
 

 

  دانشدرخت 
  اقسام كلمه

  
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 اسم

 فعل

جنساز نظر

  اقسام كلمه
)سؤال 128(

 از نظر تعداد

مفرد

  جمع

  يمثنّ

 حرف

 المجمع س

 مكسرجمع 

 رمذك

 از نظر ماهيت

 مؤنث

 از نظر ظاهر

 مؤنث حقيقي

مؤنث مجازي

 مؤنث لفظي

مؤنث معنوي

  وجوب يا جواز تأنيث فعل 

 فعل مؤنّث فاعل مؤنث حقيقي + فعل 

  ثفعل مذكر يا فعل مؤن در غير از موارد فوق

  ثفعل مؤن) ضميري كه به مؤنث برگردد(فاعل +فعل

  128: تعداد كل سؤاالت

  122: تعداد سؤاالت مدارس

  6: تعداد سؤاالت امتحان نهايي

ميزان تسلط خود را  :گام اول
  .با رنگ مشخص كنيد

  .ممسلط :آبي
  .ممسلطنسبتاً  :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام  :هاي بعدي گام

اول دانش خود را در حد رنگ 
زرد ارزيابي كرديد اما در 

هاي بعدي پيشرفت كرديد،  نوبت
هاي سبز يا آبي را  توانيد خانه مي

ها نگاه  هرگاه به رنگ. رنگ كنيد
شويد در كدام  كنيد متوجه مي

تر  ها نياز به تمرين بيش قسمت
  .داريد

پيشرفت  با درخت دانش، گام به گام
  .خود را ارزيابي كنيد

آبي              سبز             زرد   

آبي              سبز             زرد   

آبي              سبز             زرد   

آبي              سبز             زرد   



 

 

دانش   درخت 

  
  

  جامد و مشتق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 جامد

:ماننـد : »فاعـل «بـر وزن  د ثالثـي،  در مجـرّ : الفاعل  اسم
  معلِّم: مانند در مزيد ثالثي؛/ عالم

:ماننـد » مفعـول « بـر وزن  در مجرد ثالثي،: المفعول  اسم
  ممتَّه: مانند در مزيد ثالثي؛/ معلوم

ـ عـل، فَعـل، فَعيـل، فَ   فَ«هـاي   بر وزن: ةهفة المشبالص الن،ع
 »فُعال

التفضيلاسم

  »لفعال، فعالة و فَعو«هاي  بر وزن:المبالغه  اسم

»لعمفْ«و » مفْعل«هاي  بر وزن: اسم الزّمان المكان و  اسم

 

 مشتق

  »مفْعل، مفْعلَة و مفْعال«هاي  بر وزن: اسم اآللة

أكثـر« :ا مفهوم رنـگ و عيـب  مزيد ثالثي يا مجرد ثالثي ب
)منصوبمصدر) + أقلّ، أشد«  

)مؤنّث(» فُعلي«، )مذكّر(» أفعل«هاي  ثالثي مجرد معمولي بر وزن

  جامد و مشتق
)سؤال 155(

ميزان تسلط خود را  :گام اول
  .با رنگ مشخص كنيد

  .ممسلط :آبي
  .ممسلطنسبتاً  :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام  :هاي بعدي گام

اول دانش خود را در حد رنگ 
زرد ارزيابي كرديد اما در 

هاي بعدي پيشرفت كرديد،  بتنو
هاي سبز يا آبي را  توانيد خانه مي

ها نگاه  هرگاه به رنگ. رنگ كنيد
شويد در كدام  كنيد متوجه مي

تر  ها نياز به تمرين بيش قسمت
  .داريد

پيشرفت  انش، گام به گامبا درخت د
  .خود را ارزيابي كنيد

آبي              سبز             زرد   

آبي              سبز             زرد   
  155: تعداد كل سؤاالت

  136: تعداد سؤاالت مدارس

  19: تعداد سؤاالت امتحان نهايي



 

 

دانش   درخت 
  معرفه و نكره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 ايياسم از نظر شناس

