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به حروف

بازبيني

تستی(:هرکدام9نمره)

 .1وجه منصوبيّت كلماتي كه زير آن خط كشيده شده است به ترتيب ،چيست؟ "خَلَقَ اللهُ الزَّرافَةَ َيدَيْها اَطْوَلَ مِنْ رجلَيْها"
الف :مفعول به اوّل -مفعول به دوّم -حال

ب :مفعول به -بدل -حال

ج :مفعولٌ به -حال -نعت

د :مفعول به -حال ا ّول -حال دوّم

 .2كدام يك از حروف جاره زير زائد نميباشد؟
الف :هل جاءَك مِن اَحدٍ

ب :اِنْ كنتم للرُؤيا تَعْبُرونَ

ج :ليس كمثله شيءٌ

د :ذَهَبَ اللهُ بنورهم

 .3در كدام گزينه عامل حال واجب الحذف نميباشد؟
الف :ضربي زيداً قائم ًا

ب :زيدٌ اَخوك عطوفاً

ج :كيف جئتَ ؟ راكباً

د :اِشتريْتُهُ بدرهمٍ فَصاعِد ًا

 .4در كدام يك از گزينههاي زير تمييز واجب النصب نيست؟
الف :فَلَنْ يُقْبَلَ مِن اَحَدِهِمْ مِلْءُ الارضِ ذهباً

ب :اَ ْنتَ اَ ْعلي منزلاً

ج:طاب زيدٌ نفساً

د :له قفيرٌ براً

تشريحی :به  8سوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه  ،به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد(هرکدام9نمره)

 .1متن زير را خوانده و به سؤالات آن پاسخ دهيد ".يجب أنْ يُؤتي بمفعول الفعلِ المُهْمَلِ ظاهراً اذا لزم مِنْ اِضماره عدم مطابقتِه لما يُفَسِّرُهُ؛
لِكَوْنِهِ خبراً في الأصْلِ عمّا لا يطابق كما اذا كان في الأصل خبراً عن مفردٍ و مُفَسِّرُهُ مثنّي نحو( اَظُنُّ و يَظنّاني زيداً و عمرواً اَخوين )"
 -1در مثال چند اسم متنازعٌ فيه وجود دارد و راه حل هر تنازع چيست؟!
 -2مراد از مُفسِّر و مُفسَّر كدام كلمه ميباشد؟
 -3مراد از اصل در عبارت چيست؟

 .2متن زير را خوانده و به سؤال آن پاسخ دهيد" .و شرط كون نصبِ ما اُشتُقَّ مِن المصدر مقيساً  :أنْ يقع ظرفاً لما اجتمع معه في اَصْلِهِ
أيْ  :أنّ يَنْتَصِبَ بما يجامِعُهُ في الاشتقاق مِنْ اصل واحدٍ"
مرجع تمام ضماير غايب اعم از مستتر و بارز را ذكر كنيد و براي متن يك مثال ذكر كنيد.

 .3با ذكر يك مثال شعرذيل را ترجمه كنيد ".و إن يفرَّغ سابقٌ إلّا لما  /بعدُ يكن كما لو إلّا عُدِما"

 .4چهار مورد از موارد وجوب حذف عامل مصدر را نام ببريد .و براي 2مورد مثال ذكر كنيد.

 .5شعر زير را ترجمه كرده و براي اقسام موجود در آن يك مثال ذكر كنيد.
وَ لا تَجِي مَعَ اوّلٍ قَدْ اُهْمِلا  /بِمُضْمَرٍ لِغيرٍ رَفعٍ اُوهِلا  ...........بل حَذفَهُ إلزَم إنْ يَكُنْ غير خبر  /و أخِّرَنْهُ إنْ يَكُنْ هُوَ الخبر

 .6اقسام ايُّ در عبارتهاي زير را مشخص كنيد.
مررت برجلٍ أيِّ رجلٍ

يعجبني أيُّهم قائمٌ

أيُّ زيدٍ أحْسَنُ

فلِلَّه عينا حَبْتَرٍ أيَّما فتيً

 .7با توجه به متن به سؤال آن پاسخ دهيد" .و ممّا لا يصلح للنيابَة الظرف الذي لا يتصرف نحو (سَحَرَ) اذا اُريد به سَحَرُ يومٍ بِعينِهِ
الف :مراد از ظرف غير متصرف چيست؟ ب :كلمه (سحر) در صورت غير متصرف بودن چه اعرابي ميگيرد؟ چرا؟

 " .8المُلابَسَةُ بالتابع في هذا الباب (اشتغال العامل عن المعمول) كالمُلابَسةِ السَّبِبي و معناه اَنَّهُ اذا عمل الفعلُ في اَجْنَبِيٍّ و أتبع بما اشتمل
علي ضمير الاسم السابق حصلتِ المُلابَسَةُ بذالك كما تحصل بنفس السَّبَبيِّ"
الف :با ذكر مثال توضيح دهيد مراد از اجنبي و سببي و ملابسه چيست؟

 .9توضيح دهيد در آيه زير چرا نمي تواند منصوبيت كلمه (شركاءَكم) بنابر عطف بر كلمه (أمرَكم) باشد؟و وجه نصب آن چيست؟
"فَأجْمِعُوا اَمْرَكُمْ و شُرَكاءَ كُمْ"

"موفق باشيد"

