
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یَا مُقَلِّبَ القُُلــوبِ وَ األبصَارِ 
رَ اللَّیــــلِ وَ النَّهَــارِ   یَا مُدَبِـّ
 یَا مُحَوِّلَ الَحولِ وَ األحـَوالِ 
 حَوِّل حالَنا إلی أحسَِن الحالِ 

 
 

 برنامه دوره

 در ایام نوروز کتاب دانش صرف
 

 محدوده: از ابتدای کتاب تا ابتدای بخش اسم
 

 
 
 
 
 

 قم -ومیه مدرسه علمیه معص
 98نوروز 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات الزم

با توجه به طوالنی بودن مدت تعطیالت نوروزی، الزم است تا طالب محترم در  -1
روز آن را مشغول کار علمی، هر چند کم  15روز تعطیلی، حداقل حدود  25مدت حدود 

حجم، باشند. این برنامه صرفاً جهت دور نشدن از فضای درسی و باالبردن قدرت اجرا و 
روزه به طالب محترم ارائه گردیده است. حداکثر  14یق قواعد صرفی، در برنامه ای تطب

 دقیقه است. 60زمان الزم برای پرداختن به این برنامه در هر روز، 

مطالعه متن کتاب با دقت و حوصله صورت گیرد تا اگر ابهامی از متن کتاب باقی  -2
درسی کالس در سروش مطرح  مانده، مشخص شده و با هم مباحثه ای ها یا در گروه

 گردد.

پس از مطالعه محدوده هر روز، سوال چهارگزینه ای و تشریحی، به صورت کتاب  -3
بسته، پاسخ داده شود. محتوای مطالعه و تحقیق ها نیز احیاناً مورد سوال قرار گرفته 

 است.

 انجام داده باشند، در اولین جلسه کاملاز میان دوستانی که برنامه را به صورت  -4

هدیه تقدیم می گردد،  تومان 000/50پس از تعطیالت به قید قرعه به یک نفر مبلغ 

ضمناً از بین چهار نفری که باالترین نمره را در حل صحیح سواالت دارا باشند، به یک 

 هدیه تقدیم می گردد. تومان 000/80نفر مبلغ 

 

 

 سالی خوش و ایامی نورانی را برایتان آرزومندم
 التماس دعا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .../ .. .... / ......تاریخ:  –روز اول 

 محدوده مطالعه روز (فعل مبحث ابتدای) 47 صفحه تا( اول درس ابتدای) 27 صفحه از      

 یسواالت چهارگزینه ا

 وزن کدام گزینه با سایر موارد متفاوت است؟ (1

 د( مَسکَن  ج( زَلزَلَ   رَجَب( دَح  الف( جَلبَبَ 

« ثالثی»و چند کلمه « مزید»چند کلمه « زلزال، غفور، شجرة، جعفریّ، منصور»کلمات از میان  (2
 هستند؟

  3 – 3د(    2 – 4ج(   3 – 4ب(  3 – 5الف( 

 باشد کدام گزینه صحیح است؟« فَلعَلَ »بر وزن « طَأمَنَ»چنانچه فعل  (3

 رباعی مجرد است« طَأمَنَ»ب(  است« مطأن»مقلوب از « طأمن»الف( 
 د( گزینه ب و ج صحیح است است« زَلزَلَ»هم وزن با « طَأمَنَ»ج( 

 در زبان عربی دارای هیچ معنایی نباشد کدام گزینه صحیح نیست؟« ضلج»اگر  (4

 کلمه نیست« ضلج»ب(   لفظ نیست« ضلج»الف( 
 موضوع نیست« ضلج»د(   مهمل است« ضلج»ج( 

 سواالت تشریحی

 :وزن کلمات زیر را بنویسید (1

 مَنَعوا   قَدیم   خَاتَم
 سُلطَان   فاتحون

 :بناء کلمات زیر را بیان نمایید (2

 رطَعِبقِ   حکیم   تَصبِرنَ
 اختالف   اَعالم

 فردا( صادق نیست؟«)غدا  »( و دیروز«)أمس»به چه دلیل تعریف فعل بر کلماتی چون  (3

 
 

 را بیان نمایید.کمات مشخص شده  بناء و وزنر ماه رجب، در عبارت زیر از دعای امام سجاد)ع( د (4

 وَ اللَّهُمَّ عَتِیدٌ جَوَابٌ وَ حَاضِرٌ سَمْعٌ مِنْكَ مَسْأَلَةٍ لِکُلِّ الصَّامِتِینَ ضَمِیرَ یَعَْلمُ وَ السَّائِلِینَ حَوَائِجَ یَمْلِكُ مَنْ یَا
 مُحَمَّد آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى تُصَلِّیَ أَنْ أَسْأَلُكَفَ ةُالْوَاسِعَ  رَحْمَتُكَ ... وَ الصَّادِقَةُ مَوَاعِیدُكَ

 
 

 

 امـلک
 ناقص
 عـدم
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .../ .. .... / ......تاریخ:  – دومروز 

 محدوده مطالعه روز (هفتم درس ابتدای) 71 صفحه تا( چهارم درس ابتدای) 49 صفحه از      

 سواالت چهارگزینه ای

 سواالت تشریحی

 استعمال فعل در کدام گزینه، مجازی است؟ه ترجمه، با توجه ب (1

 م اهللُ )خداوند شما را مورد آمرزش قرار داد(الف( غَفَرَکُ

 خود را به همسری علی در آورد( علیا  )فاطمه ب( أنکَحَ فاطمةُ

 (کن داورى باعدالت کنى،داورى آنهامیان )اگر﴾بِالْقِسْطِ  بَیْنَهُمْ فَاحْکُمْ حَکَمْتَ إِنْ﴿ج( 

