
 

 

 (۳۳پرسش و تمرین درس چهارم )صفحه 

 فعل مضارع چه هنگام مرفوع است؟ .1
 .وقتی خالی از ناصب و جازم باشد 

 م رفع و نصب مضارع در اصل چه حرکتی است؟يعال .2
 باشدپاسخ در کتاب موجود می 

 ابت از ضمه می کند؟ين« نون»ی در چه صيغه هاي .3
 2 ،3 ،5 ،8 ،9 ،11 ،11 

 .بزنيدضمه مقّدر، عالمت رفع چه افعالی است؟ مثال  .4
  دعوي -خشی ي 14، 13، 7، 4، 1افعال ناقص در 

 .بزنيدفتحه مقّدر، عالمت نصب چه افعالی است؟ مثال  .5
 .ناقصی که به الف )ٰى( ختم شود 

 عوامل نصب مضارع چند دسته اند؟ .6
  بالذاتناصب 
  رمقدن ا  ناصب به 

 .ببريدحروف ناصب به َاِن مقّدر را با ذکر دو مثال نام  .7
  َفاء: ُادرس فتنجح 
  ِلیسمعَ الم : 
 حتی یعملَ حتی : 
  واو 
 ا و 

 .کنيد تعيين ذيلعالمت رفع را در فعل های مضارع  .8
  َــُ : رُ ُص ن  ي 
 َعلي  : نَ نَ َتف 
 َعال  : نِ نِ َتف 
 َهُبو  : نَ نَ َتذ 
  :تقديریَترِمي 
  :ُعو  تقديریَاد 
 نَ نَ ُتن ِفُقو : 
   ـ: لُ َأَتوک  ـُ



 

 

  :َشی  ضمه مقدرَيخ 
 نِ نِ َيأ ُکال : 
 نَ نَ ُتجاِهُدو : 
   ضمه: لُ ُنَنز 
  :ضمه مقدرَتر ضی 
  :ُعو  ضمه مقدرَتد 

 .کنيد تعيين ذيلعالمت نصب را در فعل های  .9
   َتُصوُموا: حذف نون َان 
 فتحه: دَ َلن  َيُسو 
 :َهَبا  حذف نون َلن  َتذ 
  :َهبي  حذف نونَان  َتذ 
  :شی  تقديریَلن  َاخ 
   فتحه: مَ َلن  اَُکل 
  ِم  فتحه ظاهر: يَ َلن  َير 
   عُ  َلن ـ فتحه ظاهر: وَ َيد   ـَ
  ُر  فتحه: َس َکي  َأد 
 َلن  َيرضی: فتحه مقدور 
 َکي  َتن َجُحوا: حذف نون 

 نصب يامنصوب؟ عالمت رفع و  يامرفوع اند  آياشده،  کشيدهآنها خط  ذيلافعال مضارعی که  .11
 .کنيد تعيينرا مشخص کرده و عامل نصب را 

اَك کريمقرآن  (1 ُبدُ : ِإي  اَك  َنع  َتِعينُ َوِإي   .َنس 
 ُبُد: مرفوع با ضمه  َنع 
 َتِعيُن: مرفوع با ضمه )ص  (14غه يَنس 

  



 

 

َلمُ : کريمقرآن  (2 ونَ َما  َيع  ِلُنونَ َوَما  ُتِسرُّ  .ُتع 
 َلُم: ضمه  َيع 
  :وَن  مرفوع با نون ُتِسرُّ
  :ِلُنوَن  مرفوع با نونُتع 

ِلُمونَ : اَل کريمقرآن  (3 َلمونَ َواَل  َتظ   .ُتظ 
 ِلُموَن: مرفوع با نون  َتظ 
 َلموَن: مرفوع با نون  ُتظ 

ٰى الوا َتَنالُ : َلن  کريمقرآن  (4 ا  ُتن ِفُقواِبر  َحت  وِمم   َن.ُتِحبُّ
 َتَناُلوا: منصوب حذف نون 
 ُتن ِفُقوا: منصوب حذف نون 
  :وَن  نون مرفوع باُتِحبُّ

رُ : کريمقرآن  (5 ك  َشىٰ  َمن   َسَيذ  َقى ال ِذي َيَتَجن بُ وَ  َيخ  َش  َلىَها اْل  َرٰى. َيص   الن اَر ال ُكب 
  ُر ك   : مرفوع با ضمهَسَيذ 
  َٰشى  تقديری: مرفوع َيخ 
  َمرفوع با ضمهاَوَيَتَجن ُبه : 
 َلى   تقديری: مرفوع َيص 

ِتي: کريمقرآن  (6 َمَة َمن   ُيؤ   .َيَشاءُ ال ِحك 
  ِتي: مرفوع  تقديریُيؤ 
 َيَشاُء: مرفوع با ضمه 

ًدا وَ  َيِكيُدونَ : ِإن ُهم  کريمقرآن  (7 َِكيدُ َكي  ًدا. أ  َكي 
 َيِكيُدوَن: مرفوع با نون 
 َِكيُد: مرفوع با ضمه  َوأ

 


