
 

 ت  داخلی امتحاان 
رس حوزه  اهی علمیه خوارهانمدا

  

حان:  نحو مقدماتی موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: نحو مقدماتی عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  دو سطح قسم النحو 2مبادی العربیه ـ ج  ک
 

 22/01/22 اترخی ربگزاری:

ن: 39ـ  39سال تحصیلی:   ااشتنرات:  21 بارم امتحا

ح:  سال اولنیم کل کتاب محدوده:  مریم فتحعلی انم طّرا

 بهمن اولنام ونام خانوادگی:                                                      پایه: 

 دقیقه 21نام پدر:                                                                      زمان: 

  نمره   )علیه السالم(صادق مدرسه علمیه امام جعفر 

  تجديد نظر   مهر مدرسه
 

 گزینه ی صحیح را انتخاب کنید؟ ـ1

 (19)ص نمره 5/0تعریف کدام اصطالح است؟ « هو المًصدرٌ یُذکر بعد فعلٍ من لفظِه » * عبارت 

 د( تمیز   ج( مفعول علّت   ب( مفعول مطلق   الف( مفعول الجله 

 (95)ص نمره 5/0ط عمل اِذن است؟ * کدام گزینه از شرای

 ب( به همراه ما بعدش به معنای مصدر است    الف( بین اذن و فعل چیزی فاصله شود 

 د( در ابتدای جمله ی جواب باشد    ج( جواب برای طلب یا نفی باشد 

 (55)ص نمره 5/0می کند؟ « رجاء وقوع خبر » کدام یک از افعال مقاربه ی زیر داللت بر * 

 اَوشَک د(    ج( هَبّ    ب( کاد    الف( عسی 

 (941) نمره 5/0صحیح است؟ « ال » * در کدام یک از مضاف های داده شده استعمال آن با 

 د( المُکرِم الضّیفِ   ج( السورُ المدینه   ب( التارکوا الصالهِ   الف( المعلّمُ اوّلِ 

   (52ـ999ـ954ـ964)ص نمره 2گزینه های زیر را تعریف کنید؟ ـ 2

 نائب فاعل ـ مستثنی ـ نعت ـ تأکید
 مفعول فعل معلوم بوده که حال جای فاعل نشسته و اعراب رفع گرفته است.نائب فاعل: اسم مرفوعی که بعد از مجهول می آید و در واقع 

 مستثنی: اسمی که از حکم جمله ی قبل از خود جدا می شود.

 ی اسم سابق خود )منعوت( بیان می کند.نعت: تابعی است که صفتی را برا

 تأکید: لفظی است که برای تثبیت و تقریر متبوعش می آید.

 نمره 9ـ اعراب همزه ی انّ را در مثال های زیر مشخص کرده با ذکر دلیل؟ 3

 (62ـ65)ص ک قادمٌانّعرفت   ستقیمٌ ـ اهلل م انّالف( التخطَا 
 همزه مفتوح زیرا اسم و خبر اَنّ تأویل به مصدر برده می شود همزه مکسور زیرا قبل از آن فعل طلب آمده

 (44)ص نمره 9را ترکیب کنید؟ « لَعَلّکم تَتّقون » ب( عبارت 
 واو در تتقون: فاعل و محالً مرفوع  تتقون: خبر لَعلَ محالً مرفوع  کُم: اسم لعلّ محالً منصوب  لعل: حرف مشبهه

 (46)ص نمره 2را نام برده با ذکر یک مثال؟ ـ موارد تقدم وجوبی مفعول بر فاعل 4
 ـ مفعول ضمیر متّصل باشد و فاعل اسم ظاهر5ـ فاعل محصور شده باشد 2ـ در فاعل ضمیری باشد که آن ضمیر به مفعول برگردد )کرِم السیدَ عبدُه( 9

 (45)ص نمره 9سبب تقدیم خبر بر مبتدا را در مثال های زیر مشخص کنید؟ الف( ـ 5

 خبر ظرف یا جارومجرور و مبتدا اسم نکره واجب است خبر بر مبتدا مقدم شود. :جلٍ کتابٌلِکُلّ ا

 اسماء صدارت طلب است. خبر از اَین المَفَرُ؟

 



 

 (54)ص نمره 9ب( در مثال های زیر اسم و خبر نواسخ را مشخص کنید؟ 

 هٍــرَ اُمّـــیـخ      مـتُـنـک              ـ  عنهم     وَـفُـعــان ی    اهللُ ی ـک عسـاولئـف

