاف  (شود  معرفه به مضافهرگاه افعل تفضیل 

 ء.ات ُفضَلیاُت النسافاطم.  م. فاطمات أفضل النساء بیاوری موصوف مطابق را آن توانیم می هم و بیاوریم

 غلط.فاطمات الُفضلی من غیرهنَّ   

 یعنی. )آید می مذّکر مفرد همواره تفضیل اسم صورت، این دربیاید،  ) مجرورش + من( افعل تفضیلپس از هرگاه 

فَعل یک با حاالت همه برای بلکه مؤّنث نه و شود می جمع و مثّنی نه
َ
                 .ن غیرهّن م   فاطمات أفَضُل  .(آید می لفظ أ

 غلط. زينب ُفضلي إمرأة 

 یک( . آید می مذّکر مفرد همواره تفضیل اسم  د(باش نکره آن الیه   مضاف  (باشد نکره به مضافهرگاه افعل تفضیل 

          زینب أفَضُل إمرأة      )مذّکر و مؤنث جمع و مثّنی موارد   همه برای لفظ
 غلط.  فاطمات فضلی إمرأٍة  

 مثّنی موارد   همه برای لفظ یک( . آید می مذّکر مفرد همواره تفضیل اسم د،باش نکره به مضاففعل تفضیل هرگاه ا

. مذک و مؤنث جمع و     ر(. قبل و بعد از افعل تفضیل باید مطابقت داشته باشند.   فاطمات أفَضُل نساء 

 

              



 غلط.  فاطمات ُفضلیات من غیرهنَّ 

 یعنی. )آید می مذّکر مفرد همواره تفضیل اسم صورت، این دربیاید،  )مجرورش + من( ضیلافعل تفپس از هرگاه 

فَعل یک با حاالت همه برای بلکه مؤّنث نه و شود می جمع و مثّنی نه
َ
ن غیرهّن.آید می لفظ أ                 .( فاطمات أفَضُل م 

 صحیح.     ُهنَّ أفضل الناس

 مفردمذّکر موارد، تمام در متوانی می هم )باشد معرفه آن الیه   مضاف  (شود  همعرف به مضافهرگاه افعل تفضیل 

                              هّن أفضُل الناس   .   هّن ُفضَلیاُت النساء.  م.بیاوری موصوف مطابق را آن توانیم می هم و بیاوریم

 چیست؟« إصطاد»و « إسَتشَفی»های  اسم مکان فعل  .14

 صطادُمسَتشَفی . مُ 

 حرف تاء عوض از چیست؟ « یا أبَتِ »و در عبارت « تبصرة»، «َشَفة»، «إقامة» در کلمات  .15

(                   إقامة عوض از عین الفعل )إقوام(    َشَفة عوض از الم الفعل )َشَفه  یا َشَفو 
    بي(أیا أبت  عوض از یاء متکلم )یا              َتبصَرة عوض از حرف زائد )تبصیر(      

 های زير صحیح است يا غلط ؟ چرا؟ مثالبا توجه به بحث مذکر و مؤنث،   .16

 غلط. وجوب تأنیث فعل در مونث حقیقی و بالفاصله از فعل. جاَءت فاطمة.جاء فاطمُة   

              غلط. صفت باید با موصوف مطابقت کند. إمرأة کریمة. إمرأَة کريم     

            صحیح. فعیل به معنای مفعول برای مونث و مذکر یکسان می آید.   إمرأٌَة َجريٌح 

. جاء 4یا  1صورت صیغه غلط. جواز تذکیر و تأنیث برای اسم ظاهر جمع مونث سالم به  ِجئَن المسلماُت  

 جاَءت  المسلماُت. ؛المسلماُت 

  4ر فعل باید صیغهضمی ،نویمونث معبرای غلط.    البئُر اِمتأل  
َ
            ت.بیاید. البئُر المتل

 ؛الرجال ذهَب  .4یا  1صیغه  صورت به در اسم ظاهر جمع مکسر تذکیر و تأنیث فعلجواز غلط.  ذَهبوا الرجاُل 

                 .الرجال ت  ذهبَ 

مَضت   . مَضی الرکب؛4یا  1ه صورت صیغه ب در اسم جمع آدم صحیح. جواز تذکیر و تأنیث فعل  َمَضتِ الرکُب  

            الرکب.

