باسمه تعالي

تاريخ امتحان69/11/4 :

امتحانات میان سال خواهران

عنوان درس :ادبیات عرب 4

سال تحصیلي  96-97دوره عمومي پایه سوم -دوم
نام استاد :خانم علمی راد –(پايه )3

شهرستان :مشهد

نام کتاب :مبادی العربیه ج 4

خانم امروزی (پايه )2

محدوده « :از ابتدای کتاب تا ابتدای بحث منادی

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.

سواالت چهار گزینه ای
 -1اعراب فعل مضارع «یجد» در جمله «من یطلب فیجد» چیست؟
ب) وجوبا مرفوع

الف) وجوبا مجزوم

د) محال مجزوم

ج) محال مرفوع

 .2کدام گزینه از مواضع تقدیم وجوبی مفعول بر فاعل نیست؟
الف) أفادنی کالمک

ب) إبتلی إبراهیم ربّه

ج) فهم المعنی موسی

د) ما هذّب الناس إلّا الدّین

 .3رابط خبر در دو جمله « االقتصاد ذلک نصف الغنی» و «القارعه ما القارعه» به ترتیب کدام است؟
الف) ذلک -القارعه

ب) ذلک -ضمیر مستتر در القارعه

ج) ضمیر محذوف -القارعه

د) ضمیر محذوف -ضمیر مستتر در القارعه

 .4کدام گزینه صحیح است؟
الف) تقدیم خبر «دام» بر آن جایز است.

ب) تقدیم خبر کان بر آن جایز نیست.

ج) تقدیم خبر کان بر اسم آن جایز است.

د) تقدیم خبر «دام» بر اسم آن جایز نیست.

 .5کلمات خط کشیده شده در دو عبارت «إجتهاداً ال تکاسالً» و در« أهالً و سهالً» به ترتیب چه نقشی دارند؟
الف) مفعول به  -مفعول مطلق

ب) مفعول مطلق -مفعول به

ج) مفعول مطلق -مفعول مطلق

د) مفعول به -مفعول به

 .6اضافه اسم مفعول به معمولش چه نوع اضافه ای است؟
الف) در ماضی و درحال یا استقبال معنویه است.

ب) در ماضی و در حال یا استقبال لفظیه است.

ج) درماضی لفظیه و درحال یا استقبال معنویه است.

د) در ماضی معنویه و درحال یا استقبال لفظیه است.

« .7متعجّب منه» باید .....
ب) نکره یا نکره مختص باشد.

الف) نکره باشد.
ج) معرفه یا نکره مختص باشد.

د) معرفه باشد.

 .8عبارت «تنبیه المخاطب علی امر مکروه لیجتنبه» تعریف چیست؟
الف) اختصاص

ب) تحذیر

د -اشتغال

ج) اغراء

سواالت عبارتی:

(بارم2نمره)

 .1یجزم المضارع ب «إن» مضمره وجوباً فی جواب الطلب بشرط أن یکون الجواب مجرّداً من الفاء والواو مسبّباً عمّا قبله و
إذا لم یکن مسبّباً عن الطلب لم یصحّ جزمُه نحو «ال تدنُ من االسد تهلک»
الف) در چه صورت مضارع با «إن» مضمره مجزوم می شود؟

ب) درمثال مذکور اعراب «تهلک» چیست؟ چرا؟

 .2یحذف الخبر وجوباً إذا خلفه ما یسدُّ مسدَّه و هو جواب القسم الصریح نحو «لعمرک ألقومنَّ»
ب) مثال ذکرشده را توضیح دهید.

الف) منظور از قسم صریح چیست؟

ج) یک موضع دیگر از مواضع حذف وجوبی خبر را بیان کنید.
 .3سُمّیت نافیه للجنس ألنّها تنفی بدخولها حقیقه النکره کلّها فإذا قلت «ال رجلَ فی الدار» نفیتَ جنس الرجال من الدار حتی ال
یجوز أن یقال «بل رجالن» خالفا ل«ال» التی تعمل عمل «لیس» فإنّه یصحُّ بعدها «بل رجالن»
الف) با توجه به عبارت تفاوت میان «الی نفی جنس» و «الی شبیه به لیس» را توضیح دهید.
ب) آیا این تفاوت هنگامی که «اسم ال» تثنیه یا جمع باشد هم وجود دارد؟ توضیح دهید.
 .4یبطل عمل المصدر إذا لحقته«التاء» الداله علی المرّه ألنّه ال یصح فیه التقدیر المذکور فال یقال «أعجبتنی ضربتک الغالمَ»
ما لم تکن فی أصل بناء المصدر نحو «رحمه»
ب) عبارت و مثال را توضیح دهید.

الف) منظور از تقدیر مذکور چیست؟

سؤاالت تشریحی (به انتخاب خود ،فقط به  4سؤال پاسخ دهید).

(بارم

 .1الف) دو قاعده از قواعد اختصاصی کان را بنویسید.
ب) نقش کلمات خط کشیده چیست؟
 -صیم یومٌ کامل

 -الت حینَ مناصٍ

 -أوشک أن یذهب زیدٌ

 -اُنبئتُ زیدا فاضال

 .2الف) در مثال های زیر چرا عمل «ما» و «إنّ» باطل شده است؟
 -انما اهلل واحد

 ما ناجح اال المجتهدب) مواضع کسر و فتح «ان» را با دلیل معین کنید:

 -بلغنی انک راحل

 قلت انک ودود .3الف) ضمیر شان چیست؟ خبر آن چگونه است؟
ب) دلیل غلط بودن جمالت زیر را بیان کنید:

 -ما زادتک تجاربک الدهر اال حنکه

 -انت اکرم الناس کرما

 .4الف) افعال قلوب در چه صورت از عمل معلق می شوند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.
ب) دو تفاوت صفت مشبهه و اسم فاعل را بیان کنید.
 .5الف) اسم مشغول عنه و اعراب آن را مشخص کنید:
 -هالّ الشر تجنبته

 -زید ما أحسنه

 -السائل التنتهره

ب) حکم دو عامل که بر معمول واحد وارد شوند چیست؟
موفق باشید

نمره)2

