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َره﴾ متعجب منه کدام گزینه است؟  .8
َ

ِتَل اإلنَساُن َما أکف
ُ
 در آیۀ ﴿ق

  ما اکفره (د «هُ »ضمیر (ج ُقِتل   (ب  االنسان (الف 
 چیست؟« أخا»نقش « أَخاَک َو اإلحساَن إلیه»در عبارت   .8
  مفعول به (د  فاعل (ج خبر مقدم (ب مبتدا (الف 

 ؟نرفته استدر کدام گزینه اسلوب تحذیر به کار   .0
زم   (الف  ِسل   (ب الِجدَّ و  الع  اک  و  الک  اک   (ج أی  ک و  ُشبَّ ار   (د رأس  ار  النَّ   النَّ

ُموِسُعوَن﴾ نقش کلمۀ مشخص شده چیست؟  .4
َ
 در آیۀ ﴿َو الَسماَء َبَنیَناها ِبأیٍد َو إّنا ل

 حال و محال منصوب (ب خبر و محال مرفوع (الف 
  جمله تفسیریه و محلی از اعراب ندارد (د مضاف الیه و مجرور (ج

 در کدام گزینه منادای شبه مضاف بکار رفته است؟   .5
مِیل (الف  ر  الج  ن أظه  ا م  اللِه  (ب ی  ِجیهًا ِعند  ا و  اِلماً  (ج ی  ُجاًل ع  ا ر  داً  (د ی  یِّ درس ج 

ُ
اِلبًا أ ا ط    ی 

رََّک ِبَرّبَک الَکِریم﴾ منادا کدام گزینه است؟  .6
َ

َها االنَساُن َما غ  در آیۀ ﴿َیا أیُّ
رَّک   «ک  »ضمیر  (ج اإلنسان (ب أی   (الف  ا غ  بِّک   (د درم    ر 

 منادا به یاء متکلم اضافه شود چند وجه در آن جایز است؟ « َیا َرب  »اگر در عبارت   .9
  سه وجه (د  چهار وجه (ج  پنج وجه (ب تغییر نمی کند (الف 

 »از   .2
ُ

 نمی توان منادای مرخم ساخت زیرا .......« َیا ِتلِمیذ
  علم نیست (د نیستمرکب  (ج  نکره نیست (ب مضاف نیست (الف 

َبتاه»در عبارت   .3
َ
 منادای مندوب چه اعرابی دارد؟ « َوا أ

  محال منصوب (د منصوب (ج محال مرفوع (ب مرفوع (الف 
لَبحر»در عبارت   .83

َ
 چگونه ندایی به کار رفته است؟ « َیا ل

  ترخیم (د ندبه  (ج استغاثه (ب تعجب (الف 
﴾ واژۀ   .88

ً
یه ِقطرا

َ
فِرغ َعل

ُ
 »در آیۀ ﴿آُتوِنی أ

ً
 چه نقشی دارد؟« ِقطرا

فرغ (ب مفعول به آتونی (الف 
ُ
  تمییز  (د حال  (ج مفعول به أ

 ؟نیستدر کدام گزینه حال، جامد مؤول به مشتق   .88
نِحُتون  ِمن  الِجباِل ُبُیوتًا﴾ (الف  ل قت   (ب ﴿و  ت  ن خ  سُجُد ِلم 

 
أ
 
ال  أ  ِطینًا﴾﴿ق 

وّیًا﴾ (ج رًا س  ا ب ش  ه  ل  ل  ثَّ م  ت  ا ف  ن  ا ُروح  یه  ا إل  لن  رس 
 
أ د   (د ﴿ف  دًا ِبی  اِب ی    ِبعُتک  الِکت 

﴾ واژۀ   .80
ً
َرُکم َتطِهیرا جَس أهَل الَبیِت و ُیَطه  َما ُیِریُد اللُه ِلُیذِهَب َعنُکُم الر   مفعول به چه بابی است؟« أهل»در آیۀ ﴿ِإنَّ

  اشتغال (د اختصاص (ج تحذیر (ب إغراء (الف 
 »در عبارت   .84

ً
 َضاِحکا

ً
 باِکیا

ً
ِقیُت َعِلیا

َ
 چند حال و ذوالحال وجود دارد؟« ل

  دوحال ـ یک ذوالحال (د یک حال ـ دو ذوالحال (ج دو حال ـ دو ذوالحال (ب یک حال ـ یک ذوالحال (الف 



 

 

 82/30/8032: یختار باسمه تعالی

 32:03ساعت:    39 -32یلیسال دوم تحص یمترم ن یانآزمون پا

 859کد آزمون:  ـ علوم و معارف قرآن یثرشته: علوم حد 129( ـ قبل از 2) یـ  نحو عرب 129( ـ بعد از 3) یدرس: نحو عرب

 یقهدق 95مدت زمان:  یریخب سادات یهاستاد: حور  ...........................نام و نام خانوادگی: .................
 8 / 8 صفحه: نمره 83بارم:  شماره دانشجویی: .............................................

