خرداد  ،49الف
کتاب :نحو 5پ 3
محدوده :مغنی ،باب رابع
تستی
 .1إرا للت« :ػوشٌٍ صٗذَ فٖ سصلِ ػششٍى»  .....رکش الجبس ٍ الوجشٍس (فٖ سصلِ).
أٍ .جت سفغ الؼششٗي ٍ ػلِ٘ ٗجَص 

ة .جبص سفغ الؼششٗي ٍ ػلِ٘ ٗجت 

دٍ .جت ًظت الؼششٗي ٍ ػلِ٘ ٗجَص 

د .جبص ًظت الؼششٗي ٍ ػلِ٘ ٗجت 

 .2إى ٍلغ ثؼذ أسوبء الششط فؼلٌ هتؼذٍّ فْٖ . .....
أ .هجتذأٓ هطلمبً 

ة .هفؼَلٔ ثِ هطلمبً 

د .هجتذأٓ أٍ هٌظَثٔ ثوحزٍف إى ٍلغ ػلٖ ضو٘شّب 

د .هجتذأٓ أٍ هٌظَثٔ ثوحزٍف إى کبى ٍالؼبً ػلْ٘ب 

 .3اختلف الٌحبٓ فٖ جَاص الؼطف ػلٖ . .....
أ .هؼوَلٖ ػبهل ٍاحذ 

د .هؼوَل أکخش هي ػبهل٘ي 

ة .هؼوَالت ػبهل 

د .هؼوَلٖ ػبهل٘ي 

 .4در کدام مًرد ،راتظ تاید «الضو٘ش الولفَظثِ» تاشد؟
أ .جَاة اسن الششط الوشفَع ثبإلثتذاء 

ة .الجولٔ الوفسّشٓ لؼبهل االسن الوشتغلػٌِ 

د .ألفبظ التَک٘ذ االٍَُل 

د .الؼبهالى فٖ ثبة التٌبصع 

تشریحی
* إرا کبى االسوبى هختلف٘ي تؼشٗفبً ٍ تٌک٘شاً ٍ األٍل َّ الٌکشٓ فإى لن ٗکي لِ هب ٗسَّؽ اإلثتذاء ثِ فَْ خجش إتفبلبً ٍ إى کبى لِ هسَّؽ فکزلک ػٌذ الجوَْس
ٍ أهب س٘جَِٗ ف٘جؼلِ الوجتذأ ٍ ٍجِْ أى األطل ػذم التمذٗن ٍ التأخ٘ش ٍ أًّْوب شجْ٘بى ثوؼشفت٘ي تأخّش األخضّ هٌْوب.
 .1أ .تزای َز دي فزض «إى لن ٗکي  »...ي «إى کبى لِ هسَّؽ  »...مثال تشوید .ب .ادلۀ سیثًیٍ را تًضیح دَید.
 .2تاتغ در َز یک اس مثالَای سیز ،تدل است یا ػطف تیان؟ چزا؟
أٗ .ب سؼ٘ذُ کشصُ .ةٌّ .ذٌ لبم ػوشٌٍ أخَّب.
* حكّ الحبل االشتمبق ٍ حكّ التو٘٘ض الجوَد ٍ لذ ٗتؼبکسبى ٍ .اختلف فٖ الوٌظَة ثؼذ «حجّزا»  ٍ ...ل٘ل :الجبهذ تو٘٘ض ٍ الوشتكّ إى اُسٗذ تم٘٘ذ الوذح ثِ
فحبل ٍ إلّب فتو٘٘ض.
 .3أ .همظَد اص «ٗتؼبکسبى» سا ثٌَٗس٘ذ .ةً .ظشٗٔ هزکَس دس هَسد هٌظَة «حجّزا» سا دس ضوي هخبل تَض٘ح دّ٘ذ.
 .4مسًّؽ اتتدا تٍ وکزٌ در َز یک اس مًارد سیز چیست؟ (وظز مصىف)
أ .خشجت فإرا أسذ ثبلجبة:

ة .لبئن الضٗذاى:

د .إى هضٖ ػ٘ش فؼ٘ش فٖ الشثبط:

د .أًّوب فٖ الذاس سجل:

* الخبلج هي ششٍط الؼطف ػلٖ الوحلّ ٍجَد الوحشص ٍ اثتٌٖ ػلٖ ّزا اهتٌبع «أػججٌٖ ضشةُ صٗذٍ ٍ ػوشٌٍ» ثبلشفغ ألىّ االسن الوشجِ للفؼل ال ٗؼول فٖ
اللفع حتّٖ ٗکَى ثـ«أل» أٍ هًٌََّبً أٍ هضبفبً.
 .5أ .مقصًد اس «ٍجَد الوحشص» را تًضیح دادٌ مثالی تشوید کٍ شزط مذکًر در آن تحقق دارد؟ ب .دلیل امتىاع «أػججٌٖ ضشةُ صٗذٍ ٍ ػوشٌٍ» را
تثییه کىید.
* هي الؼطف ػلٖ الوؼٌٖ لَلک« :هب تأتٌ٘ب فتحذّحٌَب» ثبلٌظت إٔ هب ٗکَى هٌک إت٘بى فحذٗج ٍ ٗجَص سفؼِ ف٘کَى إهّب ػطفبً ػلٖ «تأتٌ٘ب» أٍ ػلٖ المطغ
ف٘کَى هَجَجبً.
 .6أ .تىاتز وصة «تحذّث» دي احتمال در مؼىای مثال مذکًر را تىًیسید .ب .مقصًد اس «ػلٖ المطغ ف٘کَى هَجَجبً» ي اشکال آن را تیان کىید.
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* فبئذٓ ضو٘ش الفظل حالحٔ اُهَس ،أحذّب لفظّٖ ٍ َّ اإلػالم هي أٍّل األهش ثأىّ هب ثؼذُ خجش ال تبثغ ٍ لْزا سوّٖ فظالً ٍ رکش التبثغ أٍلٖ هي رکش أکخشّن
ُ

ه

ه
الظفٔ لَلَع الفظل فٖ ًحَ « ...كىت أوت َّ
ْي  ٍ »...الضوبئش ال تَطف ٍ الخبًٖ هؼٌَٕ ٍ َّ التَک٘ذ  ٍ ...الخبلج هؼٌَٕ أٗضبً ٍ َّ االختظبص.
الر ِقيب عل
ِ

 .7أ .فًاید مذکًر را تز مثال «صٗذ َّ الشبػش» تطثیق دَید .ب .مقصًد اس «ٍ رکش التبثغ  ...ال تَطف» چیست؟
* هي سٍاثظ الجولٔ الخجشّٗٔ أى ٗؼطف ثفبء السججّ٘ٔ جولٔ رات ضو٘ش ػلٖ جولٔ خبل٘ٔ هٌِ أٍ ثبلؼکس ًحَ لَلِ تؼبلٖ:
ُ

ه

ُ ه

ً

َّ َّ
«أ ه
اَّلل أوزل مه َّ
السم ِاء م ًاء
َل تر أن
ِ

ه ُ
ُ
ض مخض َّرة» ٍ فٖ الوسألٔ تحم٘ك ألىّ الفبء ًضَّلت الجولت٘ي هٌضلٔ الجولٔ الَاحذٓ ٍ لْزا اکتفٖ فْ٘وب ثضو٘ش ٍاحذ ٍ حٌ٘ئزٍ فبلخجش هجوَػْوب.
فت هصبح اْلر
ِ

 .8أ .راتظ مذکًر را تز آیۀ شزیفٍ تطثیق دَید .ب .رتظ ػثارت «ٍ فٖ الوسألٔ تحم٘ك  »...تٍ قثل چیست؟
 .9در َز یک اس مًارد سیز ،مضاف ،چٍ چیشی را تٍ سثة اضافٍ کسة کزدٌ است؟
أ .لُطؼت ثؼض أطبثؼِ:

ة .ػلوت أثَ هي صٗذٌ؟

د .لن ٗوٌغ الششة هٌْب غ٘شَ أى ًطمت:

د .هشست ثبلشجل الحسي الَجِِ:
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