
                                                                                                 
 

                                                      

                                                                                            

                                                            

                                                                  

                                                                             
                                                               

 
                                                          

     

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره پرونده
 
 

 1نحو  موضوع 1 پايه

 2-01/1 ساعت 82/11/11 تاريخ

 نتيجه

 حروفبه  عددبه 

  

   بازبيني

 

 
 امور امتحانات 

  کتبی امتحانات

 29-29نيمسال اول 

 رديف
 

 محدوده امتحانی:

 باسمه تعالی

 قم علميّه مرکز مديريت حوزه

 معاونت آموزش

 مدرسه علميّه معصوميه   

 

 ........................ متولد:  ..................................نام پدر: ............................................................ ادگی:نام و نام خانو

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

 نمره(1)هرکدام:تستی

 ؟براي نفی جنس است، کدام گزينه صحيح است " لا "با توجه به اينكه  .1

 د( لا رجلاً فی الدار          ج( لا رجلَ فی الدار               ب( لا رجلٌ حاظراً         الف( لا رجلٌ حاضرٌ  

 . اعراب )زيد( در عبارت)جئتُ و زيد( چيست؟2

 د( الف و ب هر دو صحيح است  به خاطر حرف جرّ بودن واوج( جر    ب( نصب بخاطر مفعول معه    الف( رفع به خاطر عطف  

 انّی احبَُّک( کدام است؟ل ....... گزينه مناسب براي عبارت)أْکرِمْ ........ و قُل . 3

 اخوک –د( اباک          اخيک –ج( ابوک         اخيک –ب( اباک       اخاک –الف( ابيک   

 ؟نيستخبر ، کدام گزينه صحيح  در بحث تقديم و تاخير مبتدا و. 4

   د: فیِ الدَّار صاحبُها                   ج: رجلٌ فی الدار               ب: لی کتابٌ            الف: أينَ الكتابُ   

 به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد درصورت پاسخ به همه،، نمره اي يک سؤال اختياري می باشد2از سؤالات  تشريحی:

 نمره 2 ؟. علامت اعراب هر يک از اسماء ذيل را مشخص نماييد1 

 الف( جمع مؤنث سالم در حالت جرّ                                 ب( اسماء ستّه در حالت رفع       

 د( اسم منقوص در حالت نصب                            اسم غير منصرف در حالت جرّي   ج(  

 نمره 2تأنيث فعل اگر فاعل مؤنث حقيقی باشد، فعل در چه صورتی مذکر و در چه صورتی مؤنث می آيد؟)با ذکر مثال( در بحث تذکير و. 2

 

 

 

 نمره  3عبارات مشخص شده ي زير  را ترکيب نماييد. . 3

  رأسُه  مكسورٌيدٌ ج( ز          عِيادهُ المَريض اَحْسَنُ الحَسُناتِب(      يُذْهِبنَ السيِّئات الحَسَناتالف( اِنَّ  

   إلی اللهِ قُربَهًم( صُمْتُ           تكليماًمُوسَی  اللهُش( وَ کَلَّمَ     ابيکَ      صديقَس( ما زيدٌ        عمراً  ابوهد( زيدٌ ضاربُ   

  نمره 1چهار مورد از مسوغات ابتدا به نكره را بيان نماييد؟  . 4

 

 

     

 

 



  

 نمره 2با توجه به عبارت )و اعلم أّنَ الاضافة علی قسمين : معنوية و لفظية( به سوالات زير پاسخ دهيد؟ . 5

 گويند و براي هر کدام يک مثال بنويسيد.در چه صورت، اضافه را لفظيّه و در چه صورت معنويه میالف(   

 

 ؟ بنويسيدب( فائدة اضافه لفظيه و معنوية  

 

 نمره 2اعراب مستثنی را در موارد زير مشخص نماييد؟   . 6

      :الف( مستثناي متصل تام موجب 

 : ب( مستثناي مفرغ 

   :ج( مستثناي منقطع 

 :د( مستثناي تام غير موجب 

 نمره 2  اعراب منادي را در موارد زير با ذکر مثال مشخص نماييد؟.. 7

   :الف( منادي مفرد معرفه باشد 

  :( منادي نكره غير مقصوده باشدب 

  :ج( منادي مضاف باشد 

 :باشد شبه مضافد( منادي  

 نمره 2ه( به سؤالات زير پاسخ دهيد. لمضاف عن التنوين و ما يقوم مقامتجريد ا با توجه به عبارت)يجب . 8

  الف( عبارت فوق را به صورت دقيق اعراب گذاري نماييد. 

 ی کنيد.را به صورت دقيق معن ب( متن 

     

 ؟ج( منظور از )قائم مقام تنوين( چه چيزي است 

 

 :د( )مقامه( چه نقشی دارد 

 نمره 2اقسام تأکيد را نام برده و براي هر کدام يک مثال ذکر نماييد. . 9

 

 

 

 

 

 

 "موفق باشيد"

 

 