جاَءت   ؛جاء الرجال. 4ا ی 1صورت صیغه به در جمع مکسر و تأنیث فعل  صحیح. جواز تذکیر   جائت الرجاُل 



      الرجال.

        را مونث گرفته. صحیح. به اعتبار بقعه، قم   ُقم المشرّفة  

            صحیح. اکثر اوزان مبالغه برای مذکر و مونث یکسان به کار می رود.    ضاٌل امرأة مف

       جاءت  القوم. ؛جاء القوم .4یا  1به صورت صیغه  در اسم جمع آدم جواز تذکیر و تأنیث فعلصحیح.     جاءت القوم

 موارد خواسته شده از كلمات زير را بنويسید.   .17

یَن    (الُمعلّٰي )جمع مذكر سالم           حیتان(  حوت )جمع مکسر         َاَخوان     أخ )مثنی(  وَن . الُمَعلَّ           الُمَعلَّ

 ونث افعل را نمی شه جمع بست. در سی دی: صفراواتدر  متن کتاب ممدود مَصفراء )جمع مونث سالم(  

   ُکَبر   ُکبرٰي  )جمع مکسر(            َعَصوان  . َعَصَوین  َعصا )مثني(  

     ُنَفساواتنَُفساء )جمع مونث سالم(              . الُمصَطَفیَن  الُمصَطَفوَن الُمصطفي )جمع مذكر سالم( 

َبَوین  (  رِبا )مثني         ُحبَلیات ُحبلي )جمع مونث سالم(           َفَتیان  . َفَتَیین  َفتٰي )مثني(  َبوان  . ر        ر 

   توان جمع مذکر سالم ساخت؟  نمی«  أحمر»و « رَُجل»چرا از دو کلمه   .18

 رجل چون َعَلم نیست. احمر چون تأنیثش به ة نیست.

  چرا؟   توان جمع مذکر سالم ساخت؟ می« صبور» و «أحَمر»آيا از   .19

 حمراء . بدون مونث      به ة نیست.ث آنها خیر. چون تأنی

  ملحق به جمع مونث سالم است؟  « بَنات»و « اُوالت»چرا   .21

مفرد از لفظش دارد ولی یا اینکه   چون ظاهرش مثل جمع مونث است ولی از لفظش مفرد ندارد مثل اوالت

 ساختمان مفردش بهم ریخته و جمع شده مثل بنات.

 كدام است؟« ُصَرد»و « حوت»الف( جمع مكسر   .21

ردان  حیتان  . ص 

 جمع مكسرند؛ مفرد این دو کلمه چیست؟« َمحاِسن»و « أمالی»ب( دو کلمه 

 إمالء  .  ُحسن

ّ  یاوزان قیاس  .22  ه را بنويسید.جمع قل

یة .  َلة: أبن  تَیة  .        أفُعل: أعُین .      أفع  عَلة:ف   أفعال: اطفال        ف 

  ع را تعريف کرده و مثال بزنید. صیغه منتهی الجمو  .23

 اسم یک هرگاه و نامند می «الجموع منتهی های صیغه» را ها صیغه آن که است هایی صیغه دارای الجمع جمع



 نباشد.( چه و باشد الجمع جمع )چه  است آمده الجموع منتهی صیغه بر اسم آن گویند  م بیاید، ها وزن آن بر

َکال ب مانند:
َ
 أ

فاعیل، :از عبارتند الجموع منتهی ایه صیغه از برخی
َ
ل،أ فاع 

َ
 َفعالیل َفعائ ل، أ

 الف   از بعد و باشد جمع الف   دارای که جمعی وزن هر به :که است این الجموع منتهی های صیغه کّلی قاعده

 گفته الجموع منتهی صیغه ،)باشد » یاء »حرف )که دومی از آن سه حرف   سه یا و باشد آمده حرف دو جمع،

 .شود می

  اسم جمع را تعريف کرده و مثال بزنید.   .24

 قبیله قوم، ناس، :مانند .ندارد مفردی هیچ خودش، لفظ   از و شده وضع جمع معنای برای ابتدا از که است اسمی

