
 

 

 10/10/0931: یختار باسمه تعالی

 01:91ساعت:    39 -31یلیسال دوم تحص یمترم ن یانآزمون پا

 051کد آزمون:  یثـ معارف ـ علوم قرآن و حد یثرشته: حد (2) یـ نحو کاربرد 129( ـ بعد از 2) یدرس: نحو عرب

 یقهدق 95مدت زمان:  یاننصرت یاستاد: مهد ...........................نام و نام خانوادگی: .................
 0 / 0 صفحه: نمره 01بارم:  .............................................شماره دانشجویی: 

 باشد. یم یسوال تست 04 یآزمون دارا
 

 

1 

 

 صیغه مبالغه همراه با الف و الم ....  .0
 فقط در صورتی عمل می کند که به معنای حال باشد و شرط االعتماد را داشته باشد. (الف 

 اگر به معنای حال نباشد در معمول خود عمل نمی کند (ب
 را نداشته باشد عمل نمی کند (شرط االعتماد )تکیه بر امور شش گانهاگر  (ج
  بدون شرط عمل می کند (د

 فه شود.اسم فاعل دارای شرایط عمل کردن ..... به معمول مرفوع خود اضافه شود و اسم مفعول دارای شرایط عمل کردن .....به معمول مرفوع خود اضا  .0
  نمی تواند-نمی تواند (د می تواند -می تواند (ج نمی تواند -می تواند (ب می تواند -نمی تواند (الف 

 ؟نیستکدام یک از موارد زیر جزء مشتقات وصفی   .9
  اسم فاعل (د مصدر (ج صیغه مبالغه (ب اسم مفعول (الف 

َسُكْم ﴿در آیه   .0
ُ

ْنف
َ
ْیُكْم أ

َ
ذیَن آَمُنوا َعل

َّ
َها ال یُّ

َ
 علت منصوب بودن انفسكم چیست؟ ﴾مبارک"یا أ

 منصوب به علیکم است و علیکم اسم فعل امر است (ب منصوب به علیکم است و علیکم اسم فعل ماضی است  (الف 
  مفعول برای آمنوا (د منصوب است به فعل مقدر (ج

 فقط شرط اعتماد بر امور شش گانه مطرح شده است ولی شرط زمان ذکر نشده است؟ چرا در عمل کردن صفت مشبهه  .5
 زیرا صفت مشبهه در این صورت معنای فعل را دارد (الف 

 زیرا صفت مشبهه شباهت به مصدر دارد (ب
 زیرا صفت مشبهه داللت بر ثبوت صفت دارد و همواره بر زمان حال داللت می کند (ج
  زیرا صفت مشبهه از جهت عمل از اسم فاعل و مفعول قوی تر است  (د

 در جمله"جاء الكریم خلقه" کلمه خلقه چه اعرابی می پذیرد؟  .1
 منصوب علی التشبه بالمفعول به است (ب فاعل و مرفوع  است (الف 

  الف و ج (د تمیز و منصوب است (ج
 اسم تفضیل مجرد از الف و الم....  .9
 با اسم پیش از خود از لحاظ مذکر و مونث بودن مطابقت می کند (الف 

 همیشه مفرد مذکر می آید (ب
 الف و ب (ج
  با اسم پیش از خود از جهت مفرد، مثنی و جمع بودن مطابقت می کند (د

 در جمله" انت االقرب من کل خیر" کدام گزینه در مورد حرف من درست است؟  .1
  من برای تعدیه است (د من داللت بر تفضیل می کند (ج من زائده است (ب شبه زائده است من حرف (الف 

 اسم تفضیل مضاف به نكره ............ و اسم تفضیل مضاف به معرفه ............  .3
 می تواند مفرد مذکر بیاید و یا با ماقبلش مطابقت کند -همیشه مفرد مذکر می آید (الف 

 همیشه با ما قبلش مطابقت می کند -مفرد مذکر می آیدهمیشه  (ب
 همیشه مفرد مذکر می آید -همیشه با ماقبلش مطابقت می کند (ج
  می تواند مفرد مذکر بیاید و یا با ماقبلش مطابقت کند -می تواند مفرد مذکر بیاید و یا با ماقبلش مطابقت کند (د
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 ؟نیستشبه مضاف  کدام یک از موارد زیر جزء منادای  .01
  یا اهل الکتاب (د یا وجیها عند الله (ج یا ضاربا زیدا (ب یا ثالثه و عشرین طالبا (الف 

 در جمله "إن احمد رایته فسلم علیه" و جمله" احمد هل رایته" اعراب کلمه احمد به ترتیب .... و .... است.  .00
  وجوب رفع -وجوب رفع (د وجوب نصب -وجوب رفع (ج وجوب رفع -وجوب نصب (ب وجوب نصب-وجوب نصب (الف 

 اعراب کلمه ابراهیم در  دو جمله" ابراهیم احترمه" و "جاء علی و ابراهیم اکرمته" به ترتیب .... است.  .00
  وجوب نصب -وجوب رفع (د ترجیح رفع -ترجیح رفع (ج ترجیح نصب -ترجیح رفع (ب وجوب رفع -وجوب نصب (الف 