 یافتند( را خود سرمایه گشودند را خود متاع )چون ﴾بِضاعَتَهُم وَجَدُوا مَتاعَهُمْ فَتَحُوا لَمَّا وَ﴿د( 

 ضمیر فاعلی به ترتیب عبارت است از:« ظَهَرَتْ»و « ارَبَصَ»، «تُنَّجَمَعْ»، «هَبُونیَذْ»در افعال  (2

 هی، هما، أنتنَّ، د( و    هی، ا، تُنّ، ج( و  هیب( ون، تُنَّ، ا،     الف( و، نَ، ا، ت

 حرکت حرف مضارعه بر چه اساس مشخص می شود؟ (3

 ب( عین الفعل ماضی    الف( مجرد یا مزید بودن فعل
 د( ثالثی یا رباعی بودن فعل  ج( تعداد حروف ماضی

 است:« .... نَذهَبُ»و در فعل « .... ذَهَبَت»استتار ضمیر در فعل  (4

 وجوبی-وجوبی        د( وجوبی-ج( جوازی     جوازی-جوبیجوازی       ب( و-الف( جوازی

 

 :برای معانی بیان شده، افعال مناسب را بیان نمایید (1

 [-ُ)شما دو زن( نیکو شدید ]حَسُنَ   [-ُ)او یك مرد( نشسته است ]قَعَدَ 
 [-ِمی شوید ]غَلَبَ  )شما چند مرد( غالب   [-َ )ما( می دانستیم ]عَلِمَ 

 [-َ)آن چند مرد( باز کرده بودند ]فَتَحَ   [-ِ)تو یك زن( صبر می کنی ]صَبَرَ 

 ترجمه افعال زیر را بر اساس معنای ارائه شده بنویسید: (2

 مَنَعُوا)منع کردن(   نَ)رفتن(هَبْتَذْ
 تَجمَعِینَ)جمع کردن(  صَدَقتُم)راست گفتن(

 )گمان کردن( حَسِبَتْ  جَحُ)موفق شدن(أنْ

 افعال ماضی و مضارع آیات زیر و صیغه آن را شناسایی نمایید: (3

 ﴾رَبِّکُمْ أَمْرَ عَجِلْتُمْ أَ بَعْدِى مِن خَلَفْتُمُونىِ بِئْسَمَا قَالَ أَسِف ا غَضْبَانَ قَوْمِهِ إِلىَ  مُوسىَ رَجَعَ لَمَّا وَ﴿

 ﴾طینا  خَلَقْتَ لِمَنْ أَسْجُدُ أَ قالَ إِبْلیسَ إاِلَّ َجدُوافَسَ لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَالئِکَةِ قُلْنا إِذْ وَ﴿

 کامـل
 ناقص
 عـدم
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .../ .. .... / ......تاریخ:  – سومروز 

 محدوده مطالعه روز (دهم درس ابتدای) 89 صفحه تا( هفتم درس ابتدای)71 صفحه از      

 سواالت چهارگزینه ای

 تشریحیسواالت 

 ؟نیستکدام گزینه صحیح  (1

 ماضی، مکسور العین باشد، قطعا مضارع آن مضموم العین نیست الف( اگر
 ب( اگر مضارع، مضموم العین باشد، قطعا ماضی آن مضموم العین است

 ج( اگر ماضی، مکسور العین باشد، مضارع آن می تواند مکسور العین باشد
 د( اگر مضارع، مفتوح العین باشد، مضارع آن می تواند مکسور العین باشد

 اب از ابواب ثالثی مجرد، همیشه الزم است؟ب کدام (2

 یَفعِلُ -د( فَعَل یَفعُلُ -ج( فَعُلَ یَفعِلُ -ب( فَعِلَ     یَفعُلُ -الف( فَعَلَ

 الم امر، چنانچه پس از .... بیاید، .... ساکن شود: (3

 واجب است –ب( ثم، واو، فاء  واجب است –الف( واو، فاء، أو 
 جائز است –أو، فاء  د( واو، جائز است –ج( واو، فاء، ثم 

 بیان شده را با نون تاکید ثقیله، مؤکد نماییدافعال  (1

 تَصبِرانِ  یَقبَلنَ  تَقعُدِینَ  اِفتَحوا

 بیان شده فعل امر مناسب بنویسید معانیبرای  (2

 [-ُ)شما زنان( سکوت کنید ]سَکَتَ  [-َ)شما دو مرد( بروید ]ذَهَبَ
 [-َ)من( باید شاد شوم ]فرِحَ   [-َن دو زن( باید بخندند ]ضحِكَ )آ

 موارد خواسته شده را بیان نمایید:ُ« -نَصَرَ »از فعل  (3

 :5ماضی مجهول ص  :9ماضی معلوم ص
 :14مضارع مجهول ص  :6مضارع معلوم 
 مؤکد: 12امر مجهول ص  مؤکد: 10امر معلوم ص

 یر مشخص نماییدافعال امر، وزن و صیغه آن را در آیات ز (4

 (9)یوسف/ ﴾أَرْضا  اطْرَحُوهُ أَوِ یُوسُفَ اقْتُلُوا﴿
 (10تحریم/) ﴾الدَّاخِلینَ مَعَ النَّارَ ادْخُالَ قیلَ﴿

 (82توبه/) ﴾یَکْسِبُونَ کانُوا بِما جَزاء  کَثیرا  لْیَبْکُوا وَ قَلیال  فَلْیَضْحَکُوا﴿

 

 کامـل
 ناقص
 عـدم
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .../ .. .... / ......تاریخ:  – چهارمروز 