  معرفه و نكره

)سؤال 151(

  عائد صله

  معرفه

  نكره

 )خاص( اسم علم

  ضماير

   ها موصول

 اشاره هاي اسم

  معرفه به اضافه

  » أل«معرفه به 

ت نياز به مطابق
  :در با موصول

از لحاظ ظاهر 
  شدن يا نشدن

  جنس

  عدد

  ي مذكور عائد صله

  ي محذوف عائد صله

ميزان تسلط خود را  :گام اول
  .با رنگ مشخص كنيد

  .ممسلط :آبي
  .ممسلطنسبتاً  :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام  :هاي بعدي گام

اول دانش خود را در حد رنگ 
زرد ارزيابي كرديد اما در 

هاي بعدي پيشرفت كرديد،  نوبت
هاي سبز يا آبي را  توانيد خانه مي

ها نگاه  هرگاه به رنگ. رنگ كنيد
شويد در كدام  كنيد متوجه مي

تر  ها نياز به تمرين بيش قسمت
  .داريد

پيشرفت  با درخت دانش، گام به گام
  .خود را ارزيابي كنيد

آبي              سبز             زرد   

آبي              سبز             زرد   
  151: تعداد كل سؤاالت

  141: تعداد سؤاالت مدارس

  10: تعداد سؤاالت امتحان نهايي



 

 

دانش   درخت 
  معرب و مبني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اقسام اسم معرب 

  معرب و مبني

)السؤ 138(

 

هاي  انواع عالمت
  اعراب

 

 اقسام كلمه

 معرب

 مبني

 ضماير

  ها موصول
  هاي اشاره  اسم

  شرط هاي اسم

و جزء » أحد عشر«اعداد مركّب 
  دوم اثني عشر

  استفهام  هاي اسم

 اسم

  حرف

  فعل
 ها ماضي

هاي جمع مؤنث مضارع صيغه
  هاي مخاطب امر

 مقصور

 ممدود

 منقوص

  اآلخرصحيح
  اصلي

  فرعي

 اسم مثني

  اسماء خمسه
  جمع مذكر سالم

  جمع مؤنث سالم

  ها غيرمنصرف
 ظاهري

 محلي

  تقديري

 مقصور هاي سما

  متكلّم وحده» ي«ضمير + اسم 
  منقوص هاي اسم

  فعل معتل ناقص

هاجمله شبه

 )كه خبر واقع شوند(ها جمله

  هامبني

ميزان تسلط خود را  :گام اول
  .با رنگ مشخص كنيد

  .ممسلط :آبي
  .ممسلطنسبتاً  :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام  :هاي بعدي گام

را در حد رنگ اول دانش خود 
زرد ارزيابي كرديد اما در 

هاي بعدي پيشرفت كرديد،  نوبت
هاي سبز يا آبي را  توانيد خانه مي

ها نگاه  هرگاه به رنگ. رنگ كنيد
شويد در كدام  كنيد متوجه مي

تر  ها نياز به تمرين بيش قسمت
  .داريد

پيشرفت  با درخت دانش، گام به گام
  .خود را ارزيابي كنيد

آبي              سبز             زرد   

آبي              سبز             زرد   

آبي              سبز             زرد   

  138: تعداد كل سؤاالت

  131: ؤاالت مدارستعداد س

  7: تعداد سؤاالت امتحان نهايي



 

 

دانش   درخت 
  اعراب فعل مضارع

  
  

  
  

 

  انواع اعراب

  اعراب فعل مضارع

)سؤال 126(

 

انواع عالمات اعراب در 
  فعل مضارع

  منصوب

  مرفوع

 فعل+ أن 

  فعل+ » لكي«، »كي«

  فعل + لن 

  )تعليلالم (فعل + لـِ 

  مجزوم

  فعل+ حتّي 

 فعل+ » لما«، »لم«

  )امرالم (فعل + لـِ 

  فعل+ نهي » ال«

  جواب طلب 
  )امر و نهي(

  ات شرط واد

( ُ    َ    ْ )اصلي 

  محلّي 

  فرعي 

  تقديري

  حذف نون اعراب

حذف حرف علّه در معتل 

  جمع مؤنّث غايب

  جمع مؤنّث مخاطب

  نون اعراب ثبوت

ميزان تسلط خود را  :گام اول
  .با رنگ مشخص كنيد

  .ممسلط :آبي
  .ممسلطنسبتاً  :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام  :هاي بعدي گام

