
                                                                                                 
 

                                                      

                                                                                            

                                                            

                                                                  

                                                                             
                                                               

 
                                                          

     

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شماره پرونده
 

 4نحو موضوع 3 پايه

 21-21 ساعت 02/20/12 تاريخ

 نتيجه
 به حروف عددبه 

 
 

   بازبيني

 

 
 امور امتحانات 

  12-10کتبي امتحانات

 نيمسال اول تجديدي 

 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(2)هرکدام:تستي

 « نعمةاللؤم أن لا تشكرال» در روايت امام حسن مجتبي )ع( « ال»  .1
  العهدية –ب: الجنسية لاستغراق الافراد      العهدية –لماهيتة اتعريف لالف: الجنسية   
 الجنسية لاستغراق الافراد -سية لتعريف الماهيةد: الجن   الافراد استغراقلِالجنسية  –ج: الجنسية لاستغراق خصاص الافراد   
 «أو غيرهأنّ .......... يبني الكلام معها من اول الامر علي ما جيء بها لأجله من الشك و غيره و ......... يفتح الكلام الجزم ثمّ يطرأ الشك ». 2
 أمّا –د: أمْ    أمْ -ج: أمّا   أمّا -ب: أوْ   أوْ  -أمّاالف:  
 « إن يكاد الذين كفروا لَيُزْلِقونك » در آيه شريفه  «إن» . 3
 د: زائده  ج: مخففه از مثقله   نافيه ب:   الف: شرطيه  
 اگر باء به معناي مصاحبت باشد حرف جرمتعلق به .......... .« تُنْبِتُ بالدُهن » . در آيه شريفه 4
 د: الف و ج  ول محذوفج: مفع   به تُنْبِتُ ب:  به حال محذوف الف:  

 نمره(0کدام)هرسوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه ، به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد8به  تشريحي:

 "ونو قد علمواالاستفهام الحقيقي بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل و لإرادة التقرير بأن يك محتمل لإرادة «ناهَتِأأنتَ فَعَْلتَ هذا بآلِ» و قوله تعالي " .1

 نمره1عبارت مذكور را توضيح دهيد. الف:

 

  نمره5/0ب: )به فرض اينكه همزه براي استفهام حقيقي باشد( نوع استفهام را از جهت تصوري يا تصديقي مشخص كنيد.  

 نمره5/0ج: طبق احتمال دوم نسبت به چه امري اقرار گرفته مي شود.  

محذوفاً و هذا وهم فاحش ، لإقتضاءه حينئذٍ الأمر بالذكر في ذلك  "اُذْكر"إنه ظرف لـِ  "كُمُ البَحْرَ نا بِرقْفَ ذْإو  "بعض المعربين يقول في. » 2

 «الوقت مع إنّ الأمر للإستقبال و ذلك الوقت قد مضي و اّنما المراد ذكر الوقت نفسه لا الذكر فيه

 نمره 5/1عبارت فوق را به طوركامل شرح دهيدالف:  

 

 

 نمره5/0در آيه شريفه چيست؟ " اذ"  نحوي ر ابن هشام در نقشب: نظ  

و لو كانت  "غَضِبواهُمْ يَغفرونو اذا ما "قد تخرج اذا عن كل من الظرفية و الاستقبال و معني الشرط ......... و أما الثالث فمثاله قوله تعالي : » . 3

 « شرطية و الجملة الاسمية جواباً لاقترنت بالفاء

 نمره1شرطيه نيست؟ ،در آيه شريفه"اذا "ق عبارت فوق، چرا طب الف:  

 

 نمره1آيه را تركيب كنيد. ،ب: طبق نظر ابن هشام 

 

 

     

 



 نمره1را در آيات زير مشخص كنيد. "أم "الف: نوع . 4 

 نَحْنُ الْخَالِقُونَ  أَمْأَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ      لَهُمْ أَيْدٍ أَمْأَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا   

 چرا؟باشد؟ محض است يا متضمن استفهام نيز مي مفيد اضراب«  أَْم لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ» در آيه شريفه  "أم "ب: آيا 

 

 را در مثالهاي زير مشخص كنيد)نظر ابن هشام(« أن» نوع  . 5

 :سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى أَنْعَلِمَ  -  

 :جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ أَنْوَلَمَّا  -  

 :تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ أَنْوَ  -  

 :جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ أَنْا بَلْ عَجِبُو -  

. به 2.به معناي الّا 1سه قول داريم «أو »در معناي«  لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفِْرضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» . در آيه شريفه 6

 . به معناي إلي. 3معناي واو

 مال اول مفاد و مفهوم آيه را بررسي كنيد.طبق دو احت الف:  

 

 ؟باشدچه چيزي ميغايت  "أو "طبق احتمال سوم ب:

 به سؤالات زير پاسخ دهيد.«  لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ» بر اساس آيه شريفه. 7

 موصوله طبق نظر ابن هشام معرب است يا مبني؟ "أيّ "الف:   

 در آيه شريفه چيست؟ "يّأ "نقش  ب:  

 ي آن را مشخص كنيد.ج: صله  

ا الباء المفردة حرف جر لاربعة عشر معني .... منها القسم و هو اصل أحرفه و لذلك خصت بجواز ذكر الفعل و دخولها علي الضمير و استعماله. » 8

 « في القسم الاستعطافي

 نمره 25/0مشاراليه لذلك چيست؟الف:   

 نمره 75/0اء قسم را بنويسيداختصاصات بب:   

 نمره1باشد؟ مثال بزنيد.ج: مراد از قسم استعطافي در عبارت ، چه چيزي مي  

 

رض إلي آخر و هي في ذلك كله حرف ابتداء لا عاطفة غ. بل حرف اضراب فإن تلاها جملة كان معني الاضراب إما الابطال و إما الانتقال من 9

 «عاطفةالصحيح و ان تلاها مفرد فهي علي 

 نمره 1الف: عبارت را ترجمه كنيد  

 

 نمره1ب: معناي بل در آيات زير را مشخص كنيد.  

 :عِبَادٌ مُكْرَمُونَ بَلْوَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ  -  

 :تُؤْثُِرونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلْوَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى  -  

 

 «موفق باشيد»

 

 