 محدوده مطالعه روز (12 درس ابتدای) 107 صفحه تا( دهم درس ابتدای) 90 صفحه از      

 سواالت چهارگزینه ای

 تشریحیسواالت 

 کدام گزینه به صورت صحیح مجهول شده است؟ (1

  ب( غفرهما اهللُ=غُفِروا   الف( قَبِلَنا=قُبِلَ 
  د( ذَهَبتُ بکم= ذُهِبَ بی  ابُ ج( فتحوا البابَ=فُتِحَ الب

 در کدام گزینه، تعدیه خاص وجود دارد؟ (2

 ب( ذهبتُ بالسیارة )ماشین را بردم( الف( دَخَلتُ فی المدرسة)داخل در مدرسه شدم(
 ج( خرجتُ بالفرس )با اسب خارج شدم(          د( جَلَستُ لألکل )برای خورد نشستم( 

علم را بجویید «]الْمُهَجِ شَقِّ وَ  اللُّجَجِ بِخَوْضِ لَوْ وَ الْعِلْمَ لُبُوااطْ»مجهول فعل مشخص شده در روایت  (3
 هر چند به فرورفتن در امواج یا ریختن خون دل باشد[ از امام صادق)ع(، کدام گزینه است؟

 د( یُطلَبونَ ج( لِیُطلَب العلمُ  ب( یُطلَبُ العلمُ  الف( لیُطلَبوا

 یه فعل مناسب است؟کدام راه جهت شناسایی لزوم و تعد (4

 در ترجمه فارسی « را»ب( قابلیت آوردن   الف( مراجعه به کتب لغت
 د( گزینه الف و ب صحیح است ب( بررسی استعماالت عرب فصیح

5)  

 از نظر معنایی چیست؟« اُخرِجَ»با فعل مجهول « خَرَجَ»تفاوت فعل الزم  (1
 

 سید:برای معانی بیان شده فعل امر مناسب بنوی (2

 [ ) عالمت تعدیه( ه-َ)شما دو زن( باید محافظت شوید ]حَفِظَ

  ه[-ِ)آن مردان( مورد ظلم قرار گرفتند ]ظَلَمَ
  ه[-ُ)شما دو مرد( کشته می شوید ]قَتَلَ 
  ه[-ِ)آن یك زن( باید دفن شود ]دَفَنَ 

  ه[-ِ)من( مغلوب شدم ]غَلَبَ 

 یی نمایید:افعال مجهول و صیغه آن را در آیات زیر شناسا (3

 (36)انفال/﴾یُْحشَرُونَ جَهَنَّمَ إِلى کَفَرُوا الَّذینَ وَ یُغْلَبُونَ ُثمَّ حَسْرَة  عَلَیْهِمْ تَکُونُ  ثُمَّ فَسَیُنْفِقُونَها﴿

 *سَاهُونَ  غَمْرَةٍ فىِ هُمْ الَّذِینَ *الخَرَّاصُونَ  قُتِلَ *أُفِكَ  مَنْ عَنْهُ یُؤْفَكُ*مُّختَلِفٍ قَوْلٍ لَفِى إِنَّکُم﴿

 (13تا  8)ذاریات/ ﴾یُفْتَنُونَ النَّارِ عَلىَ هُمْ یَوْمَ *الدِّینِ  یَوْمُ أَیَّانَ یَسْئَلُونَ

 
 

 

 کامـل
 ناقص
 عـدم
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .../ .. .... / ......تاریخ:  – پنجمروز 

 محدوده مطالعه روز (14 سدر ابتدای) 125 صفحه تا( 12 درس ابتدای) 107 صفحه از      

 سواالت چهارگزینه ای

 تشریحیسواالت 

 کدام گزینه در معرض قواعد ادغام است؟ (1

 د( گزینه الف و ج  ج( سَکَتتُ   ب( اُمدُدنَ  الف( دُرَرٌ 

 کدام گزینه صحیح است؟« ظَلَلتَ»نسبت به فعل  (2

 د( ظَلَتَ  تَج( ظِلْ  ب( ظِلَلتَ الف( ظَلَّتَ

 بودن ادغام با سایر گزینه ها متفاوت است؟ کدام گزینه از جهت وجوبی یا جوازی (3

 د( الشَّمس ج( جَعَلَ لَکُم ب( قُل رَبِّی  الف( مِن رَبِّکم

 کدام گزینه صحیح است؟« سَکَتَتا»نسبت به فعل  (4

 ب( به دلیل در حکم ساکن بودن تاء دوم ادغام نمی شود الف( ادغام می شود 

 د( گزینه ب و ج         نمی شود ج( به دلیل اتصال به ضمیر متحرك مرفوعی ادغام

 به چه معناست؟« بازگشت ادغام متقاربین به ادغام متماثلین است»عبارت  (1

 وزن کلمات زیر را بیان نمایید: (2

  حَاجَّ   کَبَّروا  غَنِیّ  مُدَّت

 موارد خواسته شده را با لحاظ قواعد وجوبی و جوازی بیان نماید:ُ« -ضَمَّ »از فعل  (3

 :6مضارع معلوم   :5ماضی مجهول ص  :9ماضی معلوم ص
 مؤکد: 12امر مجهول ص مؤکد: 10امر معلوم ص :14مضارع مجهول ص

 در صورت اجرای ادغام، کلمات زیر را ادغام نمایید: (4

 صُبِبُوا:  رُدِدَا:  :لَم یَمسَسْ
 تَمِمَت:  ضارِرٌ:   مُنفَکِكٌ:

 یا وجوبی بودن آن را بنویسید: ادغام های رخ داده در آیات زیر را شناسایی نموده و جوازی (5

