خرداد  ،49الف
کتاب :نحو 9پ 3
محدوده :مغني األديب ،از حرف السين تا حرف لو
تستی
« .1ػََض» ظشف الستغشاق  .....لن یُعَف.
أ .الواظی ،هؼشب ٍ إى 

ج .الوستمثل ،هثٌیٍ ٍ إى 

ب .الوستمثل ،هثٌیٍ إى 

د .الواظی ،هؼشبٌ إى 

 .2إرا اُظیفت «ول» إلی الظاّش فحىوْا أى  .....ها إرا اُظیفت إلی ظویش هحزٍف.
أ .یؼول فیْا جویغ الؼَاهل تخالف 

ب .ال یؼول فیْا غالثاً إلّا اإلتتذاء ًظیش 

ج .یؼول فیْا جویغ الؼَاهل ًظیش 

د .ال یؼول فیْا غالثاً إلّا اإلتتذاء تخالف 

 .3دز کدام گصٌِٗ ،الم جازُّ دز هعٌإ «شثِ تول٘ک» تِ کاز زفتِ است؟
أ .الوٌثش للخؽیة 
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َ

َ
َ
َّ َ َ
ض» 
اتُ َوماُفُاْل أر ُ
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ِ

جٍّ .ثت لضیذٍ دیٌاساً 

ِ

َ
َ
َ َ َ
م ُِّم أنُأ سك أمُأ أز َو ً
َ
اجا» 
نف
د« .جعلُلك ِ
ِ

 .4استدالل تِ «ػلوت لضیذٌ هٌؽلك» تس صدازت خَاّٖ الم اتتداء  .....استدالل تِ «صیذ لَأًا اُوشهِ».
أ .صح٘ح ً٘ست تسخالف 

ج .صح٘ح است ًظ٘س 

ب .صح٘ح ً٘ست ًظ٘س 

د .صح٘ح است تسخالف 

تشریحی
* إًتصاب الوؼشفۀ تؼذ «ال سیٍوا» ًحَ :ال سیٍوا صیذاً ،هوٌَع ػٌذ الجوَْسٍ ٍ .جٍِْ تؼعْن تأىّ «ها» وافّۀ ٍ أىّ «ال سیٍوا» ًضّلت هٌضلۀ «إلّا» فی اإلستثٌاء ٍ سُدٍ
تأى الوثتثٌی هخشج ٍ ها تؼذّا داخل هي تاب أٍلی ٍ اُجیة تأًِّ هخشج هوٍا أفْوِ الىالم الساتك هي هساٍاتِ لوا لثلْا ٍ ػلی ّزا فیىَى استثٌاءً هٌمؽؼاً.
 .1اٗساد تس تَجِ٘ ٍ پاسخ آى زا تَض٘ح دّ٘د.
* لال األخفش :إرا واى هجشٍس «ػلی» ٍ فاػل هتؼلّمْا ظویشیي لوسوٍیً ٍاحذ ًحَ« :أهسه ػلیه صٍجَه» فْی اسن ألًِّ ال یتؼذٍی فؼل الوعوش الوتصل
إلی ظویشُ الوتصل فی غیش تاب «ظيّ ،فمذ ٍ ػذم».
 .2أ .دل٘ل اخفش تس اسن تَدى «علٖ» دز آٗٔ شسٗفٔ چ٘ست؟ ب .تِ ًظس هصٌف ،آٗٔ هرکَز چگًَِ تَجِ٘ هٖشَد؟
* ووا تشتػ الفاء الجَاب تششؼِ وزله تشتػ شثِ الجَاب تشثِ الششغ.
 .3تسإ «فاء» زاتظ شثِ جَاب تِ شثِ شسط هثال شدُ ،فاٗدٓ ذکس «فاء» زا ت٘اى کٌ٘د.
* هي هؼاًی «لذ» الحشفیٍۀ ،التملیل ٍ َّ ظشتاى :تملیل هتؼلّك الفؼل  ٍ ...تملیل ٍلَع الفؼل ًحَ« :لذ یصذق الىزٍب» ٍ صػن تؼعْن أىّ «لذ» فی ّزا الوثال
للتحمیك ألىّ التملیل یُستفاد هي لَله« :الىزٍب یصذق» فإًِّ إى لن یُحول ػلی أىّ صذٍس رله هٌِ للیل لضم التٌالط تیي أٍٍل الىالم ٍ آخشُ.
 .4أ .تسإ ضسب اٍل تقل٘ل هثال شدًُ ،حَٓ تقل٘ل زا تَض٘ح دّ٘د .ب .دز هثال هرکَز ،چسا عثق قَل دٍم «قد» هف٘د تقل٘ل ً٘ست؟
* الثالث هي هؼاًی «وأىّ» التحمیك .روشُ الىَفیٍَى ٍ أًشذٍا ػلیِ« :فأصثح تؽي هىّۀ همشؼشّاً وأىّ األسض لیس تْا ّشام» أی :ألىّ األسض :إر ال یىَى
تشثیْاً؛ ألًِّ لیس فی األسض حمیمۀً ... ٍ .اُجیة تأى الوشا د تالظشفیۀ الىَى فی تؽٌْا ال الىَى ػلی ظْشّا فالوؼٌی أًِّ واى یٌثغی ألّا یمشؼشّ تؽي هىّۀ هغ
دفي ّشام فیِ.
 .5أ .تِ ًظس کَفَ٘ى ،چسا «وأىّ» دز ت٘ت هرکَز تسإ «تشثیِ» ً٘ست؟ ب .جَاب هرکَز زا تَض٘ح دّ٘د.
* إرا لیل« :إىّ صیذاً ٍ ػوشاً» فإى لیل« :ولیْوا» لیل« :لائواى» أٍ «والّوا» فالَجْاى.
 .6چسا دز فسض «ولیْوا» فقظ ٗک ٍجِ (تثٌِ٘) دز خثس «إىّ» جاٗص است ٍلٖ دز فسض «والّوا» افساد ٍ تثٌِ٘ ّس دٍ جاٗص است؟ تَض٘ح دّ٘د.
* هي هؼاًی الالم التثییي ٍ ّی لذ تىَى لتثییي الوفؼَل هي الفاػل ٍ ظاتؽْا أى تمغ تؼذ فؼل تؼجٍة أٍ اسن تفعیل هفْویي حثٍاً أٍ تغعاً.
 . 7تسإ قسن هرکَز اش اقسام الم تث٘٘ي هثالٖ اش فعل تعجة ٍ هثالٖ اش اسن تفض٘ل تصً٘د ٍ هثال زا تسجوِ کٌ٘د.
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 .8أ .تِ ًظس هصٌف «ال» دز «ال سجلٌ فی الذاس» تسإ ًفٖ ٍحدت است ٗا ًفٖ جٌس؟ تَض٘ح دّ٘د .ب .چسا «ال» دز هثال هرکَز هْولِ ً٘ست؟
* الوؼٌی الوشَْس لـ«لىيّ» َّ االستذسان تأى تٌسة لوا تؼذّا حىواً هخالفاً لحىن ها لثلْا ٍ لزله التٍذ أى یتمذٍهْا والم هٌالط لوا تؼذّا  ...أٍ ظذٍ لِ ...
أٍ خالف . ...
 .9أ« .استدزاک» تِ چِ هعٌاست؟ ب .تسإ قسن دٍم ٍ سَم هثال تصً٘د.
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