اول دانش خود را در حد رنگ 
زرد ارزيابي كرديد اما در 

هاي بعدي پيشرفت كرديد،  نوبت
بي را هاي سبز يا آ توانيد خانه مي

ها نگاه  هرگاه به رنگ. رنگ كنيد
شويد در كدام  كنيد متوجه مي

تر  ها نياز به تمرين بيش قسمت
  .داريد

پيشرفت  با درخت دانش، گام به گام
  .خود را ارزيابي كنيد

زردآبي              سبز                

آبي              سبز             زرد   

  126: اد كل سؤاالتتعد

  116: تعداد سؤاالت مدارس

  10: تعداد سؤاالت امتحان نهايي



 

 

دانش   درخت 
نواسخ

  عمرفو: اسم
  منصوب: خبر

 انواع نواسخ 

 افعال ناقصه

  ل مقاربهافعا

حروف مشبهةٌ بالفعل

 نافية للجنس»ال«

 منصوب: اسم

  مرفوع: خبر

  مرفوع: اسم
  منصوب) فعل مضارع(: خبر

 منصوب الً، محمبني بر فتح: اسم
  مرفوع: خبر

 اقسام افعال مقاربه 

  افعال قرب

  افعال رجاء

  افعال شروع

ميزان تسلط خود را  :گام اول
  .با رنگ مشخص كنيد

  .ممسلط :آبي
  .ممسلطنسبتاً  :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام  :هاي بعدي گام

اول دانش خود را در حد رنگ 
در  زرد ارزيابي كرديد اما

هاي بعدي پيشرفت كرديد،  نوبت
هاي سبز يا آبي را  توانيد خانه مي

ها نگاه  هرگاه به رنگ. رنگ كنيد
شويد در كدام  كنيد متوجه مي

تر  ها نياز به تمرين بيش قسمت
  .داريد

پيشرفت  با درخت دانش، گام به گام
  .خود را ارزيابي كنيد

  نكات نواسخ

)سؤال 115(

آبي              سبز             زرد   

آبي              سبز             زرد   

  115: تعداد كل سؤاالت

  46: تعداد سؤاالت مدارس

  69: تعداد سؤاالت امتحان نهايي



 

 

دانش   درخت 
  مفاعيل

 فيهمفعول
  ظرف زمان

  ظرف مكان

  مفاعيل  
)سؤال 80(

 مفعول مطلق

 تأكيدي

  عددي

  )بياني(نوعي 

عامل مذكور

عامل محذوف

 بهلمفعو
  تحذير

  إغراء

اكإي و الكذب 

الكذب الكذب  
نفسك و الكذب  

الكَرَم 

لقالصدقَ و كَرَم الخ
اإلجتهاد اإلجتهاد  

  له  مفعول

ميزان تسلط خود را  :گام اول
  .با رنگ مشخص كنيد

  .ممسلط :آبي
  .ممسلطنسبتاً  :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام  :هاي بعدي گام

اول دانش خود را در حد رنگ 
زرد ارزيابي كرديد اما در 

هاي بعدي پيشرفت كرديد،  نوبت
هاي سبز يا آبي را  توانيد خانه مي

ها نگاه  هرگاه به رنگ. رنگ كنيد
شويد در كدام  كنيد متوجه مي

تر  ها نياز به تمرين بيش قسمت
  .داريد

پيشرفت  با درخت دانش، گام به گام
  .خود را ارزيابي كنيد

آبي              سبز             زرد   

آبي              سبز             زرد   

آبي              سبز             زرد   

آبي              سبز             زرد   

  80: تعداد كل سؤاالت

  30: تعداد سؤاالت مدارس

  50: تعداد سؤاالت امتحان نهايي



 

 

دانش   درخت 
  حال و تمييز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دو قسم از منصوبات
)سؤال 80(

 حال 

  مفرد

  جمله
هاسمي  

هفعلي  

 مشتق

  منصوب

  نكره

 

  تمييز مفرد يزيتم

  إستفهامي»كَم«تمييز

  رفع ابهام از اسم تفضيل

رفع ابهام از افعال تمييز طلب
  تمييز نسبت

 الوزن  رفع ابهام از أسماء

 حةرفع ابهام از أسماء المسا

 المقادير  رفع ابهام از أسماء

  العدد  رفع ابهام از أسماء

 