 تنازع ... بین یک حرف و فعل متصرف و....بین شبه فعل غیر متصرف رخ بدهد  .09
  می تواند -می تواند (د نمی تواند -نمی تواند (ج نمی تواند -می تواند (ب می تواند -نمی تواند (الف 

 مطابق دیدگاه کوفیون در بحث تنازع در مثال "جاء و جلس زید" کدام گزینه صحیح است؟  .00
 زید فاعل هر دو فعل جاء و جلس است (الف 

 زید مبتدا برای خبر محذوف است و فاعل هر دو فعل ضمیر مستتر هو است (ب
 زید فاعل جاء و هو مستتر فاعل جلس است (ج
  زید فاعل جلس و هو مستتر فاعل جاء است (د

 اعمال شود کدام گزینه صحیح است؟اگر دیدگاه کوفیان بخواهد در جمله "سالت و اجابونی الطالَب"   .05
  سالت و اجابنی الطالب   (د سالتهم و اجابنی الطالب   (ج سالتهم و اجابنی الطالب   (ب سالت و اجابنی الطالب   (الف 

 ذو الحال در جمله "راینا صدیقنا باکیا" ......... را دارد و در جمله "هذا بعلی شیخا" ....... را دارد.  .01
 بعلی که نقش خبر -صدیقنا که نقش مفعول به (ب هذا که نقش مبتدا -ضمیر نا در رایت که نقش فاعل (الف 

  بعلی که نقش خبر -صدیقنا که نقش فاعل (د هذا که نقش مبتدا -صدیقنا که نقش مفعول به (ج
 ذو الحال چیست؟در جمله "جاء ضاحكا رجل" و جمله "مرت علینا سته ایام شدیدا"  مسوغ نكره بودن   .09

 تخصیص ذو الحال به صفت -تقدم حال بر ذو الحال (ب تخصیص ذو الحال به مضاف الیه -تقدم حال بر ذو الحال (الف 
  تخصیص ذو الحال به مضاف الیه -تخصیص ذو الحال به صفت (د تقدم حال بر ذو الحال -تخصیص ذو الحال به مضاف الیه (ج

ا   .01 وَن"  ...... و جمله "َو واَعْدنا ُموسیدر جمله" ِإنَّ
ُ
ُكْم َتْعِقل

َّ
َعل

َ
ا ل  َعَرِبیًّ

ً
ْرآنا

ُ
ناُه ق

ْ
ْنَزل

َ
ًة" ...... است  أ

َ
ْیل

َ
ْرَبعیَن ل

َ
ِه أ َتمَّ میقاُت َربِّ

َ
ْتَمْمناها ِبَعْشٍر ف

َ
ًة َو أ

َ
ْیل

َ
 َثالثیَن ل

 ثالثین حال جامد دال بر عدد -قرآنا حال جامد نکره موصوفه  (ب اربعین حال جامد دال بر عدد -قرآنا حال جامد نکره موصوفه (الف 
  اربعین حال جامد دال بر عدد -عربیا حال جامد نکره موصوفه  (د ثالثین حال جامد دال بر عدد -عربیا حال جامد نکره موصوفه  (ج

 مقبال" اسد عامل نصب حال .... است.در جمله "ما مسافر حسین ماشیا" عامل نصب حال..... و در جمله "کان خالدا   .03
 واژه حاوی معنای فعل -شبه فعل (ب شبه فعل -فعل (الف 

  شبه فعل -واژه حاوی معنای فعل (د واژه حاوی معنای فعل -ادوات استفهام (ج
 در جمله "اشتریت عشرین کتابا" تمییر ... و در جمله "تصبب زید عرقا" تمییر ... است.  .01

  نسبت -مفرد (د نسبت-نسبت (ج مفرد-مفرد  (ب مفرد -نسبت (الف 
 در جمله "فی الصف ثالثون تلمیذا" تمییز مقدار از  نوع .... و در جمله "عندی جریب قطنا" تمییز مقدار از نوع ... است.  .00

  مساحت -پیمانه (د مساحت -عدد (ج پیمانه -وزن (ب عدد-عدد (الف 
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 علی عرقا" تمییز محول از ... و در جمله "غرست البستان اشجارا" تمییر محول از ... است. در جمله" تصبب  .00
  مفعول به-فاعل (د فاعل -مفعول به (ج مبتدا-فاعل (ب مبتدا -مفعول به (الف 

 تمییز محول..... مجرور به من باشد و تمییز غیر محول ..... مجرور به من باشد.  .09
  نمی تواند -می تواند (د می تواند -نمی تواند (ج نمی تواند -نمی تواند (ب می تواند -می تواند (الف 

 عامل نصب تمییر در جمله "جاء عشرون تلمیذا" کلمه .... و در جمله "تصبب علی عرقا" کلمه .... است.  .00
  علی -جاء (د علی -عشرون (ج تصبب-عشرون (ب تصبب -جاء (الف 

