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ویژه پایه یازدهم

عیّن الخطأ عن ثالثی مزید من ریشة «ع ل م»
الف) تَعامَلَ :ماضی

ب) یَتَعامِلُ :مضارع

ج) تَعامَلْ :امر

د) تَعامُل :مصدر

پاسخ صحیح گزینهی ب است.
تفاعَلَ (ماضی) – یَتَفاعَلُ (مضارع)  -تَفاعَل (امر)  -تفاعُلْ(مصدر)
از ریشهی ع ل م ← تعامَلَ (ماضی) – یتعامَلُ (مضارع) – تعامَلْ (امر) – تعامُلْ (مصدر)

عیّن أفعاالً کلّها مِن وزنٍ واحدٍ:
الف) اِنْفَتَحَ – انتشر – إنْقَلَبَ

ب) إکْتَسَبَ – إشْتَغَلَ – إنْسَحَبَ

ج) إستَغْفَرَ – إستَفْهَمَ – إجْتَنَبَ

د) تفاخَرَ – تساقط – تبادَلَ

پاسخ صحیح گزینه ج است.
همهی موارد گزینهی ج بر وزن تَفاعُل است.
تحلیل سایر گزینهها:
الف) انفتح( :انفعال) ،انتشر (افتعال) ،انقلب (انفعال)
ب) اکتسب (افتعال) ،اشتغل (افتعال) ،انسحب (انفعال)
ج) استغفر (استفعال) ،استفهم (استفعال) ،إجتنب (افتعال)

عیّن الصحیح للتعیین المحلّ االعرابی:
الف) النّساء المؤمناتُ ثابتاتٌ فی عقایدهنَّ :صفت

ب) للفاطمةِ فضائلٌ :مبتدا

ج) باب غرفتکَ مَغْلَقٌ :خبر

د) یا روساء قریش ماذا تطلبونَ من دینی؟ مبتدا

گزینهی ج صحیح است.
تحلیل سایر گزینهها :در گزینه الف) ثابتاتٌ :خبر  -در گزینهی ب) خبر مقدم :للفاطمة  -در گزینهی د) روساء قریش :منادی

عیّن خبر مِن نوع الجارّ و المجرور:
الف) اَلْغَضَبُ مفتاحٌ لِکُلِّ شرٍ

ب) بعد تناول العشاء الجمیع ذهبوا إلی بیوتهم

ج) النُّجوم مُسَّخراتٌ بِأمرِه

د) لبالدنا تجاربُ کثیرةٌ فی صناعَةِ نَقْلِ النِّفطِ
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گزینهی د صحیح است.
لبالدنا :خبر (جار و مجرور) شبه جمله – خبر مقدم
تحلیل سایر گزینهها :الف) متفاحٌ :خبر مفرد ب) ذهبوا :خبر جمله فعلیه

ج) مسّخراتٌ :خبر مفرد

عیّن الخطأ للمبنی للمجهول
الف) منع اإلسالمُ المرأةَ من التّکاسل! ← مُنِعَت المرأةُ من التّکاسل!
ب) تحترم المؤمنة الوالدین من أجل أتعابهما ← یُحترم الوالدان مِن أجل أتعابهما
ج) دعتک اُمّی إلی حفلة عُرُس أُختی ← دعیکَ إلی حفلة عُرُس اُختی
د) قتل العدّو األنباء االربعة لهذه االمرأة ← قتل األنبیاءُ االربعة لهذه االمراة
گزینهی ج صحیح است.
دقت کنید که ضمایر مفعولی هرگز به فعل مجهول نمیچسبند که در گزینه ج در کلمهی دُعیکَ «کَ» ضمیر مفعولی است و نباید به
فعل میچسبید و صحیح آن دُعیتَ است.

هم اکنون یبش از  200تست کامالاا رایگان در سایت لیموترش

www.limootoorsh.com
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