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    مومنين (ع) ابهر حوزه علميه امير ال

  معاونت آموزش        
  نام :                                                               نام خانوادگي :

  :نام پدر:                                                           محل صدور

  

 شماره پرونده:
 ذکر شماره پرونده الزامي است .

  صرف       :نام درس ١  پايه :

 ١٠/١٣٩١/ ٢٤   تاريخ: صبح ٨   ساعت:

 نتيجه بازبيني مجدد: نتيجه اوليه :

  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد
  

  يکي از سواالت تشريحي اختيار ميباشد . در صورت عدم انتخاب سوال اختيار سوال آخر نمره داده نخواهد شد  
 

 

  
  

  به ترتیب چه قواعد اعاللی صورت گرفته است ؟ » خف«و» دعا«و» ولقُی«در کلمات - 1
  حذفی-  سکونی- قلبی  -ب                                                                  قلبی -سکونی–حذفی  -  أ

                 سکونی– قلبی– فیحذ - د                                                                     حذفی- قلبی–سکونی -ج
  کدام یک از حروف است که وقتی بر سر فعل مضارع در بیاید معناي خبري آن را به انشایی تبدیل می کند ؟- 2
  لما - ان - ب             سوف-سین - أ

  هل  -همزه(أ) -د                            الي نهی –لم -ج
  مبدا اشتقاق فعل ثالثی مزید طبق نظر بصریین چیست ؟  - 3
 مصدر ثالثی مزید -ب                                                                            مصدر ثالثی مجرد- أ

   أوب صحیح است . -د                            فعل  ثالثی مجرد  -ج
  از باب تفعیل به ترتیب به چه معناي بکار رفته است ؟» طَوف زید حولَ البیت «باب افعال ومثال  از»جمت الکتاب اَع«مثال - 4
  تکثیر–مطاوعه  -ب                                     نسبت - تعریض- أ

  تکثیر- سلب   -د                           سلب -صیرورت -ج
    تشریحی

 . سیر اعالل در کلمات زیر را بنویسید - 1

  موثاق- أ
  قَوِو-ب
  ییسرُ- ج
  بیع- د

 ناقص را با ذکر مثال توضیح دهید .قاعده خصوصی  - 2

  
  
 
 چهار خصوصیت از خصوصیتهاي فعل مضارع را بنویسید . - 3

 
 
  



 که بر سر فعل مضارع داخل می شوند .چیست ؟ با ذکر مثال بنویسید .»الم امر والي نهی«اثر لفظی ومعنوي  - 4

  
  
 
 ا نون تاکید ثقیله وخفیفه صرف نمایید .را ب»یرمی«فعل مضارع  - 5

  
  
  
 
 . ابواب مشهور ثالثی مزید را بنویسید ووزن اولین صیغه مضارع آنهارا بنویسید - 6

  
  
  
 
 همزه باب افعال چه نوع همزه است ؟ با ذکر مثال توضیح دهید . - 7

  
  
  
 

 در جمالت زیر معانی باب ها را مشخص نمایید . - 8

  اَباع زید کتابه- أ
  بکراًضارب زید -ب
  واجمعت الناس فاجتَمع- ج
  تَجرَّع الماء  - د
 ؟خصوصیت باب انفعال را با ذکر مثال توضیح دهید.وبیان کنید که آیه این باب  الزم است یا متعدي ؟  - 9

 
 
 
 
 

 