 باشد. یم یسوال تست 22 یآزمون دارا
 

 

2 

 

 در کدام گزینه عامل حال شبه فعل است؟  .85
اِشیاً  (الف  ا ُمساِفٌر حسیٌن م  ٌد  (ب م  س 

 
اِلدًا ُمقِباًل أ نَّ خ 

 
أ اِئماً  (ج ک  یٌد ق  ذا ز  نا (د ه  رور  داِئمًا ِعند  یت  الس    ل 

وِمِه ِفی ِزیَنته﴾ چه نوع حالی به کار رفته است؟  .86
َ
َخَرَج َعلی ق

َ
 در آیۀ ﴿ف

  شبه فعل  (د شبه جمله  (ج جمله  (ب مفرد (الف 
﴾ حال کدام است؟  .89

ً
ِسفا

َ
ضَباَن أ

َ
وِمه غ

َ
َرَجَع ُموسی إلی ق

َ
 در آیۀ ﴿ف

وِمه (الف    گزینه ب و ج  (د أسفاً  (ج غضبان  (ب إلی ق 
 در کدام گزینه اقتران جملۀ حالیه با واو ممتنع نیست؟  .82

ُلوٌف﴾ (الف 
ُ
ُجوا ِمن ِدیاِرِهم و  ُهم أ ر  ِذین  خ  ر  ِإلی ال  م ت  ل 

 
هِزُؤن﴾ (ب ﴿أ ُسول  إال کاُنوا ِبه ی ست  أِتیِهم ِمن ر  ا ی   ﴿و  م 

نا ال  ُنؤِمُن ِباللِه﴾ (ج ا ل  ق﴾ (د ﴿و  م  ذا ُهو  الح    ﴿ه 
﴾ ذوالحال کدام است؟  .83

ً
 در آیۀ ﴿َهذا َبعِلی َشیخا

  هذا بعلی (د در بعلی  «یاء»ضمیر  (ج ب عل (ب هذا (الف 
 ؟ندارددر کدام گزینه تمییز مفرد وجود   .83

ةً  (الف  ُم ِفضَّ ات  یُت ِعشرین  ِکتاباً  (ب ِعندی خ  ر  ریراً  (ج إشت  میٌص ح  ذا ق  قاً  (د ه  ر  لٌی ع  ب  ع  بَّ   ت ص 
َباُهم ِعشاًء َیبُکوَن﴾ رابط جملۀ حالیه و ذوالحال چیست؟  .88

َ
 در آیۀ ﴿َو َجاؤوا أ

  نیاز به رابط ندارد (د در أباهم «ُهم»ضمیر  (ج در جاؤوا «واو»ضمیر  (ب در یبکون «واو» ضمیر (الف 
 در کدام گزینه تمیز منقول از فاعل است؟  .88

رض  ُعُیونًا﴾ (الف 
 
ا األ رن  جَّ  اإلناء  ماءً  (ب ﴿و  ف 

َل   أُس ِشیبًا﴾ (ج إمت  ل  الرَّ ع  ارًا  (د ﴿إشت  ان  أشج  سُت الُبست  ر    غ 
طٌن »در عبارت   .80

ُ
طن»نقش واژۀ « ِعنِدی َجِریٌب ق

ُ
 چیست؟« ق

  مبتدای مؤخر (د خبر (ج بدل  (ب صفت  (الف 
ِبُعُهم الَغاووَن﴾ کدام ترکیب درست   .84 َعراُء َیتَّ  ؟نیستبا توجه به آیۀ ﴿َو الشُّ

 الغاوون: فاعل و مرفوع (ب الّشعراء: مبتدا و مرفوع (الف 
ِبُعهم الغاوون: خبر و محال مرفوع (د و محال مجرور هم: مضاف الیه (ج ت    ی 

ن ِمن َرُجٍل عاِلٍم ِعنَدک»در عبارت   .85 ی 
َ
 کدام است؟« َکأّین»خبر « َکأ

  عند (د کان محذوف (ج رجل  عالم   (ب من رجل   (الف 
قیَت »در عبارت   .86

َ
 ل

ً
 چیست؟« َکم»نقش « َکم عاِلما

  خبر مقدم (د  مبتدا (ج مفعول به (ب مفعول مطلق (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