 (66)آل عمران/ ﴾عِلْمٌ بِهِ لَکُمْ لَیْسَ فیما تُحَاجُّونَ لِمَ﴿

 (59نساء/) ﴾الرَّسُولِ وَ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ ءٍشَیْ  فی تَنازَعْتُمْ فَإِنْ﴿

 (54مائده/) ﴾الْمُؤْمِنینَ عَلَى أَذِلَّةٍ یُحِبُّونَهُ وَ مْیُحِبُّهُ بِقَوْمٍ  اللَّهُ یَأْتِی فَسَوْفَ دینِهِ عَنْ مِنْکُمْ یَرْتَدَّ مَنْ﴿

 (9اعراف/) ﴾یَظْلِمُونَ  بِآیاتِنا کانُوا بِما أَنْفُسَهُمْ خَسِرُوا الَّذینَ فَأُولئِكَ مَوازینُهُ خَفَّتْ مَنْ وَ﴿

 کامـل
 ناقص
 عـدم
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .../ .. .... / ......تاریخ:  – ششمروز 

          (17 درس ابتدای) 146 صفحه تا( 14 درس ابتدای) 125 صفحه از مطالعه      

      

 دوده مطالعه روزمح

 سواالت چهارگزینه ای

 تشریحیسواالت 

 کامـل
 ناقص
 عـدم
 

 است.« .... مُرْ »به « اٌومُرْ»و تبدیل « .... کُلْ»به « اُوکُلْ»تبدیل  (1

 وجوبی-د( وجوبی        جوازی-یج( وجوب    وجوبی-ب( جوازی جوازی-الف( جوازی

 برای چند صیغه به کار می رود؟« مُدُّوا»، فعل ُ«-مَدَّ »از فعل  (2

 4د(   3ج(   2ب(   1الف( 

 رابطه کلمه مُعَلّ و معتَلّ چگونه است؟ (3

 ب( برخی معتلّ ها، معلّ نیستند   الف( هر معلّی، معتل است
 صحیح استد( گزینه ب و ج   ج( برخی معلّ ها، معتل نیستند

 در کدام مثال حرف لین وجود ندارد؟ (4

 د( گزینه ب و ج  یَةج( مُنْ  ب( وَفِیّ الف( رَحِیم

 موارد خواسته شده را با لحاظ قواعد وجوبی و جوازی تخفیف بیان نمایید:« أمر»از ماده  (1

 :12ماضی مجهول ص  :8ماضی معلوم ص
 :13مضارع مجهول ص  :13مضارع معلوم ص

 :5امر مجهول ص  :7امر معلوم مؤکد ص

 در صورت امکان، قواعد اعالل را جاری نمایید: (2

 زُوِدَ:   یَدعُوِینَ:
 الرِّضَوُ:    یَوَدُّ:

 الحِولَة:   المِوراث:

 افعال مهموز، وزن و صیغه آن را در آیات زیر شناسایی نمایید. (3

 (43)هود/﴾اْلماء مِنَ یَعْصِمُنی جَبَلٍ إِلى سَآوی قالَ﴿

 (94یونس/) ﴾قَبْلِكَ  مِنْ الْکِتابَ یَقْرَؤُنَ الَّذینَ فَسْئَلِ إِلَیْكَ أَنْزَلْنا مِمَّا شَكٍّ فی کُنْتَ فَإِنْ﴿

 (199اعراف/) ﴾الْجاهِلینَ عَنِ  أَعْرِضْ  وَ بِالْعُرْفِ أْمُرْ وَ الْعَفْوَ خُذِ﴿

 (26مریم/) ﴾صَوْما  لِلرَّحْمنِ نَذَرْتُ إِنِّی فَقُولی أَحَدا  الْبَشَرِ مِنَ تَرَیِنَّ فَإِمَّا عَیْنا  قَرِّی وَ اشْرَبی وَ فَکُلی﴿

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .../ .. .... / ......تاریخ:  – هفتمروز 

          (19 درس ابتدای) 165 صفحه تا( 17 درس ابتدای) 146 صفحه از مطالعه      

      

 محدوده مطالعه روز

 سواالت چهارگزینه ای

 تشریحیسواالت 

 کامـل
 ناقص
 عـدم
 

 چند قاعده اعمال شده است؟« خِفنَ»به « خَوَفنَ»در جریان تبدیل  (1

 4د(          3ج(      2ب(   1الف( 

 کدام گزینه نادرست است؟« -َنال»از فعل  (2

 د( أنتّنَّ نِلتُنَّ ج( أنتّنَّ نَلنَ ب( هُنَّ نِلنَ الف( هُنَّ نَلنَ

 برای چند صیغه استعمال می شود؟« -َخاف»از فعل « خافا»و فعل « -ِبَاعَ»ل از فع« بیعا»فعل  (3
 1-2د(   2-1ج(   2-2ب(  1-1الف( 

 کدام گزینه صحیح است؟« عُد»و « عِد»نسبت به دو فعل امر  (4
 ب( هر دو می توانند اجوف باشند  الف( هر دو می توانند مثال باشند

 د( تنها یکی از آن دو می تواند اجوف باشد  شدج( تنها یکی از آن دو می تواند مثال با
 
 
 
 موارد خواسته شده را بیان نمایید:« -ِوزن»از ماده  (1 

 6مضارع معلوم صیغه  4ماضی مجهول صیغه
 9امر معلوم مؤکد صیغه  8مضارع مجهول صیغه
   12امر مجهول صیغه 

 قواعد اعالل رخ داده در کلمات زیر را شرح دهید: (2

 بِع:
 یَخَافُ:

