
                                                                                                 
 

                                                      

                                                                                            

                                                            

                                                                  

                                                                             
                                                               

 
                                                          

     

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شماره پرونده
 

 5نحو موضوع 3 پايه

 71-71 ساعت 71/71/17 تاريخ

 نتيجه
 به حروف عددبه 

 
 

   بازبيني

 

 
 امور امتحانات 

  17-11کتبي امتحانات

 نيمسال اول تجديدي 

 رديف
 

 باسمه تعالي

 قم علميّه مرکز مديريت حوزه

 معاونت آموزش

 مدرسه علميّه معصوميه   

 

 ............................. متولد:  ..................... ........ نام پدر: ....................................................... نام و نام خانوادگي:

                                            .........................................................  نام استاد: .................................صادره:  ............................ شماره شناسنامه:

 نمره(7)هرکدام:تستي

 به چه معنا است؟ (ناعامِ ذْه مُما رأيتُ)و  (الخميس ومِيَ ذْه مُما رأيتُ)در مثال  "مذ" .1
 إلي -ند: مِ   إلي -ج: في   في -نب: مِ   من -الف: في  

 باشد.................. مي "نمَ"ظرف به معناي ............... و  "مع" (م اللهصَن عَ ا مَمع الملوك و الدنيا الّ الناس ماإنّ). در روايت 2
 موصوله -عندد:   نكره موصوفه -عندج:   نكره موصوفه -ب: موضع الاجتماع  موصوله -الف: موضع الاجتماع  

 شام()طبق نظر ابن ه؟نيست. كدام گزينه ممتنع 3
 ا زيدٌد: هل قام الّ   مج: هل لم يقُ   ) أم متصله( عمروٌ أمْ قائمٌ ب: هل زيدٌ  الف: هل زيداً ضربتَ  

 باشد..... و ............ مي...طبق نظر ابن هشام ..... (انشقت السماء فهي يومئذ واهية) در آيه  "واهيةٌ"و  "ئذٍيومَ". تنوين 4
  تمكين -د: عوض  تمكين -ج: تمكين  تنكير -مكينب: ت  تنكير -الف: عوض  

 نمره(1کدام)هرسوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه ، به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد8به  تشريحي:

ن إو  ط في العموم لزم انتفاؤهن كان مساوياً للشرإأنها )لو( تفيد امتناع الشرط خاصةً و لا دلالة لها علي امتناع الجواب و لا علي ثبوته و لكنه » .1

  «لشرط و هذا قول المحققينلكان اعم فلا يلزم انتفاؤه و إنما يلزم انتفاء القدر المساوي منه 

 عبارت را به طور كامل به همراه مثال براي دو حالت مذكور در متن توضيح دهيد.

 

 

 «انية بوجود الاولي تين اسمية ففعلية لربط امتناع الثملاحدها ان تدخل علي ج» لولا:. 2

 /. نمره5چيست؟ « اسميه ففعلية  »الف: در عبارت مذكور مراد از  

 نمره1.را در ضمن مثال شرح دهيد «لربط امتناع الثانية بوجود الاولي »ب: عبارت  

 

 /. نمره5رد؟ ضمير كاف طبق نظر جمهور چه محلي از اعراب دا «لولاك ياعلي ما عرف المؤمنون من بعدي »ج: در حديث شريف  

 

ليس حمزة  وَاَ و قول الامام الحسين عليه السلام:  (ليس خلق الله مثله )دالة علي نفي الحال و تنفي غيره بالقرينة نحو ةليس كلم» . 3

  «سيدالشهداء عم أبي؟

 در هر يك از مثال هاي مذكور براي نفي چه چيز )حال يا غير حال( به كار رفته است؟ "ليس"الف:  

 

 م و خبر ليس را در هر دو مثال مشخص كنيد.ب: اس 

 

 

     

 



ما إما زائدة و إما مصدرية فقيل : موضعها هي و  (م في يوسفطتُما فرّ من الله و من قبلُ ألم تعلموا أن اباكم قد أخذ عليكم موثقاً) قوله » . 4 

 «" ن قبلُبة الذين مِكيف كان عاق" و لا صلات و يشكل عليهم  بأن الغايات لا تقع اخباراً و ردّ "من قبل"صلتها رفع بالابتداء و خبره 

 نمره 5/1الف: اشكال و جواب مذكور در متن را به طور كامل توضيح دهيد.  

 

 

 نمره 5/0)من قبل( چه معنايي دارد؟  "بلقَ"داخل شده بر  "نْمِ"ب: طبق نظر جمهور   

 را مشخص كنيد. ما )معنا( نوع. 5

 الموتُ تكونوا يدركْكُم  ماأيْنَ    اكل الرجل من كسبه مااطيب   

 عند الله  مال الاغنياء للفقراء طلباً احسن تواضعَ ما  

و لكم في  وٌّعد كم لبعضٍاهبطوا بعضُ :العاطفة و الابتدائيه نحو -عند من يجيز تعدد الحال -اذا سبقت واو الابتدائية بجملة حاليه احتملت  ».6

  «الارض مستقر

 نمره 5/0اشد؟الف: مراد از واو الابتدا در عبارت چه چيز مي ب  

 نمره1 .ب: بر فرض جواز تعدد حال ، صاحب حال و حالهاي موجود در آيه را مشخص كنيد  

 نمره 5/0در آيه چه نوع واوي خواهد بود؟  "واو"ج: بر فرض عدم جواز تعدد حال   

خير من العجب ما خلا الله بين عبده المؤمن و بين  الذنب نّألولا "الواو (: عطف ما لا يستغني عنه و منه قول النبي )ص(  انفراداتالتاسع )من  ».7

 «علي عدم افادتها الترتيب. و هذا من أقوي الادلة "ذنب أبداً

 نمره1 .چيست در مثال تطبيق كنيد "ما لا يستغني عنه"الف: مراد از عبارت   

 

 نمره1 .؟ نحوه دلالت را توضيح دهيداشاره به چه مطلبي دارد "علي عدم افادتها الترتيب هذا من أقوي الادلة"ب: عبارت   

 

  «هفهما تركتموه منها كفاكموه أهلُ هلاًان للخير و الشر أ» ل امير المؤمنين )ع( قا. 8

 نمره1طبق نظر ابن هشام اسم است يا حرف ؟ چرا؟  ،شريفه الف: مهما در روايت  

 نمره 5/0به چه معنايي استعمال شده است ؟ در روايت شريفه ب: مهما  

 5/0 دارد؟ شريفه در روايت ج: مهما چه نقش نحوي )اعراب(  

  «من فارس ه رجالٌتْنالَهذا الدين في الثرياء لَ لو أنّ» . قال النبي)ص( 9

 نمره 5/0مشخص كنيد  شريفه لو را در روايت معنا )وجه(الف:   

 نمره 5/0چه اعرابي دارد؟  محلاً «هذا الدين في الثرياء نّأ»  ب: كل عبارت  

 نمره1 نماييد.را مشخص  "لو "ج: شرط و جزاي  

 

 «موفق باشيد»

 

 

 

 


