
 

:«هللا الذی یرِسلُ الریاح فتثیر سحاباً فیبسطه في السماء»-1 نا          

!دهدانگیزد،وآن را در آسمان حرکت میفرستند و ابر را بر میهللا بادهارا می                 

!گستراندانگیزد و آن را در آسمان میفرستد و ابری را بر میخداوند همان کسی است که باد ها را می                  

فرستد تا ابری را بر انگیزد و آن را در آسمان بگستراند! هللا همان کسی است که باد را می                  

آسمان گستراند!خدا همان کسی است که بادها را فرستاد،و ابری را بر انگیخت و آن را در                   

          

:أَنَزلَ من الّسماء ماًء فأخرَج به من الّثمرات رزقاً لکُم-2             

!از آسمان آبی نازل کرد پس به وسیله آن از میوه ها رزقی را برایتان بیرون آورد              

!ای را بیرون آوردروزی آبی را از آسمان نازل کردپس با آن از میوه ها                

    .                                                     !کندای را برایتان خارج میاز آسمان آبی را فروفرستاد پس به وسیله آن از محصوالت روزی         

                                                                       !ای برای شما خارج کرداز آسمان ها آبی را فرستاد پس با آن از محصوالت روزی

                                                      !                                                                                 

ِف علی-3         !أالسماک الّتی متعلقة بمیاِه المحیط األطلسی ُیحاولُ فریق من العلماء الَتَعرُّ  

                                                                              ی       ال تعلمون:این،روز رستاخیز است،ولی شما نمیدانستید! هذا یوم البعث ولکّنکم کنتم

                                                       شناسایی کنند که متعلق به آب اقیانوس اطلس هستند!گروهی از دانشمندان کوشیدند ماهیانی را 

                                                        تیمی از دانشمندان تالش کردند ماهی را بشناسند که متعلق به آب اقیانوس اطلس است!     

  !                                              کنند ماهیانی را بشناسند که متعلق به آب های اقیانوس اطلس هستند!گروهی از دانشمندان کوشش می     

          !                                       کنند ماهی هایی را شناسایی کنند که متعلق به آب اقیانوس اطلس است!تیمی از دانشمندان تالش می

        4-! ی                                                                       لّما رایُت األسماک تتساقط علی األرض مطراً فکرت أننی فی حال رؤیة فِلٍم خیالًیّ  

بودم که فکر کردم انگار دارم فیلمی خیالی میبینم!افتادند ندیده هنوز ماهی هایی را که بر روی زمین می                

!هنگام دیدن ماهی های افتاده روی زمین با خود اندیشیدم که در حالت دیدن یک فیلم رویایی ام              

!فیلمی تخیلی میبینم آمدند لذا اندیشیدم که دارمدر این هنگام ماهی ها را به سان بارانی دیدم که بر زمین فرود می             

!افتند فکر کردم در حال دیدن فیلمی تخّیلی هستمزمانی که ماهی ها را دیدم به صورت باران بر زمین می            

                           

                                                                                  «                                                                                عین الصحیح: «!کندبارش باران درروز های بهار منظره زیبایی را ایجاد می-5     

                                                                                                                                  ت

                                    !ُیحِدُث ُنُزولُ الَمَطِر منظراً َجمیالً في األیاِم الربیع                         !    ُیحِدُث ُنُزولُ األمطار َجمیلًَة في َفصِل الّربیع

!  ُیحِدُث نزولُ األمطار مناِظَر جمیلَة في الّربیع      !             منظراً جمیالً في االیام فصل الربیعُیحِدُث نزولُ المطر            

 

 6-»المهرجاُن احتفالٌ بمناسبة جمیلة«

نکرة/مجرور به حرف جر-مصدر)من وزن تفاُعل(-مفردمونث           

«جمیلة»نکرة/موصوف و صفته -«(ناسبَ »مصدر)فعله-مفردمونث          

نکرة/مجرور به حرف جر-مصدر)فعله:تناسب(-مونث-اسم          

نکرة/جار و مجرور-مصدر من مزید ثالثي-مفرد مونث-اسم          

 7-کأّن السماء ُتمطِ ر أسماکاً :