 ظُ:أعِ

 در آیات و روایات زیر، افعال مثال و اجوف را شناسایی کرده و وزن و صیغه آن را بیان نمایید: (3

 (5مریم/) ﴾وَلِیًّا لَدُنْكَ مِنْ لی فَهَبْ عاقِرا  امْرَأَتی کانَتِ وَ وَرائی مِنْ الْمَوالِیَ خِفْتُ إِنِّی وَ﴿

 (21رعد/) ﴾الْحِسابِ سُوءَ یَخافُونَ وَ رَبَّهُمْ یَخْشَوْنَ وَ یُوصَلَ أَنْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ ما یَِصلُونَ الَّذینَ﴿

 (284ص)تحف العقول/« تَخُن فَلَا خَانُوكَ إِنْ»وصیت امام باقر)ع( به جابر جعفی: 
 (175)نهج البالغه/حکت« مِنْهُ  تَخَافُ مِمَّا أَعْظَمُ تَوَقِّیهِ شِدَّةَ  فَإِنَّ فِیهِ فَقَعْ أَمْرا  هِبْتَ إِذَا»امام علی)ع(: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .../ .. .... / ......تاریخ:  – هشتمروز 

(21 درس ابتدای) 185 صفحه تا( 19 درس ابتدای) 165 صفحه از طالعهم      

      

 محدوده مطالعه روز

 سواالت چهارگزینه ای

 تشریحیسواالت 

 کامـل
 ناقص
 عـدم
 

 چند قاعده اعالل اجرا شده است؟« و د ع»از ماده « یُدعَی»در فعل  (1
 3د(   2ج(    1ب(   0الف( 

 در ثالثی مجرد، کدام گزینه صحیح است؟« -َسمِع»از باب « ح ی ی»نسبت به ماده  (2

 د( یَحَینَ   ج( حَیَّت  ب( اِحیِ الف( یَحَیَّانِ

 أَنْ  عَلى بِقادِرٍ بِخَلْقِهِنَّ یَعْیَ  لَمْ وَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذی اللَّهَ أَنَّ یَرَوْا لَمْ وَأَ﴿در آیه شریفه  (3

 چند فعل معتلّ الالم وجود دارد؟ (33)احقاف/﴾قَدیرٌ ءٍشَیْ کُلِّ عَلى إِنَّهُ  بَلى الْمَوْتى یُحْیِیَ

 4د(   3ج(    2ب(   1الف( 

 کدام گزینه صحیح است؟ (9)غافر/﴾رَحِمْتَهُ فَقَدْ ذٍیَوْمَئِ السَّیِّئاتِ تَقِ مَنْ وَ السَّیِّئاتِ قِهِمُ﴿نسبت به آیه  (4

 اند   ج( تنها یك فعل، ناقص است    د( الف و ب 7الف( تنها یك فعل، امر است  ب( دو فعل، صیغه 
 
 
 
 افعال زیر را همراه با نون تأکید ثقیله بیان نمایید: (1

 تَدعِینَ:   یَرضَونَ:   اُدعُ:
 قِ:   یُدعَی:  نَهدِی:

 ت امکان، قواعد اعالل را جاری نمایید:در صور (2

 کَفَیَا:   یَلوِیُونَ:  وَقَیَتا:
 حَیِیُوا:   یُدعَوُ:  تَوقِیِینَ

 قواعد رخ داده در کلمات زیر را شرح دهید: (3

 نَوَت:   رَ:  ألَروَ:

 در آیات و روایات زیر، افعال ناقص و لفیف را شناسایی کرده و وزن و صیغه آن را بیان نمایید: (4

 شِدادٌ  غاِلظٌ مَالئِکَةٌ عَلَیْها الْحِجارَةُ وَ النَّاسُ وَقُودُهَا نارا  أَهْلیکُمْ وَ أَنْفُسَکُمْ قُوا آَمنُوا الَّذینَ أَیُّهَا ای﴿

 (6تحریم/) ﴾أَمَرَهُمْ  ما اللَّهَ یَعْصُونَال

 (39آل عمران/) ﴾صادِقینَ کُنْتُمْ إِنْ فَاتْلُوها بِالتَّوْراةِ فَأْتُوا قُلْ﴿

 (42-43طه/) ﴾طَغَى إِنَّهُ فِرْعَوْنَ إِلىَ ذِکْرِى * اذْهَبَا فىِ تَنِیَا لَا وَ بِآیَاتىِ أَخُوكَ وَ أَنتَ اذْهَبْ﴿

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .../ .. .... / ......تاریخ:  – نهمروز 

(24 درس ابتدای) 207 صفحه تا( 21 درس ابتدای)185 صفحه از مطالعه      

      

 محدوده مطالعه روز
 کامـل
 ناقص
 عـدم
 

 یتشریحسواالت 

 وزن کلمات زیر را بیان نمایید: (1

 تقولَنَّ:   الهادین:
 :وِنَّخشَیَ   باعوا:
 :واقَعُ   ارضِ:

 
 اجرا نمایید:با ذکر شماره قاعده در صورت جریان،  قواعد اعالل را (2

 وام:نِ   یَورِثُ:
 یَخشَیَانِ    قَوَلنَ:
 یُ:قِونَ   لِیَعُود:
 یَدعُوُونَ:   نَّ:تُدَعَو
 

 موارد خواسته شده را بیان نمایید: «وفی»از ماده  (3

 :12ماضی مجهول صیغه  :4ماضی معلوم صیغه
 :9جهول صیغهارع ممض  :8لوم صیغهعمضارع م

 :12امر معلوم صیغه  :9صیغهمعلوم امر 
 :10صیغه امر معلوم مؤکد  :8امر مجهول مؤکد

 

