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مفردمونث/مصدر)فعل آن:ناَسَب(است یعنی بروزن     -مناسبة:اسم         فرستد/فتثیر سحاباً:و ابری رایرسل الریاح:بادهارا می 

مجرور به حرف جر است همچنین «مناسبة(/»3و1است)ردگزینه«مفاعلَة»   انگیزد.            انگیزد/یبسط:برمیبرمی       

.  موصوف و صفت آن جمیلة است           
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(              2لکم:برای شما،برایتان/)ردگزینه    معلوم)ردگزینه(/3و2ُتمِطر:فعل مضارع/للمخاطب)ردگزینه    

          4                                                                           .) :(                       3أَخَرَج:بیرون آورد)ردگزینه    

(                               4الّسماء:آسمان)ردگزینه                                          
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-3       کنند،تالش میکنند)دراین جا(/   یحاول:کوشش می   

ر)فعل معلوم است نه مجهول(             ر    ُتَصدِّ  األسماک:ماهیان/میاه:آب ها/المحیط االطلسی: ُتَصدَّ

 اقیانوس اطلس                                                    الَبلَداِن       الُبلداِن)الُبلدان جمع مکسر»الَبلَد«است(    

   

  9-    4-  

  هنگامی که گردباد سرعتش را...،ماهی ها روی زمین 

افتند.              دهد/پی درپی می:از دست می3..../گزینه   لّما:زمانی،هنگامی که/األسماک:ماهی ها/مطراً:به صورت 

 باران/فِلم:فیلم                                                                                                                       

:هنوز،ندیده بودم،انگار:نادرست هستند.  1گزینه          

:ماهی های افتاده،نادرست است.   2گزینه    

:دراین هنگام،لذا،دارم میبینم:نادرست 3گزینه   .   

                                                     است.  
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متضاد نیست بلکه مترادف هستد.    «صاَر:شد»أصَبَح:شد/با    

 بارش باران:نزولُ الَمطر/در ردزهای بهار:فی اّیام   

کند:   الربیع/منظره زیبایی:منظراً جمیالً/ایجاد می  ::    

 ُیحِدُث.                                           ز

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 4 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 4 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 



  .                                                    

                                               /.  
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 یستوی بروزن »یفتعی« است و سه حرف اصلی  به علت وجود حرف مضارع»ی«درابتدای فعل،مضارع           

از باب افتعال است.همچنین « س و ی»است.وریشه آن           از باب افتعال است.           «س  و ي»آن، 

.گوییم.             می« للغائب»چون صیغه اول مذکر غائب است به آن  .         

 منیتتت     ت.                
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موا»فعل  ل نیست بلکه از باب «تقدِّ از باب تفعُّ

 تفعیل است.
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ل است و دو حرف   گزینه1:یتحول،از باب تفعُّ

 زائد دارد/گزینه2:تجتمع:ازباب افتعال است و دو 

 حرف زائد دارد/گزینه3:ارسلنا از باب افعال و 

  یک حرف زائد دارد/یبین:بروزن تفعیل است و 

یک حرف زائد دارد/گزینه4:یتعایشو:ازباب  

 تفاعل است و دو حرف زائد دارد.             
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  خواهد که همه افعالش سوال گزینه ایی را می 

       و «انَفَطَرت»،3گزینهمزید باشند که در  

     هر دو مزید هستند.           «انَتَثَرت» 

  

.  

                           

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 2صحیح است 


