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تجديدي

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

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

پايه

2

موضوع

تاريخ

19/6/5

ساعت

نحو2
(سیوطی)

به عدد

97-98/03
به حروف

نتیجه

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

بازبینی

محدوده امتحاني:

تستي(هركدام1نمره)

.1مسوغ ابتدا به نکره در(شرٌّّ اهرّذانابٍ) و (رغبة فی الخیر خیرٌّ) به ترتیب  ..........و  ..........میباشد.
الف)مبتدا موصوف است ـ مبتدا مضاف است ب)مبتدا موصوف به وصف مذکور است ـ مبتدا عامل در مابعد خود است
ج)مبتدا موصوف است ـ مبتدا عامل در مابعد خود است د) گزینه الف وب صحیح است
.2باتوجه به شرائط اعمال (ما شبیه به لیس) کدام گزینه صحیح است؟
ب)مازیدٌّبقائم

الف) ماانتم الا رجالا من قومنا

ج)ماطعامَک زیدٌّ آکلا

د)ماقائمازیدٌّ

.3درکدام باب ،حذف خبرشایع است؟
الف)حروف شبیه به لیس

ب)حروف مشبهة بالفعل

ج)افعال ناقصه

د)لاي نفی جنس

.4باتوجه به بیت « ولایلی العامل معمول الخبر *** الا اذا ظرفا اتی او حرف جر» کدام گزینه غلط است؟
الف)کان طعامک زید آکلا

ب)کان آکلاطعامک زید

ج)کان عندک زیدآکلا د)آکلاطعامک کان زید

تشريحي :به 8سوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه  ،به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد(هركدام2نمره)

(.1المبتدا اسم مجرد عن العوامل اللفظیه غیرالمزیده مخبرا عنه او وصفا رافعا لمکتفی به)
الف:باکدام قید ،زید در«کان زید قائما» از تعریف مبتدا خارج میشود؟
ب:مراد از(وصفا رافعا)...چیست؟ براي آن مثالی ذکرکنید.

.2باتوجه به(المرء مجزيٌّّ بعمله ان خیرا فخیرٌّ) و (لایامن الدهرذو بغیٍ ولو ملکا)
درقالب دو مثال فوق ،دوموضعِ جوازحذف کان و اسم و بقاء خبر راتبیین کنید.

.3باتوجه به ترجمه هاي ذکرشده،فعل مناسب رادرجاي خالی قراردهید.
الف).................زید ان یاتی

« امیداست که زیدبیاید» ( کاد/اوشک/عسی )

ب)..................زیدیاتی

« نزدیک است که زیدبیاید» ( اخلولق/طفق/اوشک )

ج)...................زید یاتی

« زیدشروع به آمدن کرد» ( کاد/اوشک/اخذ )

د) ...................ان یذهب علیٌّ « امیدوارم که علی برود» ( کدتُ/کربتُ/حرَیتُ )

 .4دو مورد از مواضع وجوب کسرهمزه(انّ)را با مثال ذکرکنید.

*(.و وصل ما الزائده بذي الحروف الا لیت مبطل اعمالها لزوال اختصاصها بالاسماء کقوله« انّماالله اله واحد»).
 .5عبارت فوق رابطورکامل تبیین کنید.

.6درموارد صحیح ،حرکت اعرابی و یا بنائی اسمِ (لاي نفی جنس) را مشخص کنید و درموارد خطا ،علت را ذکرنمائید.
الف)لاصاحب علم ممقوت
ب)لازید فی الدار
ج)لافی الداررجل عندي
د)لاقبیحا فعله محبوب

.7گزینه هاي صحیح وخطارامشخص نمائید.
الف)الغاء واجب وتعلیق جائز است.

ب)« زیداقائما ظننتُ »ازمواردتعلیق است.

ج)« وتظنّون ان لبستم الاقلیلا»ازموارد تعلیق است.
د)در« ودَّ کثیرمن اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا) نه تعلیق رخ داده ونه الغاء.

 .8ازمواضع وجوب حذف مبتدا ،سه مورد را ذکر کرده و براي یک مورد مثالی ذکر کنید.

.9براي فعل متعدي به سه مفعول دومثال ذکرکنید.

"موفق باشید"

