
 

 ت  داخلی امتحاان 
رس حوزه  اهی علمیه خوارهانمدا

  

حان:  1تجزیه و ترکیب موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: 1تجزیه و ترکیب عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  دو سطح تجزیه و ترکیب متوسطه ک
 

 11/60/39 اترخی ربگزاری:

ن: 39ـ  39سال تحصیلی:   ااشتنرات:  10 بارم امتحا

ح:  سال سومنیم کل کتاب دوده:مح  خانم محبوبه عرب احمدی انم طّرا

 دقیقه 06زمان:                نام ونام خانوادگی:                                     پایه: سوم         

 نام پدر:

  نمره   )علیه السالم(مدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه

 

 نمره 2یات زیر، نوعِ افعال مضارع مشخص شده را بنویسید؟ در آـ 1

 الیتیم. یَدُعُالف( فَذالِکَ الّذی 

 عَلَیه اَحَدٌ.لَن یَقدِرَ ب( اَیَحسَبُ اَن 

 ما اَمَرَهُ. یَقضِج( کلّا لَمّا 

 اإلنسانُ إلی طَعامِه. فَلیَنظُرِد( 

 نمره 1وزن کلمات زیر را بنویسید؟ )ذکر حرکات الزم است( ـ 2

 » .................................. «الف( حادِی 

 » ........................................ «ب( قُل 

 نمره 1را در مثال های زیر مشخص نمایید؟ « مَن » نوع ـ 3

 الف( مَن یُکرِمُنی اُکرِمهُ.

 ب( مَن یُکرِمُنی اُکرِمُهُ.

 مرهن 1 ـ معانی حروف مشخص شده را بنویسید؟4

 البلدِ. عُنالف( سافَرتُ 

 ائبینَ.غـبِب( و ما هُم عَنها 

 نمره 1در کلمات زیر قاعده مورد نیاز را اجرا نمایید؟ ـ 5

 ب( جَزای:      الف( تُتلَوُ:

 د( رَضَیُوا:      ج( یَوجِدُ:

 نمره 1را در مثال های زیر مشخص نمایید؟ « اِذا » ـ نوع 6

 االَسدُ بِالباب.اِذا الف( خَرجتُ فَ

 رَأوهُم قالُوا اِنَ هوالءِ لَضالّونَ.اِذا ب( و 

 

 



 

 

 نمره 2نوع مرفوعات مشخص شده را بنویسید؟ ـ 7

 فَتأتُونَ اَفواجاً. فِی الّصُورِالف( یَومَ یُنفَخُ 

 .مِن وَرَقهٍب( و ما تَسقُطُ 

 .ما القارِعَهُ*  القارِعَهُج( 

 نمره 1ترجمه نمایید؟ ـ 8

 ی الفَرسُ.الف( جَر

 ب( نَقُصُ علیکَ أحسَنَ القَّصَصِ.

 نمره 1را در مثال های زیر بنویسید؟ « أل » ـ نوع 9

 عباس.الـالف( 

 مّصباحُ فِی زُجاجَه.الـب( فیها مّصباحٌ 

 نمره 5/2ـ نوع مفعول ها را در مثال های زیر با ذکر اعراب هر یک بنویسید؟ 10

 ها.سرمُ أیّانَالف( یَسئَلُونکَ عَن الساعَهِ 

 .النَجدَینِب( وَ هَدَیناهُ 

 بَعدَ ذلِکَ دَحـها. األرضَج( و 

 .کِذّاباًد( وَ کَذَبُوا بَآیاتِنا 

 مَرضاتِ اهلل. ابتغاءَهـ( یُنفِقُونَ أموالَهُم 

 نمره 1را مجهول نمایید؟ « آتی اهللُ فالناً کتابَهُ » ـ عبارت 11

 نمره 1ی از اعراب دارند یا خیر؟ با ذکر دلیل بنویسید؟ ـ جمالت زیر اسمیه اند یا فعلیه؟ آیا محل12

 .یَقومُ الرّوحُ و المَالئِکَهُ صَفّاًالف( یَومَ 

 .ءَأنتُم اَشَدُ خَلقاً اَمِ السماءُب( 

 نمره 5/0یکی از راه های تشخیص تمییز بودن کلمه را بنویسید؟ ـ 13

 موفق باشید                                                                                                                                                      