«أسماکاً »مزیدثالثی/فعل و مفعوله-مخاطبلل-مضارع                   معلوم/فعل و فاعل و الجملة فعلیة-للغائبة-مضارعفعل         

مزیدثالثی)مصدره:إمطار(/مع نائب فاعله-للغائبة-مضارعامجهول/فعل و فاعله محذوف     -«(أفعل»مزیدثالثی)ماضَیة علی وزن-للمخاطب        

 

  3آزمون شماره

 درس سوم دهم
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  جملة فعلَیة 3



  عین الخطا في ضبط حرکات الکلمات:-8

ُر الَحیَ لِ           !رأیُتُه ُیِحبَّ الَفقیر ویفکُّ األسیر و َیرَحُم الَصغیر و َیعِرُف َقدر الکَبیرِ !      حّتی َتبَتِعد َعِن الَخَطرِ  واناتلّزرافِة َصوٌت ُیَحذِّ  

ِر قِسماً ُمِهّماً ِمنُه إلَی الَبلَدانِ َنّقاُر الَخَشِب طائِر َینقُُر ِجذِع        فِط وهي ُتَصدَّ ةالّشجرة بِمنقاِرِه َعشر َمرآٍت في الثانَیِة      باِلُدناَغنیَّة بالنِّ ناعیَّ   ! الصِّ

:عّین الصحیح للفراغین«عندما ...االعصار سرعتُه ...األسمامکُ علی األرض-9  

َیحُدُث/َتنِزلُ      

ینَتِشُر/َتسَحبُ       

َیفقُِد/َتَتساَقطُ      

ُیصبُِح/َتصَعدُ       

 

:عین الخطأ فی التراُدف او التضاد للکلمات التالَیة-11  

!مهرجان=حفلة      

  !سوداء     َبیضاء    

!أصبح       صارَ      

  !غرفة=ُحجَرة   

 

:«َیستوي»فعلِمن أَیِّ باب  -11  

!استفعال                                                          !افتعال      

!ُمفاَعلة                                                          !تفاُعل      

 

ل»عیّن الفعل الذی لیس  َمصدره علی وزن-12 :«َتَفعُّ  

قواو      موا ألنفُِسکُم من خیٍر َتجدوهُ عند هللاِ                     !أعتِصموا بِحبِل هللا جمیعاً و ال َتَفرَّ کاة وما ُتَقدِّ !و أقیموا الصالة و آُتوا الزَّ  

َنةٍ        !و َیَتَفکَّروَن فی خلِق السماواِت و األرض ربّنا مما خلقت هذا باِطالً      الفیُن تستطیُع أن َتَتکَلَّم باستخدام أصوات ُمَعیَّ !الدَّ  

 

:میَز الفعل یخالف فی عدد الحروف الزائَدة عن الباقی-13  

لَ بعد ثالثة اّیام       !و علی الضیف اَن َیَتَحوَّ

  !الَتجَتِمُع َخصلتان فی مؤمٍن:الُبخل و الکِذب   

َن لکم دیُنکم        !واَرَسلنا موسی بآیاتنا لُیَبیِّ

  !علی کل الناس اَن یَتعایشوا تعایشاً سلمیاً   

 

!عین عبارة أفعالها مزیدة کلها-14  

!لبِرِّ  و َتنسوَن أنفُسکمأ تامرون الناَس با      

!و ال تناَزعوا َفَتفَشلوا و َتذَهَب ریُحکُم    

!إذا السماء إنَفطرت  و إذا الکواکب إنتَثَرت     

مَ    !إنَّ الذیَن یستکبروَن عن عباَدتی َسَیدُخلوَن َجَهنَّ  

 

 15-ما هو نوَع الفعل َعّما أشیُر به بخطّ :»هل َیسَتوي الذین یعلَموَن و الّذیَن ال َیعلَمونَ «

!من باِب استفعال-للغائب-فعل مضارع    

!من باب افتعال-للغائب-مضارعفعل     

!من باِب استفعال-للغائبة-فعل ماٍض     

!من باِب افتعال-للمخاطب-فعل أمر    
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