
   باسمه تعالی                                                                                                                 

مرکز مديريت حوزه ها علميه                                                                                    
    مومنين (ع) ابهر حوزه علميه امير ال

  معاونت آموزش        
  نام :                                                               نام خانوادگي :

  :نام پدر:                                                           محل صدور

  

 شماره پرونده:
 ذکر شماره پرونده الزامي است .

  ٣نحو :نام درس ٢   پايه :

 ١٠/١٣٩١/ ٢٤  تاريخ: صبح١٠              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  
 

 

  
  

 گر عامل تمییز می باشد ؟کدام گزینه بیان - 1

  الفعل وشبه الفعل فی تفسیر النسبۀ  - ب                                                          االسم المبهم فی تفسیر النسبۀ- أ
  فسیر النسبۀ واالسمالمسند فی ت  -د                                                         االسم المبهم فی تفسیر االسم -ج
  جر مفعول له................- 2
  اگر با فاعل خود از نظر زمان متحد باشد ، جایز نیست.- ب                                   اگر مفهم علت باشد جایز نیست. - أ

   .بعضی ازموارد هم واجب استدرز وبعضی از موارد جایدر -د                      اگر عامل او وفعل یکی باشد جایز نیست. -ج
  تشریحی

  جرّد الفعل اذا ما أُسندا                             ألثنین أَو جمعٍ کفاز الشهدا
  بیت فوق را شرح دهید.- 1
  
  
  
  اشتغال عامل از معمول را درقالب یک مثال توضیح دهید .- 2
  
  
  

اولی من التعبیر بمفعول لم یسم فاعله ،لشموله للمفعول وغیره ولصدق الثانی علی المنصوب فی *والتعبیر به (النادب عن الفاعل )
  ولیس مراداً*»أُعطی زید درهماً«قولک 

  عبارت فوق را تبین نمایید. - 3
  
  

  
  علت الزم بودن افعال زیر را بیان کنید. - 4
  طَهرَ- ب                 نَهِم- أ

  اقشَعرَّ-د                    مرِض- ج



*وما لتوکید فوأبدا ألنّه بمنزلۀ التکیریر الفعل والفعل ال یثنی والیجمع*د ح  
  مفعول مطلق نوعی وعددي رادر قالب مثال تعریف نمایید. -عبارت فوق را شرح دهیدب- الف - 5
  
  
  
  
  .ظرف متصرف وغیر متصرف را باذکر مثال تعریف نمایید  - 6
  
  
  
  

  بالنصب  ألنّ عطف زید علی الکاف الیجوز*» ما لَک وزیداً«ان امکن ولم یجز العطف لمانع یجب  نحو*والنصب علی المفعولیۀ 
  أ)  متن را توضیح دهید.  ب) علت عدم جواز عطف زید بر کاف را بیان کنید.- 7
  
  
  
  

  والحال ان عرِّف  لفظاً فاعتقد                  تنکیره معنی کوحدك اجتهد
  ضیح دهید.را تو قبیت فو - 8
  
  
  
  ي زیر بیان فرمایید .اجاره را در مثاله»بـ«و»من«معانی - 9
  نورهمبذهب اهللا - ب       سم اهللا الرحمن الرحیمب- أ

  المسجد الحرام  نمسبحان الذي اسري بعبده لیلً -د       األوثان نمواجتنبو الرجس  - ج
  

  »*مسجد الجامعِ«موصوف الی صلته .....وأول موهما ذلک اذا ورد  نحو*ال یضاف اسم ٌ لما به اتحد معنی فالیضاف اسم لمرادفه وال 
   .عبارت فوق را توضیح دهید -10
  
  



  
  
  
 

 


