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  معاونت آموزش        
  نام :                                                               نام خانوادگي :

  :نام پدر:                                                           محل صدور

  

 شماره پرونده:
 ذکر شماره پرونده الزامي است .

  ٤نحو :نام درس ٣   پايه :

 ١٠/١٣٩١/  ٢٨  تاريخ: صبح٨    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  
 

 

  
  

.و........ .......به ترتیب به معناي »اذ«لفظ »  ظَّلَمتُم أَنَّکُم فی الْعذَابِ مشْتَرِکُونَ إِذ ینفَعکُم الْیوم ولَن«و» أَخْبارها تُحدّثُ یومئذ«در آیات شریفه - 1
  می باشد .

    اسم براي زمان ماضی - تعلیل- ب    اسم براي زمان مستقبل - مفاجات- أ
   تعلیل-اسم براي زمان مستقبل -د    مفاجات -اسم براي زمان مستقبل -ج

و  المصباحالف والم در دو کلمه   »الَّذینَ ءامنُوا  لَفی خُسرٍإِال نَااالنسإِنَّ  «و » فی زجاجۀٍ الْمصباح فیها مصباح «در آیات شریفه  - 2
  به ترتیب چه نوع الف والمی است؟  االنسان

  غراق افراداست–عهد ذکري -ب                                                   حضوريعهد -استغراق افراد- أ
   عهد حضوري–عهد ذکري - د                                 عهد ذهنی -استغراق خصایص افراد-ج
  بمعناي تفضیل است؟» اما«در کدام گزینه لفظ - 3
  اما ان تعذِّب و اما ان تتخذ فیهم حسناً - ب                                                         تعلَّم اما فقهاً و اما نحواً- أ

  شاکراً و اما کفوراًانّا هدینا السبیل  اما -د                                    جائنی اما زید و اما عمرو-ج
  به ترتیب عبارت است از..................»  ما کنتم تعملونبادخلو الجنّۀَ «و» نورهمبذهب اهللا «در مثالهاي »باء«ناي به نظر مصنف مع- 4
  سببیت-بدل-ب                                               مقابله- تعدیه- أ

 مقابله- غایت-د                     تعدیه-استعالء-ج

    تشریحی
  )تصدیر است .مرحوم مصنف براي این تصدیر دو دلیل ذکر کرده ،آن دو دلیل را بیان کنید .أصی همزه (یکی از احکام اختصا- 1
  
  
  
  شرطیه ،چند مذهب است آن مذهب ها را نوشته ومرحوم مصنف کدام مذهب را قبول دارد ؟»اذا«در ناصب - 2
  
  
  
  



  را بیان کرده وبراي یک وجه مثال بزنید.»اَال«سه وجه از وجوه  - 3
  
  
  
  را بیان کنید.»الی«در مثالهاي زیر معانی لفظ - 4
  منْ أَنصارِي إِلَى اللّه-ب                                                             منَ النَّاسِ تَهوي إِلَیهِمأَفْئدةً - أ

  إِلَی الْبیت الْعتیقِثُمّ محلُّها - د                      ی                     االَقْص مّنَ الْمسجِد الْحرَامِ إِلی الْمسجِد- ج
  

  ام منقطه که بر سه نوع است آن انواع را بیان کرده وبراي یک نوع مثال بزنید.- 5
  
  
  
  وبراي یک وجه مثال بزنید.را بیان کرده » ان«سه وجه از وجوه لفظ - 6
  
  
  
  
  ار رفته است؟در مثالهاي زیر به چه معنانی بک»او«حرف - 7
  لَأَضربنَّه عاش او مات -ب  جالسِ العلماء او الزهاد-أ

  لبثنا یوماً او بعض یومٍ - د  ما قام زید او ما قام عمرو- ج
  

  را بیان کنید .» اي«نوع » ایهم زادته هذه ایماناً«را بیان کرده ودر مثال »اي«سه وجه از وجوه لفظ  - 8
  
  
  
ثالثه فخرّج علی زیادة الباء او  علی  رفیمن ضم اوله وکس»تُنبت بالدهن « اَماو» أ قمت بزید« اقبتان  لم یجز وألنّ  الهمزة والباء متع*

* تیاتی بمعنی نَب تانّها للمصاحبۀ .............او انّ انب  
  عبارت فوق را توضیح دهید .ترجمه تحت اللفظی نمره ندارد.- 9
  
  
 

 