 آن را بیان نمایید:وزن و صیغه را شناسایی نموده و مجرد  ثالثیآیات و روایت زیر، افعال معَلَّ  رد (4

 (70هود/) ﴾تَخَفْ ال قالُوا خیفَة  مِنْهُمْ أَوْجَسَ وَ نَکِرَهُمْ إِلَیْهِ تَصِلُ ال أَیْدَِیهُمْ رَأى فَلَمَّا﴿

 (255بقره/) ﴾لْعَظیمُا الْعَلِیُّ هُوَ وَ حِفْظُهُما یَؤُدُهُ ال وَ  الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ کُرْسِیُّهُ وَسِعَ﴿

 (118طه/) ﴾تَعْرى ال وَ فیها تَجُوعَ أاَلَّ لَكَ إِنَّ﴿

 (69توبه/) ﴾الدُّنْیا فِی أَعْمالُُهمْ حَبِطَتْ  أُولئِكَ خاضُوا َکالَّذی خُضْتُمْ﴿

 ما قالَ تَذُودانِ امْرَأَتَیْنِ دُونِهِمُ مِنْ وَجَدَ وَ یَسْقُونَ النَّاسِ مِنَ أُمَّة  عَلَیْهِ جَدَوَ مَْدیَنَ ماءَ وَرَدَ لَمَّا وَ﴿

 (23قصص/) ﴾الرِّعاءُ یُصْدِرَ حَتَّى نَسْقی ال قالَتا خَطْبُکُما

 

 

 تمرین قواعد اعالل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سواالت چهارگزینه ای

 تشریحیسواالت 

 .../ .. .... / ......تاریخ:  – دهمروز 

(27 درس ابتدای) 232 صفحه تا( 24 درس ابتدای) 207 صفحه از مطالعه      

      

 محدوده مطالعه روز
 کامـل
 ناقص
 عـدم
 

 بر چه وزنی است؟« أسَلنا»و « أفتِ»دو فعل  (1
 أفَلنا -د( أفعِ  أعَلنا -ج( أفعِ  أفَلنا  -ب( أعلِ   أعَلنا -الف( أعلِ 

کدام گزینه  (67احزاب/)﴾السَّبِیلَا فَأَضَلُّونَا اءَنَاکُبرَ وَ سَادَتَنَا أَطَعْنَا إِنَّا رَبَّنَا قَالُواْ وَ﴿نسبت به آیه شریفه  (2
 صحیح است؟

 ب( تنها یك فعل، صیغه چهاردهم است  الف( تنها یك فعل، اجوف است
 د( تنها یك فعل، به صیغه غائب است  ج( تنها یك فعل، باب افعال است

 در باب تفعیل کدام است؟« وصی»امر معلوم مؤکد صیغه دهم از ماده  (3

 د( وَصِّینَ   ج( وَصِّیِنَّ   ب( وَصِّنَّ الف( وَصِّیَنَّ 

 چند ثالثی مزید و چند فعل امر وجود دارد؟« آتُوا، إیتُوا، آتَوا، اُوتُوا»یان افعال در م (4

 1-4د(   3-2ج(   2-3ب(  2-2الف( 

 در باب افعال بیان نمایید:« هوی»موارد خواسته شده را از ماده  (1

 :8ماضی مجهول صیغه  :4ماضی معلوم صیغه
 :10مضارع مجهول صیغه  :6لوم صیغهمضارع مع

 :13امر مجهول صیغه  :9امر معلوم مؤکد صیغه

 صیغه و وزن کلمات زیر را بیان نمایید: (2

  سَوِّ 
 سَوَّوا
 اُسوِی

در آیات زیر افعالی که به باب افعال یا تفعیل رفته است را شناسایی نموده و صیغه و وزن آن را  (3
 :بیان نمایید

 (29)فصلت/ ﴾الْإِنْس وَ الْجِنِّ مِنَ أََضالَّنا الَّذَیْنِ أَرِنَا رَبَّنا واکَفَرُ الَّذینَ قالَ وَ﴿

 ﴾یُمَتَّعُونَ کاَنُواْ مَّا عَنهُمْ أَغْنىَ  یُوعَدُونَ * مَا کاَنُواْ مَّا جَاءَهُم سِنِینَ * ثُمَّ مَّتَّعْنَاهُمْ إِن فَرَءَیْتَ أَ﴿
 (205-207شعراء/)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .../ .. .... / ......تاریخ:  – یازدهمروز 

 محدوده مطالعه روز (30 درس ابتدای) 256 صفحه تا( 27 درس ابتدای) 232 صفحه از مطالعه      

 سواالت چهارگزینه ای

 تشریحیسواالت 

 کامـل
 ناقص
 عـدم
 

 چند فعل امر و چند فعل مجهول وجود دارد؟« نادَوا، نادُوا، نادَت، یُنادَونَ، ینادُونَ»از میان افعال  (1

 1-1د(   3-1ج(   1-0ب(  2-1الف( 

 و ... است:« ... تَصَدَّی»به « تصَدَّدَ»تبدیل  (2

 سماعی-د( وجوبی سماعی-ج( جوازی قیاسی-ب( وجوبی   قیاسی-الف( جوازی

 (52-54ات/ذاری) ﴾بِمَلُومٍ أَنتَ فَمَا عَنهُمْ طَاغُونَ * فَتَوَلَّ قَوْمٌ هُمْ بَلْ بِهِ تَوَاصَوْاْ أَ﴿شریفه نسبت به آیه  (3
 کدام گزینه صحیح است؟

 فعل مضارع است «تولَّ»ب(  فعل مضارع است «واواصَتَ»الف( 
 د( گزینه الف و ج صحیح است  تاء باب است« تولَّ»ج( تاء در 

