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نحو  2ابن عقیل ،باب ابتداء تا فاعل

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
سؤاالت تستي:
ج

 .1هسٍَغ اثتذإ ثِ ًکشُ دس هثبل «سغثٌٔ فٖ الخ٘شِّ خ٘شٌ» چ٘ست؟

207 – 204/1

أ .افبدٓ هعٌبٕ تعجت 

ة .عبم ثَدى ًکشُ 

ج .عبهل ثَدى ًکشُ 

د .افبدٓ هعٌبٕ هحصَس 
د

 .2کبى ٍ أخَاتْب کلّْب ٗجَص أى تستعول تبهًّٔ إالّ . ...

259

أ« .فتئ» ٍ «صال» التٖ هضبسعْب «ٗضٍل» 

ة« .صال» التٖ هضبسعْب «ٗضال» ٍ «ل٘س» 

ج« .فتئ» ٍ «ل٘س» 

د« .فتئ» ٍ «صال» التٖ هضبسعْب «ٗضال» ٍ «ل٘س» 

 .3تمذٗن خجش ،دس عجبست «فٖ الذاس صبحجْب»  ...است.
أٍ .اجت 

أ

224

ة .ساجح 

 .4دس عجبست «أهٍب أًت ثشّاً فبلتشة» ًمص «ثشّاً» چ٘ست؟

ج .هوتٌع 
أ

د .جبٗض

273 – 271

أ .خجش «کبى» هحزٍف 

ة .خجش «أهٍب» 

ج .حبل اص «أًت» 

د .هفعَل ثشإ فعل هحزٍف 

سؤاالت تشريحي:
 .1دس آٗٔ ضشٗفٔ «( »     هشٗن )46/دٍ تشک٘ت ثشإ « »  ثٌَٗس٘ذ.

186/1

ٗجَص أى ٗکَى «اَساغت» هجتذا ٍ «اًت» فبعل سذٍ هسذ الخجش ٍ ٗحتول اى ٗکَى «اًت» هجتذأ هؤخشاً ٍ «ساغت» خجشاً همذهبً.

235/1

* ٍ لجل حبل ال ٗکَى خجشاً * عي الزٕ خجشُ لذ أضوشا.

 .2ث٘ت فَق سا– کِ دس همبم ث٘بى ٗکٖ اص هَاسد ٍجَة حزف خجش است – ّوشاُ ثب هثبل تَض٘ح دّ٘ذ.
اى ٗکَى الوجتذا هصذساً ٍ ثعذُ حبل سذٍ هسذٍ الخجش ٍ ّٖ ال تصلح أى تکَى خجشاً ف٘حزف الخجش ٍجَثبً لسذٍ الحبل هسذٍُ ٍ رلک ًحَ ضرشثٖ
العجذ هس٘ئبً.

* إعوبل «ل٘س» اُعولت «هب» دٍى «إى» * هع ثمبء الٌفٖ ٍ تشت٘ت صکي280 .
 .3ثب تَجِ ثِ ث٘ت ضعش فَق دل٘ل عبهل ًجَدى «هب» دس هَاسد صٗش سا ثٌَٗس٘ذ.
أ .هب إى صٗذ لبئن

ة .هب صٗذ إلّب لبئن

أ .صٗشا ثعذ اص هب ،إى صائذُ ٍالع ضذُ است

ة .صٗشا ًفٖ هب ثِ ٍس٘لِ الّب ضکستِ ضذُ است(عذم ثمبء ًفٖ).
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 .4أ .ثشإ «عسٖ أى ٗمَم صٗذ» دٍ تشک٘ت ثٌَٗس٘ذ .ة .ثوشٓ اٗي دٍ تشک٘ت دس کجب ظبّش هٖضَد؟

أ( .ذّة الشلَت٘ي) الٖ اًِ ٗجة اى ٗکَى الظاّر هرفَعاً تالفعل الرٕ تعد أى فأى ٍ ها تعدّا فاعل لعسٖ ٍ ّٖ تاهِ ٍ ال خثر لْا (ٍ ذّبة الوثبر ) البٖ
تجَٗس ٍجِ آخر :اى ٗکَى ها تعد الفعل الرٕ تعد أى هرفَعاً تعسٖ اسواً لْا ٍ أى ٍ الفعل فٖ هَضع ًصة تعسٖ ٍ تقدم علٖ االسن ٍ الفعل البرٕ تعبد
أى فاعلِ ضو٘ر ٗعَ علٖ فاعل عسٖ  ٍ ...جاز عَ ُ علِ٘ .ب .تظْر فائدٓ الخالف فٖ التثٌِ٘ ٍ الجوع ٍ التأً٘ث.

