خرداد  ،49ب
کتاب :نحو 2ابن عقیل پ 2
محدوده :شرح ابن عقیل ،از ابتدای نواسخ تا اول باب اشتغال
تستي
 .1با تَجِ بِ هبحث «الحاق أىْ بِ خبس افعال همازبِ» کدام هثال صح٘ح است؟
أ .حشٕ صٗذ ٗقَم 

ج .أًشأ السائق أى ٗحذٍ 

ب .إخلَلقت السواء توطش 

د .طفق صٗذ ٗذعَ 

 .2دز هثال «خشجت فئرا اىّ صٗذاً قائن» ّوصٓ «اىّ» چِ حسکتٖ دازد؟ چسا؟
أٍ .اجة الفتح ،چَى تأٍٗل بِ هصدز هٖزٍد 

بٍ .اجة الکسش ،چَى بِ هٌصلٔ ابتدإ جولِ است 

ج .جائض الَجْ٘ي ،چَى بعد اش «إرا» فجائِ٘ است 

دٍ .اجة الکسش ،چَى بِ هعٌإ جولٔ حالِ٘ است 

 .3کدام گصٌِٗ دز هَزد «أفعال تحَٗل» صح٘ح است؟
أ .اٗي افعال ّواًٌد افعال ًالصِ عول هٖکٌٌد 

ب .افعال تحَٗل هتصسف ،الغاء هٖشًَد 

ج .الغاء ٍ تعل٘ك دز اٗي افعال زاُ ًدازد 

د .اٗي افعال بِ هعٌإ ٗم٘ي ٗا زجحاى ّستٌد 

 .4کدام جولِ اش احکام هفاع٘ل «أعلن ٍ أسٕ» هٖباشد؟
أ .حرف هفعَل اٍلشاى جاٗص است هطلماً 

ب .دز صَزت ٍجَد لسٌِٗ ،حرف هفعَل اٍل ٍ دٍم جاٗص است 

ج .الغاء فمط دز هفعَل سَم جازٕ هٖشَد 

د .تعل٘ك ًسبت بِ ّس ٗک اش هفعَلّإ دٍم ٍ سَم هٖتَاًد جازٕ گسدد 

تشریحي
 .1دز هثالّإ شٗس ،حکن تمدٗن ٍ تأخ٘س خبس زا بٌَٗس٘د.
أ .کاى فٖ الذاس صاحثْا:

ب .کاى أخٖ سف٘قٖ:

د .ها أصحثک قائواً هادام صٗذٌ:

ج .کاى قائواً صٗذٌ:

* ٍ سفع هعطَف تلکي أٍ تثل  /هي تعذ هٌصَبٍ توا الضم ح٘ث حلّ.
 .2شعس زا تَض٘ح دادُ ،با تَجِ بِ آى ،چگًَگِٖ اعساب «قاعذ» دز هثال «ها صٗذٌ قائواً تل قاعذ» زا تب٘٘ي ًواٗ٘د.
* الفاعل َّ االسن الوسٌذ إلِ٘ فعلٌ علٖ طشٗقٔ فَعٓلَ أٍ شثِْ.
ّ .3س ٗک اش هثالّإ شٗس ،با کدام لسوت اش تعسٗف فاعل ،داخل دز تعسٗف شدُ ٗا اش آى خازج هٖگسدد؟
أّْ٘ .ات العق٘ق:

ب .صٗذ قائن:

جٗ .عجثٌٖ أى تقَم:

د .ضُشب صٗذٌ:

* أى ٗکَى اسن ال (ال التٖ لٌفٖ الجٌس) هضاسعاً للوضاف ٍ الوشاد تِ کل اسن لِ تعلق توا تعذُ إهّا تعولٍ ًحَ «ال طالعاً جثالً ظاّش» ٍ إها تعطف ًحَ «ال
ثالثٔ ٍ ثالث٘ي عٌذًا».
 .4با تَجِ بِ عبازت ،اٗي حالت اش حاالت «اسن الٕ ًفٖ جٌس» زا تَض٘ح دادُ ،بس هثال تطب٘ك ًواٗ٘د ٍ اعسابش زا بٌَٗس٘د.
* ٍ ال تُجِضْ ٌّا تال دل٘ل  /سقَط هفعَل٘ي أٍ هفعَل.
 .5با تَجِ بِ شعس ،صَزت جَاش ٍ عدم جَاش حرف هفعَل افعال للَب زا با ذکس هثال تَض٘ح دّ٘د.
 .6حکن هثالّإ شٗس ،اش جْت تمدٗن ٍ تأخ٘س خبس چ٘ست؟ چسا؟
أ .ل٘ت فْ٘ا غ٘ش الثزٕ:

ب .إىّ فٖ الذاس صاحثْا:

ج .لعلّ ٌّا صٗذاً:

د .ل٘ت فٖ الذاس صاحثْا:

 .7با تَجِ بِ هباحث «الحاق تاء تأً٘ث بِ فعل» حکن ّس ٗک اش هَازد شٗس زا ًَشتِ ،بس هثالٖ تطب٘ك دّ٘د.
أ .أى ٗسٌذ الفعل إلٖ ضو٘ش هؤًث هٌفصل:

ب .إرا فصل ت٘ي الفعل ٍ فاعلِ الوؤًث الحق٘قٖ تغ٘ش «إلّا»:

ج .إرا اسٌذ الفعل إلٖ جوع تکس٘ش لوزکّشٍ:

د .إرا اسٌذ الفعل إلٖ جوع سالهٔ لوزکش:
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* األصل أى ٗلٖ الفاعل الفعلَ هي غ٘ش أى ٗفصل تٌِ٘ ٍ ت٘ي الفعل فاصل؛ ألًِّ کالجضء هٌِ ٍ لزلک ٗسکّي لِ آخشُ الفعل إى کاى ضو٘ش هتکلّن أٍ هخاطة
ًحَ ضشتتٔ ٍ إًّوا سکٌَُ . ....
 .8أ .عبازت زا تَض٘ح دّ٘د .ب .چسا سکَى آخس فعل دل٘ل بس اٗي است کِ فعل ٍ فاعل کالکلؤ الَاحذٓ ّستٌد؟
ْو

و

و ً

ُ وُ

ووُْ

وْ

الصور فتأُت ون أف وو ً
* «إ َّن و َْي وم الف ْصل َك ون ميقاتا * و َْي وم ينفخ ِف ُّ
اجا».
ِ
ِ
ِ
ِ

 .9أ .کلوات

ِ
و
و
ْ
« ِميقات»« ،فصل»

ٍ

وُْ
«تأُتن»

زا تجصِٗ کٌ٘د .ب .هحل اعسابٖ جوالت
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و
و ً
« َك ون ِميقاتا»

ٍ

و
« ُينف ُخ ِف ُّ
ور »
الص
ِ
ِ

زا بٌَٗس٘د.
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