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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)
تستي
 .1در آیۀ شریفۀ

َ ُ ْ
ً َ َّ َ
َكة خ ِاس َرة»،
«قالوا ِتلك إذا
ِ

نقش

َ
« َّ
َكة »

و محل اعرابی

ً
« ِإذا »

چیست؟

ب

أ .مبتدای مؤخر ـ محلی ازاعراب ندارد 

ب .خبر ـ محلی از اعراب ندارد 

ج .مقول قول ـ ظرف و منصوب 

د .خبر ـ ظرف و منصوب 

« .3رأی» و «زعم» به معنای  .....و  .....به ترتیب از افعال قلوب هستند.
أ .علم ـ ظن 

 .9در کدامیک از گزینههای زیر ،خبر باید بدون «أن» باشد؟
أ .حری ـ طفق ـ کاد 

ج .ظنّ ـ عرف 
ب

ب

د .الرأی ـ ظنّ 

111/1

ب .أنشَأَ ـ علق ـ طفق 

 .1رابطۀ جملۀ خبریه در «اهلل حسبی و کفی» چیست؟
أ .الضمیر المقدر (هو) 

أ

ب .رؤیۀ العین ـ تیقّن 

191-191-1

ج .أوشک ـ أنشأ ـ هَب 

د .هب ـ حری ـ أخذ 

41/1

ب .کون جملۀ الخبر نفس المبتدأ فی المعنی 

ج .تکرار المبتدا بلفظه 

د .الضمیرالموجود (یاء المتکلم) 

تشریحي
* کذا یجب تقدیم الخبر إذا عاد علیه (ای علی مالبسه) مضمرٌ ممّا به عنه مبنیاً یخبر.
أ .دلیل وجوب تقدیم خبر در فرض مذکور چیست؟ ب .چرا شارح« ،علیه» را به «علی مالبسه» تفسیر نموده است؟
أ .زیرا اگر خبر مقدم نشود عود ضمیر به متاخر لفظی و رتبی پیش میآید .ب .چون در کلمه ،ظاهراً ضمیر به کل خبر عود میکند اما مرجع
ضمیر در حقیقت جزئی از خبر است( .چون در واقع ،خبر ،آن متعلق محذوف است و ضمیر از مبتدا به مالبس رجوع میکند نه به خود
خبر) "هر کدام که باشد صحیح است".
 .3مسوّغ ابتدای به نکره در موارد زیر چیست؟
أ .إن لم تکن خلیلنا فما خلٌ لنا :قبل از مبتدا ،نفی آمده است
ب .مؤمنٌ خیرٌ من کافر :خلف از موصوف است
ج .رغبۀ فی الخیر خیرٌ :مبتدا ،عامل در مابعد است
د .مَن یقم أقم معه :مبتدا ،شرط است.

* و منع سبق خبرِ لیس اصطُفی  /و ذو تمام ما برفع یکتفی.
 .9بیت فوق را توضیح دهید و برای مصرع دوم ،مثالی هم بزنید.
یعنی خبر لیس بر آن مقدم نمیشود .آن دسته از افعال ناقصهای که تنها مرفوع دارند و منصوب ندارند ،تامه هستند مثل و إن کان ذو عسرۀ.

1

خرداد ماه 03090-1-39

 .1جملۀ «أمّا أنت برّا فاقترب» در اصل چه بوده است؟ چه تغییراتی در آن رخ داده است؟ توضیح دهید.
در اصل «ألن کنتَ برّاً فاقترب» بوده است .حذفت الالم لإلختصار ثمّ حذف کان و انفصل الضمیر و زیدت ما للتعویض و ادغمت النون فیها
للتقارب.

 .1أ .شرایط عملکرد الی مشبهه به لیس را بنویسید .ب .اسم و خبر را در جملۀ «الت حین مناصٍ» معین کنید.
أ .اسمش نکره باشد .نفیش باقی باشد .ترتیب بین اسم و خبر ،مراعات شود .ب .در جملۀ الت حینَ مناص ،اسم الت حذف شده و حینَ
خبر آن است.

* و کتظنّ اجعل القول جوازاً و لکن ال مطلقاً بل إن کان نحو تقول و إن وَلیَ مستفهماً به و إن لم ینفصل عنه بغیر ظرف أو کظرافٍ أو عملٍ.
 .6أ .از چه جهتی قول مانند ظنّ میباشد؟ ب .شرایط استعمال قول همانند ظن را بنویسید.
أ .از این جهت که دو مفعول را نصب میدهد ( )0/1ب .در صورتی که به صیغۀ مضارع مسند به مخاطب بوده و بعد از ادات استفهام بیاید
و بین آن ادات استفهام و ماده قول چیزی جز ظرف یا شبه ظرف یا معمولش (مفعولش) فاصله نشود)1/1(.

* و بعد إنَّ تصحب الخبر الم ابتداء و ال یلی ذا الالم ما قد نُفِیَ.
 .7أ .چرا الم ابتداء ،بعد از إنَّ بر سر خبر میآید نه مبتدا؟ ب .جملۀ «و ال یلی ذا الالم ما قد نفی» را توضیح دهید.
أ .الن القصد بالالم التأکید و إنَّ للتأکید فکرهوا الجمع بینهما )1/1(.ب .یعنی اگر خبر منفی باشد الم ابتداء برسر آن داخل نمیشود)0/1(.

 .4علت مفتوح شدن کلمات ذیل را بنویسید.
ْ َّ

َ ً

َ

َ ً

أِ ﴿ .إ َّن ِِل ُمت ِقني َمفازا﴾َ ( :مفازا) اسم إنّ
َ

َّ َ َ َ

َ

ب ...﴿ .ف َمن ش َاء اتخذ ِإَل َر ِّب ِه َم ًآبا﴾َ ( :م ًآبا) مفعول اتخذ
َّ

َ ً

َ

َ
ات غ ْرقا﴾:
ج﴿ .والنازع ِ
ِ

کافی است)
ْ َ

َ

َ

ِ
َ ً
(غ ْرقا)

مفعول مطلق برای مع نای نازعات یا صفت برای مفعول مطلق محذوف یا حال برای ضمیر در نازعات (یکی

َّ َ َ

َ

د﴿ .اذه ْب ِإَل ِف ْرع ْو َن ِإن ُه طغى﴾ِ ( :ف ْرع ْو َن) مجرور است اما چون غیر منصرف است جرش به فتحه است.
َ ُ ْ َ

َّ َ

َ َ

َ َّ

َ

َ َّ

َ َّ

َ َ

َ َّ

 .3در آیۀ شریفۀ «فقل هل لك ِإَل أن ت َزكى» تجزیۀ « ت َزكى» و محل اعرابی « أن ت َزكى» ومتعلق « ِإَل أن ت َزكى» بنویسید.
تجزیه تزکی :فعل مضارع از باب تفعّل و الزم صیغۀ  7ـ محل أن تزکی :مجرور ـ متعلق إلی أن تزکی :مبتدای محذوف در کالم (رغبۀٌ)
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