در کالم امام جواد)ع( که « تَوَسَّد»باشد، « متکّی و بالش»در لغت به معنای « الوسادة»چنانچه  (4
 ش خود ساز[ در کدام معنای باب تفعّل به کار رفته است؟]صبر را بال« توسَّد الصَّبرَ»

 د( طلب  ج( اتخاذ ب( صیرورت الف( تجنب

 بیان نمایید:در باب تفاعل با لحاظ قواعد جوازی این باب موارد خواسته شده را  (1

 (جور)10ماضی مجهول صیغه (وصی)4ماضی معلوم صیغه
 (رود)12صیغه مضارع مجهول (ضرر)8مضارع معلوم صیغه

 )برك(7امر مجهول صیغه )قسم(11امر معلوم مؤکد صیغه
 

 :و وزن و صیغه آن را بیان نمایید یی نماییدمفاعله، تفاعل و تفعّل را شناسا زیر، افعال بابدر آیات  (2

 (110اسراء/) ﴾سَبیال  ذلِكَ بَیْنَ ابْتَغِ وَ بِها تُخافِتْ ال وَ بِصَالتِكَ تَجْهَرْ ال و﴿

 (126نحل/) ﴾لِلصَّابِرینَ  خَیْرٌ لَهُوَ صَبَرْتُمْ لَئِنْ وَ  بِهِ عُوقِبْتُمْ ما بِمِثْلِ عاقِبُوافَ عاقَبْتُمْ إِنْ وَ﴿

 (16احقاف/) ﴾الْجَنَّةِ أَصْحابِ فی سَیِّئاتِهِمْ عَنْ نَتَجاوَزُ وَ عَمِلُوا ما أَحْسَنَ عَنْهُمْ نَتَقَبَّلُ الَّذینَ أُولئِكَ﴿

 (8ملك/) ﴾نَذیرٌ یَأْتِکُمْ لَمْ أَ خَزَنَتُها سَأَلَهُمْ فَوْجٌ فیها أُلْقِیَ کُلَّما یْظِالْغَ مِنَ تَمَیَّزُ تَکادُ﴿

 (29قمر/) ﴾فَعَقَرَ فَتَعاطى صاحَِبهُمْ فَنادَوْا﴿

 (143)آل عمران/ ﴾تَنْظُرُونَ أَنْتُمْ وَ رَأَیْتُمُوهُ فَقَدْ تَلْقَوْهُ أَنْ قَبْلِ مِنْ الْمَوْتَ تَمَنَّوْنَ کُنْتُمْ لَقَدْ وَ﴿

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .../ .. .... / ......تاریخ:  – دوازدهمروز 

 محدوده مطالعه روز (33درس  ابتدای) 274 صفحه تا( 30 درس ابتدای) 256 صفحه از مطالعه      

 سواالت چهارگزینه ای

 تشریحیسواالت 

 کامـل
 ناقص
 عـدم
 

 فتعال، کدام گزینه صحیح است؟در باب ا« ضجع»و « ذخر»نسبت به دو ماده  (1

 د( هر سه گزینه اضّجع-ج( اذّخر اضطجع-ب( اذّخر اضَّجع-الف( اذدخر

 در باب افتعال کدام گزینه است؟« صید»و « بلو»امر مثنی مذکر مخاطب از دو ماده  (2

 اادَاصطَ-د( ابتال اادَاصطَ -ج( ابتلیا یاادَاصطَ-ب( ابتَلِیا دایَاصطَ-الف( اَبتَال

 فتعال است؟کدام گزینه باب ا (3

 د( هیچ کدام  ج( اذَّکر  ب( اذَّکَّرَ الف( اذّاکَرَ

 کدام گزینه مناسب است؟« زیدٌ عمرا ».... برای جای خالی در جمله  (4

 د( گزینه الف و ب  ج( القی  ب( التقی الف( تالقی

 ید:در افعال زیر اعمال نمای ،در صورت جریان را تعالفقواعد وجوبی و جوازی باب ا (1

   ادتمر   اجتَنَبُوا
 اصتنع   اوتکل
 امتثل   اعتمد

 
 

 عال را شناسایی نمایید و وزن و صیغه آن را بیان نمایید:آیات زیر افعال باب افتعال و انف در (2

 (31)هود/ ﴾خَیْرا  اللَّهُ یُؤْتِیَهُمُ لَنْ أَعْیُنُکُمْ تَزْدَری لِلَّذینَ أَقُولُ ال وَ﴿

 (10ص/) ﴾اواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما فَلْیَرْتَقُوا فِی الْأَسْبابِأَمْ لَُهمْ مُلْكُ السَّم﴿

 (7/منافقون) ﴾یَنْفَضُّوا حَتَّى اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ مَنْ عَلى تُنْفِقُوا ال یَقُولُونَ الَّذینَ هُمُ﴿

 وَ  إیمانا  آمَنُوا الَّذینَ یَزْدادَ وَ  الْکِتابَ  أُوتُوا الَّذینَ لِیَسْتَیْقِنَ کَفَرُوا ینَلِلَّذ فِتْنَة  إاِلَّ  عِدَّتَهُمْ جَعَلْنا ما وَ﴿

 (31ثر/مد) ﴾الْمُؤْمِنُونَ وَ الْکِتابَ أُوتُوا الَّذینَ یَرْتابَ ال

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .../ .. .... / ......تاریخ:  – سیزدهمروز 

 محدوده مطالعه روز  (ماس مبحثابتدای) 295 صفحه تا( 33 درس ابتدای) 274 صفحه از مطالعه      