 )انسان غیر چه و انسان چه. )دهد قرار اشاره مورد را گروهی که است هراسمی جمع، اسم واقع در

  کرده و مثال بزنید.  اسم جنس جمعی را تعريف  .25

 می باشد. )َتمر نخل، مانند( ناجاندار  غیر یا (نمل انسان، مانند:(جانداران از جنسی بر داّل  که است اسمی

 چیست؟« اسم جنس جمعی»و « اسم جمع»تفاوت الف(   .26

وم؛ و ندمان .ندارد مفردی هیچ خودش، لفظ   از و شده وضع جمع معنای برای ابتدا از که است اسمی  اسم جمع
َ
: ق

. اقوام. .دارد را شدن جمع و مثّنی قابلیت ،)نیست جمع و( باشد می مفرد لفظ در چون ومان 
َ
 ق

 تمام بر صدق قابلّیت است و  ناجاندار  غیر یا جانداران از جنسی بر داّل  که است اسمی ولی اسم جنس جمعی 

 ُتن، یک به هم و گویند می خرما آن، عدد چند به هم(ُخرما :فارسی مثال. )زیاد چه کم، چه( دارد را خود افراد

 .)گویند می خرما

 کند؟ مثال بزنید.   جمع الجمع بر چه تعدادی از افراد خود داللت میب( 

 جدیدی مکّسر جمع یا سالم جمع آن، از نتیجه در و شود می مفرد معامله (لفظی صورت به(مکّسر جمع با گاهی

ل که گویند میجمع الجمع  آن به که شود می ساخته
ّ
 )فرد سه حداقّل (مکّسر جمع{.کند می داللت نفر 9 بر حداق

ول :مانند .فرد 9 حداقّل  = )فرد سه حداقّل (سالم یا مکّسر جمع ضربدر
َ
قوال   ق

َ
قاویل   أ

َ
 ُبُیوتات   ُبُیوت   َبیت .  أ

 منسوب كلمات زير را بنويسید.    .27

ّی َفتي  ّی َسَنة     َفَتو  ّی  ثانی     ّی َاَخو  أخ      َسَنو  ّی  رّب      ثاَنو  ّی  َمثنٰي    َرّبان  ّی  حّی    َمثَنو  ی يََمن   َحَیو   َیمان 

 ر كلمات زير را بنويسید. مصغّ   .28



ة بِنت         ُرَجیل رِجال  ج   ُمَدحرِج         ُمَفیتیح  ِمفتاح          ُبَنیَّ            ُغَضیبان   َغضبان        ُاَبّی  أب         ُدَحیر 

ق ُمنطَلِق  ج    ُمسَتخرِج          ُمَطیل  ة  اُخت             ُفَویه َفم         ُمَخیر      ُفَریدیس     فِرَدوس          ُاَخیَّ

   به ترتیب چیست؟« رسالة»و « عصا»الف( مصغر دو کلمه   .29

ة َلة  .  ُعَصیَّ  ُرَسیِّ

 به ترتیب چیست؟ «ُدَویَرة»و « ُغلَیَمة»ب( مکبّر دو کلمه 

لَمة    دار  .غ 

را ترجمه نمایید و مثالی برای آن « إذا ولی ياء التصغیر ألف قلبت ياء و اُدغمت ياء التصغیر فیها»عبارت   .31

  ذکر کنید. 

لَ  ب  .  ُرَسیِّ  ةهرگاه بعد از یاء تصغیر الف قرار بگیرد، تبدیل به یاء می شود سپس در یاء تصغیر ادغام می شود. ُکَتیِّ

   را ترجمه و با بیان مثالی توضیح دهید. « المّدة الثانیة الزائدة تُقلَُب فی التصغیر واواً إن لم تُکنها»عبارت   .31

ر  .  ُضَویر ب اگرحرف دوم کلمه مّد زائد باشد، قلب واو می  شود.  ُشَویع 

32.  
 ذو. رجل  یا خودش یا معنایش، ال تعریف بپذیرد.عالمت نکره چیست؟   

33.  
 مکان بعیداشاره به رود؟    ای به کار میدر چه نوع اشاره« ثَمّ »

ای اسـت؟  چـه نـوع اسـم اشـاره« ذلُکـنَّ »کلمه « مُتنّنِی فیهفذلُکنَّ الّذی لُ قالَت  »الف( در آیه شریفه   .34

 توضیح دهید.

