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  : تستي

  ؟  ستنيصحيح » بدل«و » عطف بيان«گزينه در بيان فرق به نظر مصنّف، كدام. 1

  �عطف البيان ال يكون بلفظ األول بخالف البدل . ب  �عطف البيان يوافق متبوعه في تعريفه وتنكيره بخالف البدل . أ
  �عطف البيان ال يكون تابعاً لجملة بخالف البدل . د  �عطف البيان ال يكون جملة بخالف البدل . ج

    است؟  » نتقلهم«يك از موارد، حال  در كدام. 2

  � بعتُه يداً بيد. د  � }ولّي مدبِراً{. ج   �}خُلق اإلنسانُ ضعيفاً{. ب  �هذا مالُك ذهباً . أ

  .   باشدمي... و ... ، به ترتيب »ما زيد قائماً لكن قاعد«در مثال » قاعد«و » من امرأةٍ وال زيد ما جاءني«در مثال » زيد«. 3

  �» قائم«عطف بر محل  -»امرأة«عطف بر لفظ  .ب  � خبر براي مبتداي محذوف - »امرأة«عطف بر محل . أ
  � براي مبتداي محذوف خبر -»امرأة«عطف بر لفظ . د   �»قائم«عطف بر محل  -»امرأة«عطف بر محل  .ج

     است؟ »مطاوعه«طبق نظر مصنّف، كدام مثال از باب . 4

  �استعطيتُه درهماً فأعطاني درهماً . ب  �استنصحته فنصحني . أ
  �فكَتَبهالكتاب  استكتبتُه.د  �الثوب فكَسيه  كَسوت زيداً. ج

  است؟ نشدهذكر  عود ضمير بر متأخّر لفظي و رتبيمورد، جزء موارد  كدام. 5

  � أن يكون الضمير مرفوعاً بثاني المتنازعين المعمل أولهما. ب  � أن يكون الضمير مخبراً عنه فيفسره خبره. أ
  � أن يكون الضمير مبدالً منه الظاهر المفسر له .د  � »نعم أو بئس«أن يكون الضمير مرفوعاً بـ . ج

  : تشريحي

 .   }فإنّ حسبك اللّه{: يشهد البتدائية النكرة المسوغة قولُه تعالى *

  .بيان كنيد ؟شاهد استدار و خبر قرار گرفتن معرفه  مسوغ ةمبتدا قرار گرفتن نكربر  ه،شريف ةچگونه آي. 1

  

  

  

  

 

  است؟    غلط» زيد حسنٌ في الحرب وجهه«و » زيد وجهه حسنٌ«هاي  چرا استعمال صفت مشبهه در مثال. 2

  

  

  

  

  

 قم استان علميه  مديريت حوزه
 معاونت آمـوزش

 امتحانات كتبي

         بسمه تعالي      
  مدارس آموزشينيمسال دوم  امتحانات  : شماره پرونده

  5نحو  :موضوع  3 :پايه  91 -92سال تحصيلي 

 : نام خانوادگي  : نام
  
  

 8 -9:30 :ساعت  11/3/92 :تاريخ :شماره صندلي  :نمراتور

 :نتيجه         :شناسنامه. ش      :متولد
  كد مصحح به حروف به عدد

                :مدرسه محل تحصيل     :شهرستان

)99تا ص  51از ص  2ج . (مغني األديب، باب رابع :متن و محدوده     :بازبيني 

        )نمره 5/2نمره و تشريحي  5/0تستي (    .نمره داده نمي شود سؤال تشريحي پاسخ دهيد، در صورت پاسخ به همه، به سؤال آخر 7لطفاً به تمام سؤاالت تستي و فقط 



 ٢

  .  زير، مثال بزنيد» ةمسوغات ابتدا به نكر«براي هريك از . 3

         : النكرة ظرفاً مختصاً أن يكون خبرُ. أ  
          : عامـّةً بذاتها أن تكون النكرةُ. ب  
         : ةٍحالي أن تقع النكرة في أول جملةٍ. ج  
      :االبتداء بهالعطف بشرط كون المعطوف مما يسوغ . د  
           :في معني الفعلالنكرةُ أن تكون . هـ  

 *كاً وتشرب لبناً« :إذا قلتمف »ال تأكل ستشرب« إن جزمت« عن علي اللفظ فالعطف والنهي  ...فالعطف وإن نصبت ين علـي المعنـي  عند البصري   والنهـي
  .    ... عن وإن رفعت فالمشهورأنّه نهي...  عن
  هاي اعرابي مذكور ، از چه چيزي نهي شده است؟ هر يك از فرضبنابر . 4

  
  

  

 مالـك يـوم  الحمدللّـه رب العـالمين   {و معنويه بودن اضافه در آية شـريفة   }بالغَ الكعبةهدياً {شاهد لفظيه بودن اضافه در آية شريفة . 5
  چيست؟     }الدين

  
  

   در هر يك از موارد مشخص شده، مضاف چه چيزي را به واسطة اضافه كسب كرده است؟  . 6

          : }بعض السيارة تلتقطه{ .أ
           علي؟  أبو منعلمنا . ب
       : }ينقلبون أي منقلبسيعلم الّذين ظلموا { .ج
         : }كلَّ حينٍتؤتي أُكُلَها { .د

    :الحسن الوجهمررت بالرجل . هـ

  .    كيدوة واالبتداء دون التالفصلي }الصافّون نحنا لوإنّ{ قوله تعاليكيد دون االبتداء وفي والفصلية والت }الرقيب عليهم أنتكنت {قوله تعالي يحتمل في * 
  ؟نيستصحيح » تأكيد« ،و در مثال دوم» ابتداء« ،چرا در مثال اول. أ. 7

  .، چند وجه صحيح است؟ بيان كنيد}علّام الغيوب أنتإنّك {در آية شريفة . ب

  
  

  باشد؟    شرط در موارد زير چه مي ياتركيب اسم استفهام . 8

          :إن وقع اسم االستفهام علي زمان. أ
        :»تعبدوا للدنيا أي تعبد«. ب
      :وكان واقعاً عليه متعد إن وقع بعد اسم الشرط فعلٌ. ج
    :إن وقع بعد اسم الشرط فعلٌ متعد وكان واقعاً علي ضميره .د

        :»من أَب لك؟« .هـ
  

 امضاء               .   باشد، برگة امتحاني تجديد نظر، و نمرة دوم را مالك عمل قرار دهيد 12تا  9نمايم چنانچه نمرة اينجانب بين درخواست مي


