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نام و نام خانوادگي:
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شماره شناسنامه ............................ :صادره ................................. :نام استاد:

به حروف

نتيجه

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

بازبيني

تستي(:هرکدام./5نمره)

 -1كدام گزينه صحيح نيست.
ب) مريم أفضل النساء

الف) هما أفضلا الناس

ج) هما أفضلا مِن الناس

 -2منسوبِ دو كلمه ي (مَدِيْنَة  ،عُيَيْنَه) به ترتيب عبارتند از......:
ب) مَدِيْنِيّ – عُيَنِيّ

الف) مَدِيْنِيّ – عُيَيْنِيّ

د) مريم فُضلي النساء
د) مَدَنِيّ – عُيَنِيّ

ج) مَدَنِيّ – عُيَيْنِيّ

( -3الف) در (ضاربان) و (واو) در (ضاربون) به ترتيب .........هستند.
الف) علامت تثنيه و جمع هستند نه ضمير

ب) ضمير هستند نه علائم اعرابي

ج) هم ضمير و هم علامت تثنيه و حمع هستند

د) مثل (الف  -واو) فعل مضارعند

 -4مصدر (اصلي) و مصدر (ميمي) فعل (استفتَي) به ترتيب كدام گزينه مي باشد.
ب) فتوَي – مُستَفْتَي

الف) استفتاء  -فتوَي

ج) استفتاء– مُستَفْتَي

د) استفتاء – استفتاء

 -5در مورد صفت مشبهه كدام گزينه صحيح مي باشد؟
ب) إمرأة أحمَر

الف) إمرأه صبورة

ج) إمرأة سَکران

د) إمرأة جريح

تشريحي :به  7سوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه  ،به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد(هرکدام9/5نمره)

 -1اصطلاحات زير را تعريف نماييد.
ي
الف) مصدر صناع ّ
ب) صفت مشبهه
ج) تصغير ترخيم
د) اسم مقصور
م) مصدر مجهول
 -2با توجه به عبارت (و الألف المقصورة تُفِيدُ التأنيث الحقيقيَّ في مواضِعَ  ).......... :مواردي كه (الف مقصوره) افاده ي تأنيث حقيقي مي كند را
نام ببريد  (.ذكر يك مثال ضروري است )

 -3موارد خواسته شده را بنويسيد.
اسم مفعول :يُ َوصِّي

صفت مشبهه :اِسْتَقْوَ َم

اسم فاعل :اِسْتَحَي

ب
اسم زمان :يَنْقَ ِل ُ

اسم مبالغة :فضل

 -4عبارات زير را با ذكر مثال توضيح دهيد؟
الف) تُقْلَبُ الواوُ و الياءُ همزةً وجوباً إذا كانتا عينَ (فاعل) و فروعه مُعَلَّيْنِ في فعلهما ./55
ب) تُقْلَبُ الواوُ ياءً وجوباً إذا جاورتْ في كلمةٍ أوْ ما يُشْبِهُ الکلِمَ َة و كان أولُهما ساكناً غَيْرَ منقَلبٍ ./55
ج) الثلاثي المزيدُ الذي قبل آخِره ياءٌ مشدَّدَةٌ مکسورةٌ تُحذف ياؤه عند النّسبة إليه 1نمره
 -5طريقه ي ساخت موارد خواسته شده را بنويسيد.
الف) طريقه ي ساخت مصدر ميمي از ثلاثي مجرد  1/5نمره
ب) طريقه ي ساخت مصدر مرّة و مصدر نوع از ثلاثي مجرد 1 .نمره
 -6قاعده ي مثني كردن موارد زير را با ذكر مثال بيان فرماييد؟
الف) اسم ممدود كه همزه ي آن اصلي باشد.
ب)اسم منقوصٍ محذوف اللام
ج) اسم ممدود كه همزه ي آن براي تأنيث باشد .
د) مركب مزجي و مركب اضافي
م) اسم مقصور ثلاثي كه( الف) آن منقلب از( ياء) باشد.
 -5اعلال لازم در كلمات زير را جاري كرده  ،آن را توضيح دهيد.
الف) مرضُوي:
ب) تداعُو:
ج) عُلوي:
د) رضاو:
م) وواصل:
 -8جدول زير را تکميل نماييد.
مثني از عِدَة

جمع مذكر سالم از مصطفَي

جمع مؤنث سالم از حُبْلَي

منسوب از صِفَة

مصغر از غَضْبان

«موفق باشيد»

