خرداد  ،49الف
کتاب :نحو 2پ 2

محدوده :سیوطی 1ز ابتدای نواسخ تا اول باب اشتغال
تستي
 .1تا تَجِ تِ هثحث «اتصال أىْ تِ خثز افؼال همارتِ» کذام گشٌِٗ صح٘ح است؟
أ .خثز افؼال تزجٖ تذٍى «أىْ» هٖآٗذ 

ب .اتصال «أىْ» تِ خثز «کبد» هوٌَع است 

ج .اتصال «أىْ» تِ خثز «أٍشک» ٍاجة است 

د .افؼال شزٍع تاٗذ تذٍى «أىْ» تاشٌذ 

 .2در هثال «ال سجلَ ظشیف فی الذاس» ًؼتِ اسن «ال» چِ حکوٖ دارد؟
أٍ .اجت الجٌبء علی الفتح 

ج .جبئض الفتح ٍ الٌصت ٍ الشفع 

ة .جبئض الفتح ٍ الٌصت 

د .جبئض الٌصت ٍ الشفع 

 .3در کذام هَرد «تؼل٘ك فؼل للثٖ» ٍاجة است؟
أ .فؼل للثٖ تؼذ اس «إىْ» ًافِ٘ تاشذ 

ب .فؼل للثٖ لثل اس هادٓ «قَل» تاشذ 

ج .فؼل للثٖ لثل اس «ال» ًافِ٘ تاشذ 

د .فؼل للثٖ تؼذ اس «الم» لسن تاشذ 

 .4در صَرتٖ کِ فاػل «جوغ هؤًث سالن» تاشذ ،الحاق تاء تِ فؼلش چِ حکوٖ دارد؟
أٍ .اجة است 

ب .هوٌَع است 

ج .جاٗش است 

د .اگز جوغ سًاى هَرد ًظز تاشذٍ ،اجة است 

تشریحي
* ٍ فی جویع األفعبل الٌبقصۀ تَسّط الخجش أجض ٍ ،قذ یوٌع هي التَسط ثأى خیف اللجس أٍ اقتشى الخجش ثإلّب أٍ کبى الخجش هضبفبً إلی ضویش یعَد إلی هالثس
إسن کبى.
 .1ػثارت را تَض٘ح دادُ ،تزإ دٍ هَرد هشخص شذُ هثال تشً٘ذ.
* ٍ هب لالت فی سَی حیي عول  ٍ /حزف ری الشفع فشب ٍ العکس قل.
 .2تا تَجِ تِ شؼز ،چگًَگٖ ػول کزدى «الت» را ًَشتِ ،آى را تز آٗٔ

َ
َ َ
« َ
...وَل َتَ ِحني ََمناصَ»

تطث٘ك دّ٘ذ.

 .3در هثالّإ سٗزّ ،وشٓ «اىّ» هفتَح است ٗا هکسَر؟ چزا؟
ج .اجلس حیث اىّ صیذاً جبلس:

أ .هب اىّ هفبتحه:

َ َ هُ ي
ُم
َاَّللَا ِِن ََم َعكَ:»...
ةَ ...« .وقال

د .خشجت فإرا اًّک قبئن:

* خفّفت «إىّ الوکسَسۀ» فقلّ العول لضٍال إختصبصهب ثبألسوبء ٍ تلضم الالم فی خجشهب إرا تهول لئلّب یتَهن کًَهب ًبفیۀ.
 .4أ .چزا «إىّ هخففِ» کوتز ػول هٖکٌذ؟ ب .چِ الهٖ تز خثز «إىّ هخففِ» داخل هٖشَد ٍ دخَل اٗي الم چِ سهاًٖ ٍاجة است؟ ج .چزا اٗني
الم تز خثز «إىّ هخففِ» داخل هٖگزدد؟
 .5حکن الغاء ،تؼل٘ك ٍ حذف در ّز ٗک اس هفؼَلّإ سِگأً «أعلن ٍ أسی» را تٌَٗس٘ذ.
* ٍ جشّد الفعل إرا هب اسٌذا  /الثٌیي أٍ جوع کـ«فبص الشهذاء».
 .6شؼز را تا تطث٘ك تز هثال تَض٘ح دّ٘ذ.
 .7شزاٗط هصذر ،ظزف ٍ هجزٍر تِ حزف جز تزإ ًاٗة فاػل شذى را تٌَٗس٘ذ.
 .8درستٖ ٗا ًادرستٖ هثالّإ سٗز را ّوزاُ تا دل٘ل تٌَٗس٘ذ.
أ .الضیذٍى عسی أىْ یقَهَا:

ة .حشی الضیذاى یقَهبى:

َ َ م َ
م ه َ َ ً
* ﴿ ِإ هن َِِل ُمت ِقني ََمفازا * َح َد ِائق ََوأعن ًابا﴾
َ
َ ً
ً .9مش تزک٘ثٖ کلوات « َمفازا» ٍ « َح َد ِائقَ»

ه

َ ً

َ

َ
ُ
ازا» را تجشِٗ کٌ٘ذ ٍ لَاػذ اػاللٖ جارٕ شذُ در آًْا را تٌَٗس٘ذ.
ني» ٍ «مف َ
را ًَشتِ ،کلوات «مت ِق َ
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