
                                                                                                 
 

                                                      

                                                                                            

                                                            

                                                                  

                                                                             
                                                               

 
                                                          

     

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شماره پرونده
 

 1 نحو موضوع 1 پايه

 33/13-19 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 خانوادگي: نام و

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

 نمره(/.5)هرکدام:تستی

 در کدام گزينه همه ي  موارد غير منصرف هستند. -1

 ب( ابراهيم، يزيد، شمر َّ، عريان  حمد، يعمل، أحمر، ابراهيمالف( أ

 د( بعلبك، أحمد،حمراء، حضاجر  ج( سراويل، دراهم، حُبلی،أْربع

 کدام گزينه درست است. -2

 د( قُمْ نفسك    ج( فوموا أنفسكم        ب( اشتريتُ عبداً کلَّه       الف( رأيتُ رجلاً نفسَّه

 عمراً ضربُته( نصب مشتغل عنه........ در مثال)رأيتُ زيداً و -3

 د( با رفع مساوي است     ج( راجح است  وح استجب( مر    الف( واجب است

 است. نادرستکدام گزينه  -4

 د( ذهب المسلمونَّ   ج( أقائمان الزيدان  ب( الشمسُ طلع الف( قامت الرجالُ 

 است؟ نادرستکدام گزينه  -5

 د( يا ضاربا زيدٍ    ج( يا زيدَّبنَّ عمرٍ    اً فی الحجرةِب( يا جالس  الف( يا لَّزيدٍ 
 نمره(5/2کدامسوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه ، به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد)هر7به  تشريحی:

 به سؤالات زير پاسخ دهيد.  -1

 عريف کرده و دو مورد استفاده  )اَّم( متصلة را بيان نماييد. الف( با توجه به عبارت )اَّم: ترد للعطف متصلةً و تقع بعد....( اَّم متصله را ت

 ب( اَّي  : ترد اسمَّ شرط و اسمَّ استفهام : براي) اَّي  شرطيه و استفهاميه( مثال مناسب ذکر نماييد.

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 صحت و بطلان جملات زير را با ذکر علت بيان نماييد. -2 

  الف( جئتُ و زيدٌ )عطف به حروف( : 

 ب( مررتُ بك و زيدٍ )عطف به حروف(:

 ج( فی الدار زيدٍ و الحجرةِ عمرٌو  )عطف به حروف(:

 د( لقيتُ زيداً اي اه )بدل( :   

  م( چاء الضاربُ الرجلِ زيدٍ )بدل(:     

 به سؤالات زير پاسخ دهيد.  -3

 الف( جار و مجرور و ظرف چه زمانی) صفت( و چه زمانی) حال( واقع می شوند؟

 ب( مشتغل عنه چه زمانی وجوبًا منصوب می باشد. 

باللام او مضافا منها يرفع فاعلا معرفا  کل )فى افعال المدح و الذم: افعال وضعت لانشاء مدح او ذم فمنها: نعم و بئس و با توجه به عبارت  -4

المبتدا ( به  محذوفللفاعل و يجعل مبتدا مقدم الخبر  او خبرا  مطابقا المخصوصالى معرف بها او ضميرا مستترا مفسرا بتمييز ثم يذکر 

 سوالات زير پاسخ دهيد؟

   نمره1 ترکيب کلمات مشخص شده در متن را بنويسيد.الف( اعراب و 

 نمره 5/1 عل( نِعْمَّ و بِئسَّ را با مثال توضيح دهيد.ب( با توجه به متن فوق سه صورت )فا

ان البصريين يختارون الثانى لقربه و عدم استلزام اعماله الفصل بالاجنبى و العطف على الجمله قبل تمامها و الكوفيين در بحث تنازع عاملان) -5

 ( نظر کوفيون را توضيح دهيد.الاول لسبقه و عدم التزامه الاضمار قبل الذکر

 

 .چهار مورد از جملاتی که ممتنع است شرط واقع شوند را نام ببريد( کل جزاء يمتنع جعله شرطا فالفاء لازمه لهعبارت )توجه به با  -6

عبارت )ذکر بعض المحققين عود الضمير على المتاخر لفظا و رتبه فى خمسه مواضع اذا کان مرفوعا باول المتنازعين و اعملنا الثانى نحو  -7

الزيدين او فاعلا فى باب نعم مفسرا بتمييز نحو نعم رجلا زيد او مبدلا منه ظاهر نحو ضربته زيدا او مجرورا برُب َّ على ضعف  اکرمانى و اکرمت

 نحو ُرب َّه رجلا او کان للشان او القصة.( را به طور کامل توضيح دهيد

 

 

 

 

 