 اسم عسی ظاهرهاً مرفوع    خبر عسی محالً منصوب      اسم کان محالً مرفوع     خبر کان ظاهراً منصوب

 (14إلی  15)ص نمره 2زیر موارد وجوب نصب و رفع مشغول عنه و جواز نصب و رفع را مشخص کنید، با دلیل؟ ـ در مثال های 6

 خدمتَهُ نَفَعَکَ العِلمَهُ اهللُ ـ فقد کان مُمتَلِئاً غیرهً * اِن ـمُــرحَـیَـلَ وکــابا * ـاهـدَدنــمَالرضُ باه؟ * و اتَأ اًـحـالـالً صـعمهل 
 / وجوب نصب زیرا قبل از مشغول عنه حرف شرط اِن آمدهوجوب رفع زیرا بعد از مشغول عنه الم ابتداء آمده / جواز نصب و رفع /  مشغول واجب النصب

 خاطر اینکه قبل از آن هل استفهام آمده به

 (925ـ10ـ15ـ15ـ905ـ999ـ920ـ950)ص نمره 2ـ نوع منصوبات را در شاهد مثال های زیر مشخص کنید؟ 7

 بدرهمٍ ـ مُدّاًحُ القم ـ بیعَ سلیماًـ ما رایتُ االّ  الشارعَـ سِرو  تَفَقُهاًسَل ـ  القَطیعَهَفَیُصیبه؟ ـ ما اَقبَحَ  سهماًهل یُمکِنُک اَن ترمی الطائرَ 
 حال نکره   مفعول الجله      مفعول مع       مستثنی مفعول ما رایتُ     مطلق       مفعول به و منصوب    اسم آلت جانشین مفعول                 

 طَمَعاًمَ االنسانَ ـظَـما اعـرِ ـ فَـیـی الخـف اًـیـاعــسا ــی
 تمیز منصوب          محذوف      منادا شبه مضاف مفعول برای فعل 

 (949ـ942)ص نمره 2متعلَق جارومجرور را در مثال های زیر مشخص کنید؟ ـ 8

 ـاًیعـمـج لِلّهزهَ ـعـخاشعون ـ اِنّ ال فی صالتِهمقد افلح المؤمنون الذین هم ـ  هِـطاولَـی الـلـعابُ ــتـکـال
 جارومجرور متعلق آن خاشعون      جارومجرور متعلق آن موجودٌ یا کائنٌ محذوف          جارومجرور متعلق آن موجودٌ یا یکون محذوف

 شیءِ قدیرٍ علی کُلّاِنّ اهللَ 
 جارومجرور متعلق آن قدیرٌ

        ـ در نعت سببی، نعت و منعوت در چه چیزهایی باید مطابقت داشته باشد و اسـمی کـه بعـد از نعـت سـببی مـی آیـد چـه اعرابـی          9

 (955)ص نمره 2را؟ )با ذکر مثال توضیح دهید( می گیرد، چ
 هُــُـاُمّ   هًـعالم غالماًرایتُ 

همیشه مرفوع است اگر نعت سببی اسم فاعل و صفت مشبهه باشد این اسم، فاعل می شود و اگر نعت سببی وزن اسم مفعول باشـد   /نعت سببی/ منعوت     

 این اسم، نائب فاعل می باشد

 راب و معرفه و نکره بودن با ماقبلش مطابقت داردغالماً عالمهً: در اع

 عالمهً امهُ: در مذکر و مؤنث بودن با مابعدش مطابقت دارد

 (966)ص نمره 9معنوی بسازید؟ برای مثال های زیر تأکید الف( ـ 11

 وصل الجُنودُ کُلّهُم من الحرب سالِمین وَصَلَ الجُنُود من الحربِ سالِمین

 عاد ابوک و صدیقاهُ کالهما من الرِحلَهِ الرِحلَهِ عاد ابوک و صدیقاهُ مِنَ

 (949)ص نمره 9ب( بدل اشتمال چیست و شرط آن چه می باشد؟ 
 بدل اشتمال: بدلی که داللت می کند بر مشخصه ای از مشخصات متبوع )اطربنی البلُل تعزیدُه( 

 به متبوع برمی گردد.شرط بدل اشتمال: اینکه بدل اشتمال مشتمل بر ضمیری شود که آن ضمیر 

 موفق باشید              


