باسمه تعالي

امتحانات میان سال تجدیدی خواهران
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شهرستان :مشهد
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تاريخ امتحان69/11/52:

عنوان درس :ادبیات عرب 5

نام کتاب:الهدايه شیرافکن فی ثوبها الجديد 1
محدوده « :از باب اسم تا ابتدای مقصد الخامس التوابع»

پاسخنامه

رهبر معظم انقالب(مد ظله العالي):

زمان69:

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 ./5

سواالت چهارگزینه ای

-1اعراب کلمه در کدام گزینه«رفع به الف ونصب و جر به یاء ماقبل مفتوح » می باشد؟
الف-عصا

ب -اولوا

د-اثنان

ج-اذرعات

 -2کلمه در کدام گزینه غیر منصرف است؟
الف-اربع

ب-عِمران

د-ارمل

ج-ندمان

-3نقش «أنت »در عبارت«أسکن أنت و زوجُک الجنه»چیست؟
الف -فاعل

ج -تاکید فاعل

ب-نائب فاعل

د-مبتدا

 -4در کدام گزینه «مطابقت خبر با مبتدا در جنس وعدد» الزم است؟
ظ
الف-الکلمه لف ٌ

ج-هندٌقائمهٌ

ب-زیدٌ اسدٌ

د-هندٌ قائمٌ ابوها

-5اعراب کلمه «اَکُ»در آیه شریفه «لما أکُ بغیاً»کدام است؟
الف-مرفوع به ضمه

ب-مجزوم به سکون

ج-مجزوم به حذف حرف عله

د-مجزوم به حذف نون

-6گزینه صحیح در خبر «حری واخلولق»کدام است؟
الف-جواز اقتران به أن

ب-وجوب اقتران به أن

ج-جواز مجرد از أن

د–وجوب مجرد از أن

 -7کلمه «أی» در عبارت «أیَّهم تکرِم اُکرم »چه نقشی دارد؟
الف -مفعول مطلق

ب-مفعول له

ج-مفعول به

د-مفعول فیه

-8در آیه شریفه «فاجتنبوا الرجس من االوثن» حرف «مِن»به چه معناست؟
الف-تبعیض

ب-ابتداء غایت

ج-تبیین

د-تعلیل

سواالت عبارتي:

بارم نمره 2

-1عبارت«عل ٌم باصول تعرف بها احوال اواخر الکلم الثالث من جهه االعراب ووالبناء وکیفیه ترکیب بعضها من بعض»
ب -درباره عبارت مشخص شده توضیح دهید.

الف-مربوط به چه مبحثی است؟

 -2عبارت«هو اسمٌ قبلًه فعلٌ او شبهه أسنِدَ الیه علی جهه قیامه به .ال وقوعه علیه نحو :قام زیدٌ نحو :السابقُ فرسه فائزٌ
ب-مثالها را با متن تطبیق دهید.

الف-عبارت را توضیح دهید.

-3المفعول له امّا تحصیلی وهو الذی یکون وجوده بعد الفعل فُعِلَ لتحصیل التأدیب او حصولی ودور الذی یکون وجوده قبل الفعل
نحو«قعدت عن الحرب جبناً» و«ضربت زیداً تأدیباً» الف-فرق مفعول له تحصیلی وحصولی را بنویسید.
ب-در دو مثال مذکور کدام یک مفعول له حصولی است وکدام تحصیلی؟مشخص کنید.
 «-4قد یکتب المضاف المذکر فی االضافه المعنویه من المضاف الیه المونث تانیثه فتجریعلی المضاف المذکر احکام المونث وبالعکس
بشرط ان ال یختل معنی الکالم بحذف المضاف» .مثال  :1جاء جاریة زید
الف-عبارت را توضیح دهید.

مثال :2کما شَرِقَت صدرُ القناه من الدم

ب –در مثالهای مذکور مضاف از مضاف الیه کسب تأنیث کرده یا تذکیر؟دلیل آن را بنویسید.

سواالت تشریحي( :فقط به چهار سوال پاسخ دهید)

( بارم نمره )2

-1نقش واعراب کلمات مشخص شده را بنویسید:
الف-صیمَ رمضان

ج-قل کونوا حجارةً او حدیداً

ب-اولئک بعضُهم اولیاءُ بعض

د-ما جائنی اال زید

-2علت نصب کلمات مشخص شده را بنویسید:
الف-الت ساعةَ ندامة

ب-إنَّ فی ذلک لعبرةً

خ-سرتُ واللّیلَ

د-یا رجالً خذ بیدی

ح-تَبتَّل الیه تبتیالً

ج-ال طالعاً جبالً

ز-ذهبتُ الشامَ

ت خلفَ علی ٍ
ذ-صلّی ُ

-3در مثالهای زیرحکم تقدیم فاعل بر مفعول به را بیان نمایید(وجوب ،امتناع ،جوازبا ذکر دلیل)
الف-ما ضَ َربَ زیدٌ اال عمرو ًا

ب-اکل الکمثّری یحیی

ج-ضربک زیدٌ

د-ضَرَب عمرواَ زی ٌد

-4متعلَّق جارومجرور را در عبارت زیر مشخص نموده نقش آن را بنویسید:
الف :الحمدهلل

ب-رایتُ سمکاً فی الماء

-5اصطالحات ذیل را تعریف کنید :الف-مبتدای وصفی

ج-أنَّ اهلل َ علی کلِّ شیءٍ قدیرٌ
ب -اختصاص

ج -اغراء

د-انّما یخشی اهلل من عباده العلماء
د-منادی مندوب

موفق باشید