ک    ذلکدّن . ذا   ل   ( متصل شدده.حرف خطاب) کّن ذلک اسم اشاره به مکان و غیرمکان بعید است که به 

 : شما ای زنان، آن مرد که دور است را ...    کّن 

 موصول مشترک را تعریف کنید و موارد آن را فقط نام ببرید.ب( 

 مؤّنث، و مذّکر و جمع و مثّنی و مفرد برای و  باشد می صله به نیازمند مدلولش تعیین در که است مبهمی اسم

ل، ،أیُّ  ما، َمن، :از عبارتند ندارد.  جداگانه الفاظ
َ
 .ذو ذا، أ

  مثال ذكر كنید.  دوموصول را تعريف كرده و براي موصول مشترك   .35

 جمله شبه یا جمله همان صلهباشد. ) می صله به نیازمند مدلولش تعیین در که است مبهمی اسم اسم موصول 

ل، ،أیُّ  ما، َمن، موصول مشترک:  ).آید می موصول از بعد که است ی)مجرور و جاّر  یا  ظرف(
َ
 .ذو ذا، أ

  کند؟  ت اعراب فرعی نیابت از فتحه میبه عنوان عالم« کسره»در چه موردی   .36

.ؤمندر حالت نصبی به جای فتحه، کسره می گیرد. رأیُت الُم  جمع مونث سالم  ات 

 آید؟   به عنوان عالمت اعراب فرعی، به نیابت از ضمه می« الف»در چه موردی 

. مثنی در حالت مرفوعی به جای ضمه،  الف می گیرد. جاء الُمصَطَفیان 



 

 یک کلمه را مثال بزنید. شود؟ در بحث اعراب تقدیری، در كدام مورد تمام حرکات مقدر می  .37

 رأیُت موسی . جاء موسی . نظرُت الی موسی.در اسم مقصور: 

کتابی.هذا کتامضاف به یاء متکلم: در   بی. قَرأُت کتابی. انَتَفعُت ب 

 االستاذ. رأیُت االستاذ. انتفعُت بدرس االستاذ. قاَل اسم معربی  که بر آن وقف شده:در 

  برای اسم فعِل ماضی و مضارع مثال بزنید.    اسم فعل چیست؟  .38

 .دهد می انجام هم را فعل عمل و باشد می معنی در تأکید همراه به فعل معنای دارای که است اسمی فعل اسم

اَن، َبطآَن. ،هیهاَت  ماضی: دارای معنای فعل   َشتَّ

ه، دارای معنای فعل مضارع:  وِّ
َ
، أ  .َبَجل ُافٍّ

 های زیر چیست؟ ی اسم فعلمعنا  .39

رُ  اُّفٍ    ُاسُکت َصه   افَتَرَق . َبُعَد شتّاَن   َبُعَد  هیهاَت  ل ُرَویَد     أَتَضجَّ د فی عَ   إیهِ   ُخذ  دونَکَ    أمه  ث . ز  کَم َحدِّ  ل 

 )با تنوين( از جهت معنايی چیست؟« َصهٍ »)بدون تنوين( با « َصه»فرق   .41

 (تنوین تنکیر استاز هر کالمی. ) قا ساکت باشیعنی مطلصه   ولی ی؛به کالم معینیعنی ساکت باش نسبت َصه 

    ترجمه دو عدد زير را بنويسید.    .41

       المقالة الخامسة عشرة  مقاله پانزدهم      الدرس السابع عشر  درس هفدهم     درس الثامنال  درس هشتم

   و أربعة  و ثالثون رجال   آالف  و سبعمائة   خمسةُ    مرد 4735              ة  امرأسبعة و ثمانون   زن   87 

 مرأة  إ و خمسوَن  و ثالث   مائة  ستُّ   زن  343 

 های زیر چیست؟ اسمدو سبب غیر منصرف بودن   .42

 وصف و وزن فعل «أفضَل»     علم و ان زائده  «ُعثمان»    عدل و وصف «ثاُلث»     و عجمه علم  «إبراهیم»


