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به عدد
نام و نام خانوادگي:

 .......................................................نام پدر ..................... ........ :متولد............................. :

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

.........................................................

نتيجه
بازبيني

تستي(:هرکدام7نمره)

 .1كدام گزينه در بيت (و ماليَ إلّا آل أحمد شيعة  /و مالي إلّا مذهب الحق مذهب) در باره "آل احمد" صادق است؟
د :تساوي رفع و نصب
ج :وجوب رفع
ب :ترجيح نصب
الف :وجوب نصب
 .2معناي باء  ،عبارت است از . ........
د :الف و ج
ج :بدليّت
ب :ملكيت
الف :تبيين
 .3جمهور در « حبّ » مجهول  ،راجع به حركت فاء الفعل چه نظري دارند؟
د :كسر فاء
ج :ضم فاء
ب :اشمام فاء
الف :هر آنچه كه براي« باع» بود
 .4اگر مفعول له شرايط نصب را نداشت مجرور مي شود به . ...........
د :هر سه مورد
ج :في
ب :مِن
الف :لام
تشريحي :به 8سوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه  ،به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد(هرکدام1نمره)

 .1عبارت زير را ترجمه نموده و ويژگي وجود « المسنداليه» و « مقدّم» را در تعريف  ،بيان كنيد.
الفاعل هو« المسنداليه فعل تامّ مقدّم فارغ باق علي الصّوغ الأصلي أو ما يقوم مقامه»

 .2چهار مورد از موارد اختيار نصب در باب اشتغال را با مثال بيان كنيد.

 .3دو علامت فعل متعدي را با مثال توضيح دهيد.

به حروف

 .4چهار مورد از مفاعيل خمسه را با مثال بيان كنيد.

 .5ظرف مختص و مبهم را توضيح داده  ،براي هر يك مثالي از ظروف مكان و زمان ذكر نماييد.

 .6چهار مورد از موارد تنكير ذوالحال را بيان كنيد با مثال.

 .7دو مورد از حروف جرّ دالّ بر معناي انتهاء را ذكر نموده و براي هر يك مثالي بزنيد.

 .8شرط مبني شدن « غير» چيست ؟ و چرا مبني ميشود؟

 .9چهار نوع اسمي كه نياز به تمييز دارند را نام ببريد.

«موفق باشيد»