 سواالت چهارگزینه ای

 تشریحیسواالت 

 کامـل
 ناقص
 عـدم
 

 «إقامة»است .... مصدر ....  «استقامة»حذف تاء از مصدر  (1

 برخالف-جایز نیست د(   همانند-جایز نیست ج( برخالف -ب( جائز استهمانند   -ز استالف( جای

 کدام گزینه صحیح است؟عیالل دو باب افعالل و اف نسبت به (2

 است الزمب( همیشه    الفعل آن در حکم صحیح است المالف( 
 د( هر سه گزینه به این باب می رودظاهری  افکلمات دال بر اوصاغلب، ب( 

 است:...  «افعلّال»و معنای باب ...  «تَفَعلُل»معنای باب  (3

 رباعی مجرد-ب( مطاوعه رباعی مجرد-الف( رباعی مجرد
 مطاوعه-د( مطاوعه  عهمطاو-ج( رباعی مجرد

 

 مثال بزنید. در چه صورت یك باب ثالثی مزید را ملحق به رباعی می دانند؟ (1

 

 
 را در باب استفعال بیان نمایید. «وفی»موارد خواسته شده از ماده (2

 :5ماضی مجهول صیغه   :8ماضی معلوم صیغه
 :10مضارع مجهول ص   :3مضارع معلوم صیغه

 :12امر مجهول مؤکد صیغه   :7امر معلوم مؤکد صیغه
 

 افعال باب استفعال، افعالل و افعیالل را در آیات زیر شناسایی نمایید: (3

 (60روم/) ﴾یُوقِنُونَ ال الَّذینَ یَسْتَخِفَّنَّكَ ال وَ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ فَاصْبِرْ﴿

 (45زمر/) ﴾بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ ال الَّذینَ قُلُوبُ اشْمَأَزَّتْ وَحْدَهُ اللَّهُ ذُکِرَ إِذا وَ﴿

 (7توبه/) ﴾لَهُمْ فَاسْتَقیمُوا لَکُمْ اسْتَقامُوا فَمَا﴿

 (149صافات/) ﴾الْبَنُونَ لَُهمُ وَ الْبَناتُ لِرَبِّكَ أَ فَاسْتَفْتِهِمْ﴿



 

 

 

 

 

 .../ .. .... / ......تاریخ:  – چهاردهمروز 

 محدوده مطالعه روز دوره مطالب بخش افعال      

 تشریحیسواالت 

 عال را شناسایی کرده و جدول را تکمیل نمایید:در آیات زیر، اف

 فَهُوَ اللَّهِ تِاحُرُمَ یُعَظِّمْ مَن وَ ذَالِكَ * الْعَتِیقِ یْتِبِالْبَ لْیَطَّوَّفُواْ وَ نُذُورَهُمْ لْیُوفُواْ وَ تَفَثَهُمْ لْیَقْضُواْ ثُمَّ﴿

 قَوْلَ  اجْتَنِبُواْ وَ الْأَوْثَنِ مِنَ  الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُواْ  عَلَیْکُمْ یُتْلىَ مَا إِلَّا الْأَنْعَامُ لَکُمُ أُحِلَّتْ وَ  رَبِّهِ عِندَ لَّهُ خَیرٌ

 (29-30حج/) ﴾الزُّورِ

 (1قمر/) ﴾الْقَمَرُ انْشَقَّ  وَ السَّاعَةُ رَبَتِاقْتَ﴿

*  سِرُونَخیُ وَّزَنُوهُمْ َأو کاَلُوهُمْ إِذَا وَ*  یَسْتَوْفُونَ النَّاسِ َعلىَ اکْتَالُواْ إِذَا الَّذِینَلِّلْمُطَفِّفِینَ *  وَیْلٌ﴿

 (1-4مطففین/) ﴾مَّبْعُوثُونَ مهُ أَنَّ أُوْلَئكَ یَظُنُّلَاأَ

 (6)نساء/ ﴾َأمْوالَهُم إِلَیْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْدا  مِنْهُمْ آنَسْتُمْ فَإِنْ النِّکاحَ بَلَغُوا إِذا حَتَّى تامىالْیَ ابْتَلُوا وَ﴿

 نْمِ عَلَیْهِنَّ لَکُمْ فَما تَمَسُّوهُنَّ أَنْ قَبْلِ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ الْمُؤْمِناتِ نَکَحْتُمُ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیَُّها یا﴿

 (49احزاب/) ﴾جَمیال  سَراحا  سَرِّحُوهُنَّ وَ فَمَتِّعُوهُنَّ تَعْتَدُّونَها عِدَّةٍ

 إِنَّكَ  تَخَفْ ال وَ أَقْبِلْ مُوسى یا یُعَقِّبْ لَمْ وَ مُدْبِرا  وَلَّى جَانٌّ کَأَنَّها تَهْتَزُّ رَآها فَلَمَّا عَصاكَ أَلْقِ أَنْ وَ﴿

 (31قصص/) ﴾الْآمِنینَ  مِنَ

 (276ص/2)الکافی/ج «الْکَذَّابَ لَا وَ الْأَحْمَقَ لَا وَ الْفَاجِرَ ُیوَاخِیَ أَنْ لِلُْمسْلِمِ یَنْبَغِی لَا»امام صادق)ع(: 

 (54ص/2الکافی/ج)« رَبَّكَ اللَّهَ اتَّقِ وَ جَنْبَكَ اللَّیْلِ عَنِ جَافِ وَ قَلْبَكَ بِالتَّفَکُّرِ  نَبِّهْ» :(عامام علی)
 

 معلوم/مجهول ماضی/مضارع/امر صیغه حروف اصلی و وزن فعل
ثالثی 
 (باب+مجرد/مزید)

      

 
 


