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 شماره پرونده:
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  ١نحو :ام درسن ١ پايه :
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 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.....................میباشد. اقاضیغی، اآلیات واعالمت نصب در کلمات  الب - 1
  فتحه مقدره-فتحه-فتحه-ب                                          فتحه-کسر-فتحه- أ

  فتحه- فتحه-فتحه مقدره -د                   فتحه -کسره-فتحه مقدره -ج
  را معین نمایید .با توجه به احکام اسناد فعل به فاعل ،گزینه نادرست - 2
  الهندان قامتا فی الدار  -ب                قام فی الدار الهندان- أ

 قامتا فی الدار الهندان -د                 قامت فی الدار الهندان -ج

  کدام یگ از گزینه هاي زیر شامل مفعول مطلق نوعی می باشد؟- 3
  انّهم یکیرون کیداً - ب  فدکّت دکۀً واحدةً- أ

  انک کادح الی ربک کدحاً -د  م لک الحمد حمد الشاکرینالله-ج
  ضرب زیدبکراً-رایت احد عشر کوکباً –صام زید یوماً  –جاء زید راکباً نقش منصوبات را در مثالهاي زیر به ترتیب مشخص کنید. - 4
  مفعول به-حال - ظرف - تمییز- ب  هلمفول  - تمییز - ظرف - حال- أ

 مفعول به-مفعول به-مفعول به–ظرف -د  مفعول به- تمییز-ظرف-حال-ج

  تشریحی
  معرب ومبنی را باذکر مثال تعریف نمایید .- 1
  
  
  
  

  *ء الستۀ االسما*الرابع  ان یکون الرفع بالواو والنصب بااللف والجر بالیاء ویختص ب
  با توجه به عبارت ،به موارد ذیل زیر پاسخ دهید . - 2
  از حاالت مثالی بزنید (جمله کامل )براي هریک  - ق می باشد .باسماءسته با چه شرائطی داراي اعراب فو- أ

  
  
  



  اسباب منع صرف اسماء مشخص شده را بنویسید .- 3
 غصبانَفرجه موسی الی قومه  -  أ

 منی افصحهو  - ب

 مآربو لی فیها  - ت

  ابراهیمواوحینا الی  - ث
  معانی حروف مشخص شده را بنویسید .- 4
 البصرة الی الکوفۀ منسرت  - ب                                                                          القلمبکتبت  -  أ

 لّهلالحمد - ث                                                                          أخیهکزید  -ت

  ي زیر مشخص کنید .اموارد کسره انّ وفتحه آنرا در مثاله- 5
 زیداً قائم انّ -  أ

 رسلُ ربکا انّیا لوط   - ب

 ک قائمانّعجبت من  - ت

 بلغنی انّ زیداً قائم  - ث

  انواع توابع را در مثالهاي زیر مشخص نمایید .   - 6
 اجمعون      کلُّهم  فسجد المالئکۀ - ب                                                        الیمٍفبشّرهم بعذابٍ  -  أ

                                 عبد اهللا  جاء زید  -ث                                                            راسهرایت زیداً -ت

  دو مورد از موارد وجوب تقدیم فاعل بر مفعول را درقالب مثال بیان کنید . - 7
  
  
  
  انواع منادا  واعراب آنها را در مثالهاي زیر مشخص نمایید .- 8
 یازیداً -یازید -  أ

      عند اهللا  وجیهۀٌ- یا وجیهاً - ب

 ثالثۀٌ وثالثین رجالٌ-یا ثالثۀً - ت

 ارض ابعلی - قیل یا ارض - ث

                                          .  مبتداي اسمی و وصفی را با مثال توضیح دهید- 9
 
  

 

 