 مطابق دیدگاه مشهور نقش مخصوص به مدح در جمله "نعم الرجل علی" چیست؟  .05
 مبتدای موخر و خبر آن محذوف است (ب مبتدای موخر و جمله پیش از آن خبر مقدم است (الف 

  خبر برای مبتدای مذکور (د خبر برای مبتدای موخر محذوف (ج
 رجال ... است.در جمله "حبذا رجال زید" کلمه ذا ...  و   .01

  تمییز -فاعل (د تمییز -مبتدا (ج مفعول به -فاعل (ب مفعول به -مبتدا (ئ (الف 
 در جمله "احترقت الدار اال الكتب" مستثنی ... و در جمله "رجع المسافرون اال امتعتهم" مستثنی ... است.  .09

  منقطع-متصل (د متصل-منقطع (ج منقطع-منقطع (ب متصل-متصل (الف 
 در استثناء منقطع اسم پس از اال ... و در استثناء تام متصل غیر موجب اسم پس از اال .... است.  .01

  وجوبا منصوب -جوازا منصوب (د وجوبا منصوب-وجوبا منصوب (ج جوازا منصوب -جوازا منصوب (ب جوازا منصوب -وجوبا منصوب (الف 
 ... و ترکیب اضافی در "کثیر الشک" ... اضافه ... است.ترکیب اضافی در "باب الصف"اضافه  .03

  لفظی-لفظی (د معنوی-لفظی(د (ج معنوی-معنوی (ب لفظی-معنوی (الف 
 در ترکیب "کتاب علی" اضافه .... و در خاتم ذهب اضافه ... است  .91

  ظرفیه-اختصاصیه (د المیه-اختصاصیه (ج بیانیه-اختصاصیه (ب ظرفیه-بیانیه (الف 
 کلمه "قبل" دائم االضافه به ... و کلمه "حیث" دائم االضافه به ...است  .90

  مفرد-جمله (د مفرد-مفرد (ج جمله-جمله (ب جمله-مفرد (الف 
َعزیِز   .90

ْ
َك ال اِب" ترکیب َربِّ َوهَّ

ْ
َعزیِز ال

ْ
َك ال ْم ِعْنَدُهْم َخزاِئُن َرْحَمِة َربِّ

َ
اِب .... و در جملـه "نرـرت الیـه نرـرر الـراحم الرائـی" ترکیـب نرـرر الـراحم الرائـی در جمله "أ َوهَّ

ْ
ال

 ....است.
 صفت گرفتن مضاف-صفت گرفتن مضاف الیه (ب صفت گرفتن مضاف الیه -صفت گرفتن مضاف الیه (الف 

  صفت گرفتن مضاف -صفت گرفتن مضاف (د صفت گرفتن مضاف الیه-صفت گرفتن مضاف (ج
 نعت به کار رفته در جمله "جاء الرجل العالم ابوه"  از نوع .... و در جمله "جاء المعملون الشباب" از نوع....است.  .99

  حقیقی-سببی (د سببی-حقیقی (ج سببی-سببی (ب حقیقی-حقیقی (الف 
 نعت حقیقی ....و نعت سببی ....است  .90

  مطابق با موصوف -همیشه مفرد (د همیشه مفرد-مطابق با موصوف (ج همیشه مفرد-مفردهمیشه  (ب مطابق موصوف-مطابق موصوف (الف 
 بدل به کار رفته در جمله" اعجبنی علی حلمه" از نوع .... و در جمله "رایت الطالب عشرین منهم" از نوع ....است  .95

  اشتمال-جزء از کل (د جزء از کل -اشتمال (ج جزء از کل -جزء از کل (ب اشتمال -اشتمال (الف 
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 ؟نیستدر کدام گزینه ترخیم درست   .91
ک   (د یا تلمیذ   (ج یا فاطمة   (ب  یا حاِرث   (الف  ب  عل    یا ب 

وِمه ِفی ِزیَنِتِه﴾ نقش عبارت   .99
َ
ی ق

َ
َخَرَج َعل

َ
 چیست؟ « فی زینته»در آیۀ ﴿ف

  تمییز (د بدل (ج حال ب( فاعل (الف 
 اسم فعل قیاسی از فعل ............. بر وزن .......... ساخته می شود.  .91

ل (الف  فع 
ً
اِل  (ب امر ثالثی مزید ـ أ ع  اِل  (ج امر ثالثی مزید ـ ف  ع  ل د( امر ثالثی مجرد ـ ف  فع 

 
  امر ثالثی مجرد ـ أ

 چه اسلوبی به کار رفته است؟ « إَیاَک َو الَكِسَل »در عبارت   .93
  تحذیر (د اختصاص (ج اشتغال (ب اغراء الف( 

 کدام گزینه، برای ندای استغاثه است؟  .01
ارِ  الف(  ّلِه  (ب یا ح  اه (د یا عباد   (ج یا ل  حمد  ا م    و 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