* ٍ العطف إى لن تتکشّس «ال» احکوب * لِ ثوب للٌعت رٕ الفصل إًتوٖ.
 .5ث٘ت فَق سا – کِ دس ثحث اعشاة تَاثع اسن «ال»ٕ ًفٖ جٌس است– ّوشاُ ثب هثبل تَض٘ح دّ٘ذ.

373/1

إرا عُطف علٖ اسن ال ًکشٓ هفشدٓ ٍ لن تتکشّس «ال» ٗجَص فٖ الوعطَف هب جبء فٖ الٌعت الوَصَل ٍ أًِّ ٗجَص فِ٘ الشفع ٍ الٌصت ٍ ال ٗجَص
فِ٘ الجٌبء علٖ الفتح فتمَل ال سجلَ ٍ اهشآٌ – ٍ اهشآً.

* ٗجة التعل٘ق إذا ٍقع تعد الفعل «ها» الٌافِ٘ ٍ «إى» الٌاف٘ٔ ٍ ،هثّلَا لِ تقَلِ تعالٖ ٍ( :تظٌَّى إى لثثتن إلّا قل٘الً) ٍ ،قال تعضْن :ل٘س ّرا هي تاب التعل٘ق
933/1

فٖ شٖء؛ ألىّ شرط التعل٘ق أًِّ إذا حرف الوعلّق تسلّظ العاهل علٖ ها تعدُ ٍ ،ا ٔٗٙالکرٗؤ ال ٗتأتّٖ فْ٘ا ذلک.
 .6هذٍعب ٍ دل٘ل ثعض سا ثِ طَس کبهل تَض٘ح دّ٘ذ.

گفتِاًذ دس اٗي آِٗ تعل٘ك ٍالع ًطذُ است صٗشا ضشط تعل٘ك اٗي است کِ اگش کلؤ هعلِّكِ عبهل سا حزف کٌ٘ن ثترَاً٘ن عبهرل للجرٖ سا دس هرب
ثعذش عول دّ٘ن هثل «ظٌٌت هب صٗذٌ لبئنٌ»; ظٌٌت صٗذاً لبئوبً؛ اهٍب دس اٗي آٗٔ ضشٗفِ ،چٌ٘ي ً٘ست؛ صٗشا اگش هعلِّك ٗعٌٖ «إى» سا حرزف کٌر٘ن
تظٌَى ثش سشِ لجثتن دس ًوٖآٗذ ٍ گفتِ ًوٖضَد ٍ تظٌَى لجثتن . ....

324 – 331/1

 .7دس هثبلّبٕ صٗشّ ،وضٓ «اىّ» هکسَس ،هفتَح ٗب جبٗضالَجْ٘ي است؟ چشا؟

ة .خشجت فبرا اىّ صٗذاً لبئن.

أ« .کوب أخشجک سثٍک هي ث٘تک ثبلحكّ اىّ فشٗمبً هي الوؤهٌ٘ي لکبسَّى».

ج« .کتت سثٍکن علٖ ًفسِ الشحؤ أًِّ هي عول هٌکن سَءً ثجْبلٔ ثن تبة هي ثعذُ ٍ أصلح فبًِّ غفَس سح٘ن»( .اًعبم)54/
أٍ .اجت الکسش؛ صٗشا دس هحل حبل ٍالع ضذُ

ة .جبئض الَجْ٘ي – ثعذ اص ارا فجبئِ٘

ج .جبئض الَجْ٘ي؛ صٗشا ثعذ اص فبء جرضاء لرشاس

داسد.

* «»   *   *    

(ًجأ)21-22-23/

 .8أ »« .دس اصل چِ ثَدُ است؟ تغ٘٘شات صَست گشفتِ دس آى سا ثٌَٗس٘ذ .ةٍ .جِ ًصت « »« ٍ »چ٘ست؟ تَض٘ح دّ٘ذ.
دس اصل «هَأٍَة» ثَد ،ثعذ اص ًمل حشکت ٍاٍ ثِ ّوضٓ هب لجلٍ ،اٍ للت ثِ الف ضذُ است« .الثث٘ي» :حبل ثشإ ضو٘ش دس طبغ٘ي.
«احمبثبً» :هفعَلفِ٘ صهبًٖ ٍ هتعلك ثِ الثث٘ي.

* «»    *      *    

(الٌبصعبت)34-35-36/

ٍ .9صى صشفٖ « ،»دل٘ل هؤًث ثَدى « ٍ »تغ٘٘شات صشفٖ صَست گشفتِ دس « »سا ثٌَٗس٘ذ.
الطبهٔ ثش ٍصى الفبعلٔ

چَى ًبئت فبعلص الجح٘ن است ثِ صَست هؤًث آهذُ.

ٗشٕ :دس اصل َٗشإَُٔ ثَد اهب ّوضُ ع٘ي الفعل پس اص ًمل حشکت آى ثِ هب لجل حزف گشدٗذ.
2

تجذٗذٕ ضْشَٗسهبُ 02030-91