توانند با  هايي كه ميتمييز
  مجرور شوند »من«

 تمييز وزن

  تمييز مساحت

  تمييز مقدار

ميزان تسلط خود را  :گام اول
  .با رنگ مشخص كنيد

  .ممسلط :آبي
  .ممسلطنسبتاً  :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام  :هاي بعدي گام

اول دانش خود را در حد رنگ 
د اما در زرد ارزيابي كردي

هاي بعدي پيشرفت كرديد،  نوبت
هاي سبز يا آبي را  توانيد خانه مي

ها نگاه  هرگاه به رنگ. رنگ كنيد
شويد در كدام  كنيد متوجه مي

تر  ها نياز به تمرين بيش قسمت
  .داريد

پيشرفت  با درخت دانش، گام به گام
  .خود را ارزيابي كنيد

آبي              سبز             زرد   

آبي              سبز             زرد   

  80: تعداد كل سؤاالت

  28: تعداد سؤاالت مدارس

  52: تعداد سؤاالت امتحان نهايي



 

 

دانش   درخت 
  و منادي استثناء

  دو قسم از منصوبات
)سؤال 83(

 استثناء

همواره منصوب:مضاف

  مفرد

  لّاإ

  غير

  منه مستثني

  ادات استثناء

  مستثني
  همواره منصوب: لمتّص

اعراب برحسب نياز : مفرّغ
  قبلي  جمله

 مبني بر ضم، محالً: علم
  منصوب

مبني بر ضم، : ي مقصوده نكره
  محالً منصوب

 منادي

ميزان تسلط خود را  :گام اول
  .با رنگ مشخص كنيد

  .ممسلط :آبي
  .ممسلطنسبتاً  :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام  :هاي بعدي گام

اول دانش خود را در حد رنگ 
زرد ارزيابي كرديد اما در 

هاي بعدي پيشرفت كرديد،  نوبت
هاي سبز يا آبي را  توانيد خانه مي

ها نگاه  هرگاه به رنگ. رنگ كنيد
شويد در كدام  د متوجه ميكني

تر  ها نياز به تمرين بيش قسمت
  .داريد

پيشرفت  با درخت دانش، گام به گام
  .خود را ارزيابي كنيد

آبي              سبز             زرد   

آبي              سبز             زرد   

  83: تعداد كل سؤاالت

  50: تعداد سؤاالت مدارس

  33: تعداد سؤاالت امتحان نهايي



 

 

دانش   درخت 
  مضاعف و مهموز

  
  
  
  
  

  مضاعف و مهموز
)سؤال 78(

 

 فعل مضاعف

 فعل 

  معتل

  صحيح

 ادغام واجب

  و فك ادغام جايز ادغام

  اجبفك ادغام و

 قواعد كتابت همزه 

 قبلروي كرسي سازگار با حركت حرف : ساكني همزه

  روي كرسي واو: ي متحرّك بعد از ضمه همزه

  بدون كرسي: ي ساكن آخر كلمه همزه

  روي كرسي واو: ي مضموم و قبل از آن ساكن يا مفتوحهمزه

 مهموز

  سالم

  مضاعف

ميزان تسلط خود را  :گام اول
  .با رنگ مشخص كنيد

  .ممسلط :آبي
  .ممسلطنسبتاً  :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام  :هاي بعدي گام

اول دانش خود را در حد رنگ 
زرد ارزيابي كرديد اما در 

هاي بعدي پيشرفت كرديد،  نوبت
هاي سبز يا آبي را  توانيد خانه مي

ها نگاه  هرگاه به رنگ. نيدرنگ ك
شويد در كدام  كنيد متوجه مي

تر  ها نياز به تمرين بيش قسمت
  .داريد

پيشرفت  با درخت دانش، گام به گام
  .خود را ارزيابي كنيد

آبي              سبز             زرد   

آبي              سبز             زرد   

آبي              سبز             زرد   

  78: تعداد كل سؤاالت

  26: تعداد سؤاالت مدارس

  52: تعداد سؤاالت امتحان نهايي




