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امأل الجداول :
اصل اجابة
اصل انقاد
اسم االلة هو ما ٌعالج
االمر من ٌودّ بفك االدغام
ان كل واو اذا وقعت رابعة فصاعدا
مصدر حٌِ ًَ
االسم الفاعل المؤنث من ٌَروى
ي
االسم الفاعل المذكر من ٌُ ِر َ
"ق" فٌصٌر على
االمر من ٌقً ِ
حرف واحد و ٌلزمه
االمر من وحً ٌوحً

.V

٘=ٔ*٘
كمل الجملة :
ان اتصل باالجوف ضمٌر المتكلم او المخاطب .....................................
من الواوي ..........................لالتقاء الساكنٌن
ان الهمزتٌن اذا التقتا فً .............................ما قبلها
(ٓٔ=٘*ٕ)
اكتب امر الحاضر و اسم المفعول لالتٌة :
حً ,ج) استرشى ,د) جاء ,ه) آب
أ) رضً  ,ب) ّ
(ٕٔ=ٗ*ٖ)
اجب :
ٌعل من االجوف المزٌد فٌه ما هً ؟
كٌف ٌبنى اسما الزمان و المكان من الصحٌح و المعتل بٌن مع االمثلة ؟
ما هو اللفٌف المفروق و المقرون ؟
ما هو المثال و االجوف ؟
(ٕ٘=٘*٘)
صرف على ضوء االجناس :
اجلود
أ) وعد ,ب) رمً ,ج) استطوي
,د)توعد ,ه) ّ
ّ
()ٔ*8=8
حول الى االصل :
أ)ٌستدعً ,ب) مختار ,ج) مبٌع ,د) اُختٌر ,ه) اِنقدْ ,و) ٌخاف ,ز) ٌ,ؤوب ,ح) ِق

.VI
.VII
أ.
ب.
ج.
د.
.VIII
.IX

(ٓٔ=ٓٔ*ٔ)

()SEMESTER IV
الصف

المادة

الموضوع

التارٌخ

الثانى

الصرف

تصرٌف الزنجانى

ٕٓٔٙ/ٓ٘/ٔٓ

.I

اختر الصحٌح من القوسٌن :

أ.

ذو الثالثة (اجوف ,ناقص ,مثال )

زمن االمتحان

العالمة

ٕم–ٗم 

ٔٓٓ

(ٓٔ=ٓٔ*ٔ)

ب.

ذو االربعة (مثأل,ناقص أجوف)

ج.

الفعل الناقص (,اعطى ,سأل ,وعد )

د.

الفعل االجوف (ٌسر  ,هوى  ,دأب )

ه.

الفعل المثال (وعد  ,قرأ ,قال )

و.

الفعل اللفٌف المقرون (ٌشوي , ,رمى ,غزا )

ز.

الفعل اللفٌف المفروق (وقى ,ومق  ,نصر )

ح.

الواو تحذف من الفعل المثال الذي ٌكون (على وزن ٌف َعل ُ ,على وزن ٌف ُعل ُ ,
على وزن ٌف ِعل ُ )

ط.

تحذف الالم من الناقص فً مثال فعلوا مطلقا و فً مثال فعلت (ان انضم ما قبلها ,
ان انكسر ما بعدها ,اذا انفتح ما قبلها )

ي.

اإلسم الزمان والمكان مما زاد على ثالثة أحرف (كاسم المفعول  ,كاسم الفاعل ,
كاسم التفضٌل )

.II

.III

(ٓٔ=ٓٔ*ٔ)

اكتب المعانً :
أ) رمً ,

ب) المعطً ,

س ُرو  ,ه) ارتجى ,
ج) منقاد  ,د) َ

و) ٌنبري ,

ز) ٌعروري

ح) استرشً ,ط) ش ٌّا ,ي) ر ٌّان

عرب :
ّ

أ.

്കുട്ടികളളപ്പോളല ളെരുമോറുന്നവന

ب .

്നിങ്ങള് കുപ്റ സ്ത്രീകള് സംരക്ഷിക്ക

ج .

്രിരളെടുക്കുന്നവന

د.

്നീ ഒരു സ്ത്രീ വില്ക്ക്ക

ه.

നിങ്ങള് കുപ്റ െുരുഷന്മോര് രൃപ്രിളപടും

(ٓٔ=٘*ٕ)

