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شرح بن عقیل(از اول کتاب تا باب الفاعل)

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:
 .1ػالهت اختصاصٖ فؼل اهش چ٘ست؟

28 – 26/1

ب

أ .فْو٘ذُ ضذى هؼٌإ اهش 

ب .فْو٘ذُ ضذى هؼٌإ اهش تِ ّوشاُ پزٗشش ًَى تأک٘ذ 

ج .پزٗشش ًَى تأک٘ذ ٗا فْو٘ذُ ضذى هؼٌإ اهش 

د .پزٗشش ًَى تأک٘ذ 

 .2ػلت هثٌٖ ضذى کلؤ «هَتٖ» چِ ًَع ضثاّتٖ است؟

36- 35

ج

أ .استؼوالٖ 

ب .اّوالٖ 

ج .هؼٌَٕ 

د .افتقاسٕ 

 .3دس کذام هثال ،حزف خثش جاٗض ً٘ست؟

235 – 233

أ

أ .لَال صٗذ هحسيٌ الّٖ ها أت٘تَ (تذٍى قشٌِٗ)

ب .کل سجلٍ ٍظ٘ؼتِ هقتشًاى 

ج .لؼوشک قسوٖ ألفؼليّ 

د .لَال صٗذ هَجَد لعشتتک 

 .4دس کذام هَسد ،الحاق ًَى ٍقاِٗ ّوشاُ تا ٗاء هتکلن صٗاد است؟
أ .لؼلّ 

ب

ب .ل٘ت 

107 - 106/1
د .لکيّ 

ج .إىَّ 

سؤاالت تشريحي:
84 – 83/1

 .1أ .فؼل «هؼتل» سا تؼشٗف کٌ٘ذ .ب .اػشاب ّش ٗک اص اقسام آى سا ّوشاُ تا هثال تٌَٗس٘ذ.

أ .ها کاى فٖ آخشُ ٍاٍ قثلْا ضؤ اٍ ٗاء قثلْا کسشٓ اٍ الف قثلْا فتحٔ ًحَ ٗغضٍ ٍ ٗشهٖ ٍ ٗخشٖ ب .االلف ٗقذّس فْ٘ا غ٘ش الجضم إ الشفغ ٍ الٌصبة ٍ
الجضم فِ٘ تحزف اٙخش ٍ ها آخشُ ٍاٍ أٍ ٗاء فالٌصة ٗظْش فْ٘ا ٍ الشفغ ٗقذس فْ٘وا ٍ فٖ حالٔ الجضم ٗحزف.

46/1

 .2أ .اسواء «ستِّ» سا ًام تثشٗذ .ب .ضشغ هؼشب ضذى آًْا تِ اػشاب ً٘اتتٖ سا تَظ٘ح دّ٘ذ.
أ .اب ،اخ ،حنّ ،ي ،فَُ ،رٍ ب .ضشاٗػ :اظافِ ضًَذ تِ غ٘ش ٗاء هتکلن ٍ هصغش ًثاضٌذ ٍ هفشد تاضٌذ.

133 – 132/1

 .3هَصَالت «حشفٖ» سا ًام تشدُ ،صلٔ آًْا سا ت٘اى کٌ٘ذ.
أى :فؼل هتصشف هاظٖ ٗا هعاسع
کٖ :فؼل هعاسع

أىّ :اسن ٍ خثشش

ها هصذسِٗ ظشفِ٘ ٍ غ٘ش ظشفِ٘ :هاظٖ ٍ هعاسع (ٍ جولٔ اسوِ٘)

لَ :هاظٖ.

 .4أ .اتتذاء تِ ًکشُ دس چِ صَستٖ جاٗض است؟ ب .هسَؽ دس «سغثٌٔ فٖ الخ٘ش خ٘شٌ» ٍ «هَي ٗقن أقن هؼِ» چ٘ست؟

203 - 204/1

أ .دس صَست ٍجَد فائذُ ب .دس اٗي هثال ،هسَؽ اٗي است کِ هثتذإ ًکشُ ،ػاهل استت ،دس هثتال دٍم ّتن چتَى هثتتذإ ًکتشُ ،ضتشغ
است(.افادٓ ػوَم ً٘ض صح٘ح است)
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* تصحة (إٔ الم االتتذاء) الَاسػ هؼوَل الخثش

340/1

* ٍ الفصل ٍ اسواً حلّ قثلِ الخثش.

