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بوشهر

سوال 1

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

صورت سؤال، گزینه ای را می خواهد که در آن اسم فاعل وجود داشته باشد. در گزینة «2»، «الُمتفائل» (به معنی «خوشبین» و با توجه به وزن

آن) اسم فاعل است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینة «1»: «الُمفَردات» به معنی «واژه ها» اسم مفعول است.

ب» به معنی «ادب شده» اسم مفعول است. گزینة «3»: «مؤدَّ

ق» به معنی «عقب مانده» اسم مفعول است. گزینة «4»: «ُمعوَّ

سوال 2

گزینه 2 پاسخ:

در گزینه «2»، «الخّالبة» اسم مبالغه و «سّیاح» جمع «ساِئح» اسم فاعل است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «1»: «سّتار» اسم مبالغه هست ولی اسم فاعل نداریم.

گزینه «3»: «ُسّیاح» مفردش (سائح) و اسم فاعل است ولی اسم مبالغه نداریم.

ّکاب» مفردش (الراِکب) و اسم فاعل است. گزینه «4»: «الحافلة» اسم فاعل است و همچنین «الرُّ

سوال 3

گزینه 2 پاسخ:

گزینه«2»

در گزینة «2»، «قلیل و کثیر» متضادند و «اإلنسان و المرء» مترادف.

تشریح گزینه های دیگر

گزینة «1»: «قیام» و «جلوس» متضادند.

گزینة «3»: «النجوم» و «الکواکب» مترادف اند.

گزینة «4»: «النهار و الّلیل» و «بدایة و نهایة» متضادند.



سوال 4

گزینه 4 پاسخ:

گزینه«4»

تشریح گزینه های دیگر

گزینة «1»: ِبعُت: فروختم/ إشتریُت: خریدم؛ متضاد

گزینة «2»: الراسب: مردود/ اّلذی مانجح: کسی که موفق نشد؛ مترادف

گزینة «3»: عشّیة :آغاز شب/ غداة:آغاز روز؛ متضاد

سوال 5

گزینه 1 پاسخ:

گزینه«1»

«اآلخرین» اسم تفضیل است مفرد آن «آَخر» بر وزن «أفعل» می باشد.

نكتة مهم درسي

برای پیدا کردن اسم فاعل یا اسم مفعول به مفرد آن ها مراجعه می کنیم. به عنوان مثال «طالب» جمع مکسر «طالب» می باشد که اسم فاعل

است.

تشریح گزینه های دیگر

گزینة «2»: «اآلِخرة» مفعول و اسم فاعل است.

گزینة «3»: «المؤمن» مفعول و اسم فاعل از باب افعال است.

گزینة «4»: «الطالب» مفعول و اسم فاعل ثالثی مجرد است.

سوال 6

گزینه 3 پاسخ:

«الُعّماُل» مفردش «العاِمُل» اسم فاعل و «ُمجَتِهدوَن» نیز اسم فاعل است.

تشریح گزينه هاي ديگر:

گزينه «1»: «الَفّالحوَن» (کشاورزان) بر وزن «َفّعال» اسم مبالغه است که بر شغل و حرفه داللت دارد.

گزينه «2»: «عّالَمة» و «َصّبارًا» اسم مبالغه هستند که بر کثرت و زیادی صفت داللت دارند.

گزينه «4»: «َسّیارة» اسم مبالغه ای است که داللت بر وسیله و ابزار کار دارد.



سوال 7

گزینه 1 پاسخ:

«المخاِزن»: مفردش «الَمخَزن» اسم مکان است. / «الُمخَتِلَفَة»: اسم فاعل از باب «ِافتعال» و از مصدر «ِاختالف» است و «الموجودة» نیز اسم

مفعول است.

سوال 8

گزینه 3 پاسخ:

ش» فعل مضارع مجهول به معنای «جستجو می شود» است. «ُتفتَّ

سوال 9

گزینه 4 پاسخ:

گزينة «4»

«الُعّمال» مفردش «عاِمل» و اسم فاعل است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «1»: «َفّالحًا» بر وزن «َفّعال» (کشاورز) اسم مبالغه ای است که داللت بر شغل و حرفه دارد.

گزینه «2»: «نّظارة» (عینک) اسم مبالغه ای است که داللت بر وسیله و ابزار دارد و بر وزن «فّعالة»  است.

گزینه «3»: «صّبار» (بسیار شکیبا) اسم مبالغه ای است که داللت بر کثرت صفت دارد و بر وزن «فّعال» است.

سوال 10

گزینه 3 پاسخ:

«ظرف»: هر آن چه که برای غذا یا نوشیدنی به کار گرفته می شود!

تشريح گزينه هاي ديگر

گزینة «1»: دستبند: زینتی از طال یا نقره که زنان در پاهایشان می پوشند!

گزینة «2»: کاروان (شترسواران یا اسب سواران): گروهی از مردم که در بیابان با

ماشین ها سفر می کنند!

گزینة «4»: با نمک: ویژگی هایی که مردم آن ها را بسیار دوست دارند!



سوال 11

گزینه 2 پاسخ:

«حاِرب» فعل امر مزید باب مفاعلة از فعل «ُیحارُب» به (معنای مبارزه کن)، می باشد.

باید توجه داشته باشیم که اسم فاعل با فعل امر اشتباه نشود.

تشريح گزينه هاي ديگر

فون) بوده که اسم فاعل است و چون مضاف واقع گزینة «1»: «مؤّلفوها» در اصل (مؤلِّ

شده، نون آن حذف شده است (نکته: اسم مثنی و جمع مذکر سالم هرگاه مضاف

واقع شوند، نون آن ها حذف می شود).

گزینة «3»: «الطّالب» مفردش (طالب) بر وزن فاعل اسم فاعل است.

حًة» به معنای (گشوده شده) اسم مفعول است. گزینة «4»: «مفتَّ

سوال 12

گزینه 4 پاسخ:

در گزينه «۴»، «الُمخاَطب» (اسم مفعول) است

تشریح گزینه های دیگر:

گزينه «1»: «صاِبرین»، «الَمشاِکل» (مفرد آن «ُمشِکل») اسم فاعل هستند.

گزينه «۲»: «الُمِهّمة» اسم فاعل است.

ر» اسم فاعل هستند. گزينه «۳»: «الُمتواِضع و الُمتکبِّ


