باسمه تعالي

تاريخ امتحان69/11/3 :

امتحانات میان سال خواهران

عنوان درس :ادبیات عرب 1

سال تحصیلي  96-97دوره عمومي پایه اول دیپلم
نام استاد :خانم فاطمه محمود آبادی

شهرستان :مشهد

زمان:

 69دقیقه

توضیحات  :از ابتدای مبحث مضاعف تا ابتدای المبحث الثالث

پاسخنامه

رهبر معظم انقالب(مد ظله العالي) :

فکر نو الزم است ،پاسخ به نیازهای نوبهنو الزم است که دارد مثل سیل در دنیا مطرح میشود؛ باید شما برایش جواب فراهم کنید.

(بارم 0/5نمره)

سؤاالت چهار گزینهای
-1معنای غالبی باب های ( افعال تفعّل  -مفاعله ) به ترتیب عبارتند از :
الف) تعدیه تعدیه تعدیه

ب) مطاوعه تعدیه مشارکت

ج) تعدیه مطاوعه مشارکت

د) تعدیه مطاوعه مطاوعه

-2کدام گزینه در مورد ماضی ( ذکر ) باب افتعال صحیح نمی باشد؟
الف) إذ َدکَ َر

ج) إدّکَرَ

ب) إذّکَرَ

د) إذتَکَ َر

 -3اسم های ( ماء ظَبی عطشَی ) چه نوع اسم معربی هستند؟
الف) ممدود صحیح مقصور

ب) ممدود شبه صحیح مقصور

ج) صحیح شبه صحیح -مقصور

د) صحیح شبه صحیح منقوص

 -4فعل ( یَسّمّعونَ ) مضارع کدام باب است ؟
الف) تفعیل

ج) مفاعله

ب) إفتعال

د) تفعّل

 -5کدام گزینه صیغه (  9و ) 00فعل ( ال یَقِی ) می باشد؟
الف) التَقُونَ ال تَقِینَ

ب) ال تَقَونَ التَقَینَ

ج) ال تَقُونَ ال تَقِیینَ

ج) ال تَقَونَ ال تَقِیینَ

 -6هریک از ( لَم لمّا لَن ) زمان مضارع را به ترتیب  ........و  .........و ...........تبدیل می کند .
الف) ماضی حال آینده

ب) ماضی ماضی ماضی

ج) ماضی آینده حال

د) ماضی ماضی آینده

 -8حکم تخفیف ( آمَنَ و خُذ ) کدام گزینه است ؟
الف) قلبی جایز حذفی واجب

ب) قلبی واجب حذفی واجب

ج) حذفی جایز حذفی جایز

د) حذفی واجب حذفی جایز

***********************
سؤاالت عبارتی
-0البد لِإسم التفضیل مِن أن یُستع َملَ علی أحد وجوه أربعه:
أألول  :أن یذکرُ بعده « مِن » مع مجروره  .ألثانی :أن یُضافُ إلی نکره  .الثالث :أن یکون مدخوال ألل التعریف ألرابع  :أن یُضافَ إلی
معرفه
الف) وجوه چهارگانه استعمال اسم تفضیل را نام ببرید.
ب) اسم تفضیل در هر کدام از این وجوه به چه صورت بکار می رود ،توضیح دهید.
 -2قد یُذکرُ المصدر لبیان وقوع الفعل مرّه واحده أو لِبیان هیئه الفعل  ،فاألوّل یُبنی مِن الثالثی المجرد و مِن غیر الثالثی المجرد مِن
مصدراألصلی بزیاده تاءٍ فی آخره  ،والثانی یإتی مِن الثالثی المجرد .

الف) مصدرمرّه و هیئه را تعریف کنید.
ب) وزن ثالثی مجرد مصدر مرّه وهیئت را به همراه مثالی برای هریک بنویسید .

*********************
سؤاالت تشریحی (به انتخاب خود ،فقط به 6سؤال پاسخ دهید).

(بارم2نمره)

توجه به  2نکته ضروری است  :الف)– بدون اعراب گذاری نمره تعلق نمی گیرد.
ب)  -به انتخاب خود فقط به6سوال پاسخ دهید درصورت عدم انتخاب  ،آخرین سوال حذف خواهد شد .
* ** * ** ** * ** *

 -0حکم ادغام ( واجب– ممتنع– جایز) را مشخص نموده همه شکل های ادغام را( درصورت امکان )جاری کنید .ألف) لم یَفرِر
ب) یَشدُدنَ

د)تُسدَدِینَ

ج) إشتَدَدَ

 -2اعالل کلمات ذیل را بنویسید:
الف) إشتَرَیُوا
ح) تُغزَوُ

ب) لُوِمَتا

ج) بَدَوَت

د) وَواقِی

ز) دُعاو

ه) ُمعَلِّمُویَ

و) إوجَل

 –3فعل های زیر را یکبار با « ن » تأکید ثقیله و بار دیگر با « ن » خفیفه مؤکد کنید .
الف) تَضرِبُونَ

ب) قُل

د) إخشَی

ج) لِتَرمِ

-4صرف کنید:
ب) دو متکلم امر معلوم فعل « یَفِی »

الف) شش صیغه أمرحاضر فعل « یَطوِی »
 -5موارد خواسته شده از کلمات ذیل را بنویسید:

ب) نهی مجهول فعل « یَدعُو علیه » صیغه 4

الف) جحد فعل « یَسِیرُ » صیغه 8
« یَقُومُ » باب إفعال صیغه7

ج) امر معلوم فعل

د) مضارع إستفهام فعل « یَتَسَاوَی» صیغه 9
و) صفه مشبّهه از خَضِرَ  -اسم زمان ومکان از یَأوِی

ه)اسم فاعل از یَتَدَحرَجُ  -اسم مفعول از یَصُونُ
 -6جدول را مطابق صیغه های خواسته شده کامل کنید:
ماضی

مضارع

أمر

أکرَمتم
ن
تَهتَدِی َ
ِلیُضارَب
دَحرِج
 -7افعال زیر را به ماضی باب های خواسته شده ببرید:
الف) « وسع » ( افتعال )
ه) « ثقل » (تفاعل )

ب) «أمر » (مفاعله )

ج) « جری » (إفعال )

و) « حمر » ( إفعیالل )

ظ) « قوم » (إستفعال )

د)« وصی » (تفعیل )
ح) « قرّ » ( تفعّل )

موفق باشید

