
                                                                                                 
 

                                                      

                                                                                            

                                                            

                                                                  

                                                                             
                                                               

 
                                                          

     

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شماره پرونده
 

 )سيوطي(3نحو موضوع 2 پايه

 11-33/12 ساعت 11/3/29 تاريخ

 نتيجه
 به حروف عددبه 

 
 

   بازبيني

 

 
 امور امتحانات 

  21-29کتبي امتحانات

  خرداد ماه

 رديف
 

 باسمه تعالي

 قم علميّه مرکز مديريت حوزه

 معاونت آموزش

 مدرسه علميّه معصوميه   

 

 ............................. متولد:  ..................... ........ نام پدر: ....................................................... نام و نام خانوادگي:

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

 نمره(/.5)هرکدام:تستی

 بالا باشد؟   (يرفع نعم و بئس وماجري مجراهما مضمرًايفّسره مُمَيِّّزٌ) ثال براي عبارتشاهد م تواندنمی. کدام گزينه 1
 ب. بئس للظالمين بدلاً   أ. نعم ما يقول فاضل

   د. نعم الرجل رجلاً زيدٌ  ج. کَبُرَتْ کلمةً تخرج من أفواههم

 بيايد چه حکمی دارد؟  « َال». اگر افعل تفضيل با 2
  ب. بايد مطابق با موصوفش باشد          مفرد مذکّر بيايد أ. بايد به صورت

   د. بايد به صورت جمع مذکّر بيايد  ج. می تواند مفرد مذکّر باشد و می تواند مطابق با موصوفش بيايد    
 . کدام گزينه غلط است؟ 3
 ج. ظَنَّ أن سَيَکُونُ ...  ظَنَّ أن سَيَکُونَ ...ج.          ب. عَلِّمَ أن سَيَکُونُ ... أ. عَلِّمَ أن سَيَکُونَ ...   

 کند؟   بر کدام گزينه دلالت می« لـو»به نظر مصنّف . 4
  ب. امتناع شرط و اثبات جواب  أ. امتناع شرط و امتناع جواب

  د. امتناع شرط و تلازم شرط و جواب  ج. اثبات شرط و امتناع جواب

 صحيح است؟  « نظرت إلی ... رجلاً»ملة . کدام گزينه براي تکميل ج5
 د. ثلاثة عشرة  ج. ثلاث عشرة  ب. ثلاثة عشر  أ. ثلاث عشر    

 نمره(5/2کدام)هرسوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه ، به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد7به  تشريحی:

 بحرفٍ مصدريٍ موصولٍ بفعل لم يسمّ فاعله.    ی تقدير المصدرحُذف الفاعل، الرفع عل إذا * يجوز فی تابع المفعول المجرور  

 . أ. عبارت فوق را توضيح دهيد.1

 

 

 ب. دليل قاعدة ذکر شده در بيت زير را بنويسيد. 

 مالاً مَنْ نَهَض کَمُبْتَغِّی جَاهٍ و  واجْرُرْ أو انْصِّبْ تابِّعَ الّذي انْخََفض

 

 

 

 ا بنويسيد.  هاي صفت مشبهه با اسم فاعل ر. تفاوت2

     

 

 

 

 

 



 حرف عطف است؟   . هر عبارت، ويژگی کدام3 

     أ. اخصص بها عطف الذي لا يغنی متبوعه عنه کفاعل ما يقتضی الاشتراك

      خصّة رفعة أو ب. لا يکون المعطوف بها إلاّ غاية الذي تلا

      ج. هی الّتی بمعنی بل وفت مع اقتضاء الإستفهام کثيراً

   ص بها عطف ما ليس صلة بأن خلا من العائد، علی الذي استقرّأنـّه صلةد. اخص

      ه. هی انفردت بعطف عامل مزال قد بقی معموله

 

 پيدا کنيد.هاي داده شده، در بين مثال. مثال مناسب هر عبارت را 4

  ......  أ. وَمَا مِّنَ الْمَنْعُوتِّ وَالنَّعْتِّ عُقَِّل يَجُوزُ حَذْفُهُ  

 ......  وَاسْتَعَْملُوا أْيضاً کَکُلٍّ فَاعِّلَََة مِّنْ عَمَّ فِّی التَّأکِّيدِّ مثل النافلةِّ ب.  

  ......  ج. وَ نَعَتُوا بُِّجمْلَةٍ مِّنَکَّراً فَاُْعطِّيَتْ مَا اُْعطِّيَتْهُ خَبَراً  

 ......  وَلید. فأوْلِّيَنْ العَطْفَ مِّنْ وِّفاقِّ المَتْبوعِّ مَا مَنْ وِّفاقِّ المتبوعِّ النعتُ   

 . و اتّقُوا يَوْماً تُرْجَعُون فِّيهِّ إِّلَی الله3ِّ  . و عندهم قاصرات الطرف2  . اُحبُّ الّصلواتَ النافلاتِّ کُلَُّهن1َّ  

 الواد المقدّس طوي . ذکرت الله فی6 . مَرَرْتُ بِّرَجُلَيْنِّ عَالِّمٍ وَ جَاهِّل5ٍ   . رَأَيْتُ النّاسَ عَامَّةً 4  

 

 گذاري کامل(.  مرخم کلمات زير را بنويسيد )با علامت« لو کان بالآخر وضعاً تمّما و اجعله إن لم تنو محذوفاً کما»ه بيت . با توجه ب5

  يا ثَمُودُ:  يا سِّيبَوَيهِّ:  يا مِّسکِّينُ:   يا کَرََوان:   يا فاطمة:

 . جاهاي خالی را پر کنيد.6

 النِّّداء َعلَی وزن ... * و قِّيس فِّی سَبِّّ الاُنثَی استعمالُ أسماء فی

 * التحذير هو إلزام المخاطب الإحتراز من مکروه نحو ...

 * لا يجوز اتصال نون التأکيد بالمضارع ...

 * مَا نَاب عَن فعل معنی و استعمالاً فهُوَ ...

 * ... کنداء لفظاً لکن يخالفه فی أنّه يجیء دون يا و فی أنّه لا يجیء فی أول الکلام.

 ع صرف را در کلمات زير مشخص کنيد.    . علّت من7

  ب. سَکران:           أ. ذِّکري: 

    د. مَصابيح:          ج. مَثنی: 

   ز. طلحة:

 بيايد، بنويسيد.« فاء». پنج مورد از مواردي را که واجب است بر سر جزا 8

 

 

 

 

 «موفق باشيد»

 

 