 .5ت٘ت تاال سا ّوشاُ تا هثال تَظ٘ح دّ٘ذ.
إ تذخل الم االتتذاء ػلٖ هؼوَل الخثش ارا تَسّظ ت٘ي اسن إىّ ٍ الخثش ًحَ إىَّ صٗذاً لَغَؼاهک آکلٌ – ٍ تذخل الم االتتذاء ػلبٖ ضبو٘ش اللصبل ًحبَ اىّ
صٗذاً لَْ القائن – ٍ تذخل الم االتتذاء ػلٖ االسن ارا تأخش ػي الخثش ًحَ اىّ فٖ الذاس لضٗذاً.

 .6دس جولٔ «ال حَلٌ ٍ ال قَّٓ االّ تاهلل» تش فشض سفغ هؼطَف ػلِ٘ ،کذامٗک اص «فتح»ً« ،صة» ٍ «سفغ» دس هؼطَف ،جاٗض ً٘ست؟ چشا؟ 370/1
ال ٗجَص الٌصة للثاًٖ ألًِّ اًوا جاص ف٘وا تقذّم للؼغف ػلٖ هحل اسن ال ٍ ال ٌّا ل٘ست تٌاصثٔ ف٘سقظ الٌصة.

* ٍ کتظيّ اجؼل «تقَل» إى ٍلٖ * هستفْواً تِ ٍ لن ٌٗفصل.
408/1

* تغ٘ش ظشف ،أٍ کظشف ،أٍ ػول * ٍ إى تثؼط رٕ فصلتَ ُٗحتول.

 .7أ .تا چِ ضشاٗطٖ «تقَل» تِ هؼٌإ «تظيّ» تِ کاس هٖسٍد؟ ب .هشاد اص «کظشف» ٍ «ػول» چ٘ست؟ تشإ هصشاع دٍم اص ت٘تت دٍمٗ ،تک هثتال
تضً٘ذ.
أ .تا چْاس ششط .1 :فؼل هضاسع تاشذ  .2تشإ هخاعة تاشذ  .3هسثَق تِ استلْام تاشذ  .4فاصلِ ًشَد ت٘ي استلْام ٍ فؼل تِ غ٘بش ربشف ٍ هجبشٍس ٍ
هؼوَل فؼل است ب .هشاد اص «کظشف» جاس ٍ هجشٍس ٍ هشاد اص «ػول» هؼوَل فؼل .هثال تشإ هصشع دٍم :اػٌذک تقَل صٗذاً هٌغلقاً – أفٖ البذاس تقبَل
صٗذاً هٌغلقاً – أػوشاً تقَل هٌغلقاً.

تجضِٗ ٍ تشک٘ة:
* «»              

(ًثأ)38/

 .8أٍ .جِ ًصة «صفّاً» ٍ «صََاتاً» سا ت٘اى ًواٗ٘ذ .ب .آٗا جولٔ «ال ٗتکلّوَى» ٍ «أرِىَ لِ الشحوي» ٍ کلؤ «هَي» هحلٖ اص اػشاب داسًذ؟ چشا؟
أ« .صلّاً» حال تشإ الشٍح ٍ «الوالئکِ» است ٍ تِ هؼٌإ هصغل٘ي ٗا هلؼَل هغلق تشإ فؼل هحزٍفٗ :صلَّى صلا (ٗکٖ کافٖ اسبت)« .صبَاتاً» :صبلت
تشإ هلؼَل هغلق هحزٍف :قال قَالً صَاتاً .ب .ال ٗتکلّوَى دس هحل ًصة حال دٍم تشإ الشٍح ٍ الوالئکٔ ٗا دس هحل ًصة ،تأک٘ذ تشإ «ال ٗولکبَى»
دس آٗٔ قثل (ٗکٖ کافٖ است)« .ارى لِ » ...صلٔ هَصَل ٍ هحلٖ ًذاسد« .هَي» دس هحل ًصة تٌاتش استثٌاء ٗا دس هحل سفغ تذل اص فاػل «ال ٗتکلوَى».

* «»     *    

(اًطقاق)22-23/

 .9أ .صلٔ «الزٗي» ٍ ًقص تشک٘ثٖ «ٗکزتَى» سا ت٘اى کٌ٘ذ .ب .کلوِّإ «ٗکزّتَى» ٍ «أػلن» سا تجضِٗ کٌ٘ذ.
أ .کفشٍا صلٔ «الزٗي» ٍ «ٗکزتَى» دس هحل سفغ خثش تشإ هثتذا (الزٗي) .ب .اػلن :ص٘غٔ اسن تفع٘لٗ .کزتَى :فؼل هعاسع اص تاب تفؼ٘ل،
ص٘غِ جوغ هزکش غائة هؼلَم ثالثٖ هضٗذ.
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