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به حروف

نتيجه
بازبيني

تستی(:هرکدام1نمره)

 -1کدام گزينه غلط است؟
د) الدرهمُ أعطَيْتُه إيّاك
ج) الدرهمُ أعطَيْتُك إيّاه
ب) سَلّنِی إيّاه
الف) أکْرمتُ ايّاك
 -2کدام دسته از کلمات زير جمع مذکر سالم بسته می شوند؟
د) اصغر  -محبوب
ج) سعيدة – زيد
ب) سكران – سالم 
الف) احمد – قولويه
 -3کدام گزينه نادرست است؟
د) قول مساوي با لفظ است
الف) کلام اخصّ از لفظ است ب) قول اعمّ از کلام است ج) قول اخصّ از لفظ است
ت ما لَمْ تُضَفْ و صدرُ و صِلِها ضميرٌ انحَذَفْ) در کدام گزينه (أيّ) مبنی است؟
 -4با توجه به بيت(أيُّ کما و أُعرِبَ ْ
ب) اضافه نشود لفظاً و صدر و صله اش مذکور باشد
الف) اضافه نشود لفظاً و صدر و صله اش محذوف باشد
د) اضافه شود و صدر و صله اش محذوف باشد
ج) اضافه شود و صدر و صله اش مذکور باشد
« تشريحی :به 9سوال پاسخ داده(يكی از سؤالات 2نمرهاي اختياري است) و در صورت پاسخ به همه  ،به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد»

 -1اسماء سته در چه صورتی معرب به حرکات ظاهره و در چه صورتی معرب به حرکات مقدره می باشند؟  1.1نمره

 -2هر يك از موارد زير چه شباهتی به حرف دارند؟  2نمره
الف) اسم فعل

ب) اسم اشاره

ج) اسم استفهام

د) فواتح سُور

 -3اعراب جمع مؤنث سالم در صورتی که علم شده باشد(مثل أذرعات :نام مكانی در شام) را بيان نماييد؟  1.1نمره

 -4چرا در عبارت( جاء الذي أنا ضاربُه أمسِ) حذف عائد صله در جمله جائز نيست؟  1نمره

 -1نوع (أل) را در کلمات زير معين نماييد؟  2نمره
الف) الرجل

ب) المدينه

ج) بنات الأوبر

د) اللات(صنم)

ن المسمّی مطلقاً  /علمُه کجعفر و خرنقا) به سؤالات زير پاسخ دهيد؟  2نمره
 -6با توچه به عبارت (اسمٌ يُعيّ ُ
الف) بيت فوق را ترکيب نماييد 1 .نمره
ب) نكرات و ساير معارف با کدام يك از قيدهاي تعريف ( َعلَم) خارج می شوند؟ چرا؟  1نمره

 -7موارد اعراب نيابیّ را در آيات زير مشخص نماييد؟  2نمره
الف) وسع کرسيّه السمواتِ و الأرضَ

ب) و اللهُ ذو الفضل العظيم

ج) فانفجرتْ منه اثنتا عشره عيناً

د) حينَ الوصيه إثنان

 -8نوع تنوين را در کلمات زير مشخص نماييد؟  2نمره
الف) مسلمات

ب) رجلٌ

ج) جوار

د) کلٌ

 -9بيت( و مثلُ ما ذا بعدَ ما اسْتِفهام

أو مَنْ إذا لَمْ تُلْغَ فی الكلامِ ) را به طور کامل توضيح دهيد؟  2نمره

( -11بالجرّ و التنوين و الندا و أل  /و مسند للإسم تمييزٌ حصل)  ....و لا يقدح فی ذلك وجود ما ذکر(علائم الإسم) فی غير الإسم فی نحو( :يا
ليتنا نردُ) و (تسمع بالمعيدي خيرٌ مِن أن تراه) عبارت لا يقدح  ......پاسخ به کدام اشكال مقدر است؟ اشكال و پاسخ را روي دو مثال مذکور در
عبارت توضيح دهيد؟  2نمره

«موفق باشيد»

