
 ١

  :تستي

          ؟باشدبه ترتيب چه مي» استثناء« و» ال« نوع ،}غسلينٍ منْ الّإ طَعام الو *  حميم هاهنا الْيوم لَه فَلَيس{در آية شريفة  .1

  � شبيه به ليس، مفرّغ. ب  � زائده، مفرّغ. أ

 �شبيه به ليس، تام غير موجب متصل . د  � زائده، تام غير موجب متصل. ج

        .است ...، }وا كتابيهءفأما من أُوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقر{ة شريفة آي در »يقول« .2

 � »أما من اُوتي«عطف بر . د � »من«خبر. ج � »أُوتي«عطف بر . ب � جواب شرط مقدر. أ

 .}أم أمنتم من في السماء أن يرسلَ عليكم حاصباً *فإذا هي تمورأ أمنتم من في السماء أَن يخسف بكم األَرض {* 

       .است ...ة دوم در آي» أم« و ...در آية اول  »أن يخسف«. 3

  � منقطعه -»من«بدل اشتمال از. د  � منقطعه -»السماء«حال از. ج � متصله -»السماء«حال از. ب � متصله -»من«بدل اشتمال از. أ

   .}لَّةٌذ تَرْهقُهم همصارأَب خاشعةً  * طيعون تيسفَال السجود ىإل نعوويد ساقٍعن  شَفيك يوم*  صادقينَ كانُوا نْإ بشركائهم وافليأت كاءشر لهم أَم{* 

       چيست؟به ترتيب  »أَبصارهم«و تركيب  » يوم«متعلق . 4

  � فاعل -»يكشف«. د  � مبتدا -»تواأي «. ج  � فاعل -»تواأي«. ب  � مبتدا -»يكشف «. أ

  .      }وإذا مسه الخير منوعاً*    جزوعاًإذا مسه الشرّ *  إنَّ اإلنسان خُلقَ هلوعاً  {* 
  چيست؟    » جزوعاً«نقش . 5

  � »الشرّ«حال از . ب  �صفت براي مفعول مطلق محذوف . أ

  � محذوفمفعول مطلق نوعي براي فعل . د  � »هلوعاً«حال از ضمير مستتر در. ج

  :تشريحي 

  .}باراًكتاس واواستكبر رُّواوأَص ثيابهم اشَوغواست آذانهم  في أَصابعهم جعلُوا لَهم لتغْفر دعوتُهم كُلَّما يوإنّ *   فراراً الّإ  عائيد يزدهم فلم{* 

      باشد؟چه مي) طبق نظر مشهور( عاملشو  »كلّما«نقش  .، چه نوع استثنايي است؟      ب»إلّا فراراً«استثناء در  .أ. 1

       .را بنويسيد» ماكلّ«ي »ما« دو احتمال موجود در. ج

  

  
  

 .}يوفضون نُصبٍ  إلىكَأَنَّهم  راعاًس داثاألَج من يخرجون ميو * يوعدون   الَّذي يومهم اويالقتَّى ح والعبيو وايخوض رهمفذَ{* 

      باشد؟چه مي» يوم« تركيب. ب    چرا؟ چيست؟ »يالقوا«و  »يخوضوا« اعراب. أ. 2

  

  

 قم استان علميه  مديريت حوزه
 معاونت آمـوزش
 امتحانات كتبي

         بسمه تعالي      
  مدارس آموزشينيمسال دوم  امتحانات  : شماره پرونده

  تجزيه و تركيب :موضوع  3 :پايه  91 -92سال تحصيلي 

 : نام خانوادگي  : نام
  
  

 8 -9:30 : ساعت 13/3/92 :تاريخ :شماره صندلي  :نمراتور

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

                :مدرسه محل تحصيل     :شهرستان

29قرآن كريم، نيمة اول جزء  :متن و محدوده     :بازبيني 

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



 ٢

  .       }دعونقيل هذا الذي كنتم به ت{* 
  چه بوده و چه تغييراتي در آن ايجاد شده است؟    » تدعون«اصل . 3

  
  

  
  . }عينتيكم بماء مأفمن ي صبح ماؤكم غوراًأإن يتم أقل أر{* 

   .را بنويسيد »معين« ةو تجزي موجود در حروف اصليدو احتمال  .بدر آية شريفه چيست؟       » أرأيتم«مفعول . أ. 4

  

  

  

إذا تُتلي عليه آياتُنا قال *  أن كان ذا مالٍ وبنين  *  عتُلّ بعد ذلك زنيم  *  منّاعٍ للخير معتد أثيم  *  همازٍ مشّاء بنميمٍ  *  والتُطع كلّ حلّاف مهين  {* 
  .}األولين أَساطير

  چيست؟    » أَساطير األولين«و » أن كان ذا مالٍ«تركيب . ب      . را بنويسيد» معتد«تغييرات اعاللي . أ. 5
  
  
 

 . }اغدوا علي حرثكم إن كنتم صارمين أنفتنادوا مصبحين {* 

  چيست؟    » اغدوا«حروف اصلي . ب     .را بيان كنيد» أَن«دواحتمال در نوع . أ. 6

  

  

  

 . }خذنا منه باليمينألَ *   ألقاويلولو تقول علينا بعض ا *   من رب العالمين تنزيل *   رونما تذكّ والبقول كاهن قليالً{* 

  چيست؟   » أقاويل« ةتجزي. ب    . را مشخص كنيد» ألخذنا«و نوع الم در »تنزيل«تركيب . أ. 7

  
  

  
 

إلي بالغةٌ أم لكم أيمانٌ علينا *    رونلكم فيه لما تخي نّإ *   أم لكم كتاب فيه تدرسون *   تحكمون كيف لكم ما *   كالمجرمينأفنجعل المسلمين {* 
 .  }يوم القيامة

      .اند را بيان كنيدو تركيب كلماتي كه مشخص شده »لما تخيرون« در» مال« نوع. 8
 

 
 

 

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


