
 

 ت  داخلی امتحاان 
رس حوزه  اهی علمیه خوارهانمدا

  

حان:  1تجزیه و ترکیب موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: 1تجزیه و ترکیب عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  دو سطح تجزیه و ترکیب متوسطه ک
 

 42/30/30 اترخی ربگزاری:

ن: 39ـ  39سال تحصیلی:   ااشتنرات:  11 بارم امتحا

ح:  سال دومنیم کل کتاب دوده:مح  خانم محبوبه عرب احمدی انم طّرا

 دقیقه 13زمان:                نام ونام خانوادگی:                                     پایه: سوم بهمن     

 نام پدر:

  نمره   )علیه السالم(مدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه

 

 (91ه )صنمر 5/0کدام گزینه صحیح است؟ « وَ اَهدِیکَ إلی رَبِکَ فَتَخشی » و « أرَءَیتَ الّذی یُکَذِبُ بالدّینِ » توجه به آیات با  ـ1

 ب( کلمه ی الدّین، غیرمصدر، مفرد، مذکر و مشتق است  الف( فعل رَأیتَ، مهموز العین، ناقص واوی است

 د( کلمه ی ربّ، مفرد، مذکر، نکره است   ج( فعل اَهدِیَ، مضارع منصوب است

 (82)ص نمره 5/0است؟  نادرست« ربّ » ـ کدام گزینه در مورد کلمه ی 2

 ب( مصدر به معنای اسم فاعل       الف( صفت مشبهه

 د( صیغه مبالغه، و به معنای پرورش دهنده است بوده که الف آن حذف شده است« رابّ » ج( در اصل، اسم فاعلی یعنی 

 (00)ص نمره 55/0مثال بنویسید؟  1 ـ حروف معانی به چند دسته تقسیم می شوند، نام ببرید و برای هر یک،3

ـ حروفی که بین اسم و فعل مشترکند مثل حروف 0ـ حروفی که مختص به اسمند فعلند مثل حروف ناصبه. 8ـ حروفی که مختص به اسمند مثل حرف جر. 9

 عطف

افعال مشخص شده به ترتیب چند مفعولی اند؟ « بَعیداً  یَرونَهُاِنَهُم » و « ذینَ کَذَبُوا عَلی اهلل وُجُوهُمُ مُسوَدَهٌ الّ تَری» ـ در مثال های 4

 (03)ص نمره 5/0

 یک مفعولی )دیدن با چشم( ـ دو مفعولی )از افعال قلوب(

 (05) نمره 5/0را در مثال های زیر بنویسید؟ « مَن » نوع  ـ5

 شرطیه یُکرِمنی اُکرِمهُ مَنب(     استفهامیه مُنی اُکرِمهُیُکرِمَن الف( 

 نمره 8ـ نوع جمالت زیر را از نظر اسمیه و فعلیه بودن تعیین نموده و آیا محلی از اعراب دارند یا خیر، با ذکر دلیل بنویسید؟ 6

 محالً مرفوع« مَن » فعلیه ـ خبر     (00)ص مِثقالَ ذَرَهٍ خَیراً یَرَهُیَعمَل الف( فَمَن 

 صله ـ محلی از اعراب ندارد (91)صمِن اَهلِ الکتابِ والمشرکینَ... کَفَرُواب( لَم یَکُنِ الّذینَ 

 از اعراب نداردجمله فعلیه ـ مستأنفه و محلی      (12)ص قُتِلَ اإلنسانُ مَا اَکفَرَهُج( 

 مضافٌ الیه برای یوم، محالً مجرور جمله فعلیه،   (909)ص یَقُومُ الرّوحُ والمَالئکَهُ صفّاًد( یَومَ 

 نمره 5/9ـ اصل کلمات زیر را نوشته و سپس قواعد مورد نظر را در هر یک اجراء نمایید؟ 7

 رَضُوا  رَضُییوا  رَضِیُوا    (30)ص ـ دَضُوا

 دَعا )اعالل( دَعَوَ   (32)ص ـ دَعا

 یَجِدُ  یَوجِدُ  (21)ص ـ یَجِدُ



 

 

 نمره 5/0شده را در مثال های زیر بنویسید؟ معانی حروف جرّ مشخص ـ 8

 (30)ص نَفسٍ شیئاً عَنب( واتّقُوا یَوماً التَجزی نَفسٌ     (30)ص البلدِعَنِ الف( سافَرتُ 

 بدل                 مجاوزت                                                                                                  

 نمره 8نقش کلمات مشخص شده را با ذکر اعراب هر یک بنویسید؟ ـ 9

 فاعل ـ لفظاً مجرور، محالً مرفوع   (39)ص مِن وَرَقَهٍالف( و ما تَسقُطُ 

 مبتدا ـ محالً مرفوع   (51)ص * مَالقارِعَهُ القارِعَهُب( 

 خبر کان ـ منصوب (59)ص ما دُمتُ فِیهم شهیداًج( و کُنتُ عَلَیهم 

 مفعولٌ به دوم ـ منصوب   (55)ص قریباً عَذاباًنّا أنذَرناکُم د( اِ

 (50)ص نمره 5/0را در مثال های زیر تعیین نمایید؟ « اِذا » نوع ـ 11

 ظرف زمان مستقبل رَاَوهُم قالوا اِنّ هؤُالءِ کضالُونَ اِذاب( و    مفاجاه االسدُ بِالبابِ فَاِذاالف( خَرجتُ 

 هنمر 9ترجمه نمایید؟ ـ 11

 انسان (99)صب( المَرءُ:     به وقوع پیوست  (50)ص الف( جَرَی األمرُ:

 مالش افزایش یافت ( 909)ص د( زادَ مالُهُ: ما برای تو بهترین قصه ها را می گوییم (20)ص ج( نَقُصُ عَلیکَ أحسَنَ القَصَصِ:

 (92)ص نمره 5/0را در مثال های زیر بنویسید؟ « أل » نوع ـ 12

 حرف تعریق مصباحُ فی زجاجَهٍالـب( فیها مصباحٌ      زائد ینَذالّـالف( 

 (55)ص نمره 9هر کدام یک مورد بنویسید؟ « لَعلّ » و « لیتَ » از شباهت ها و تفاوت های ـ 13

 شباهت ها: هر دو از حروف مشبهه بالفعل اند.

 تفاوت ها: لیتَ برای تمنی است و لَعلَ برای ترجّی

  نمره 55/0یر را با ذکر اعراب هر یک مشخص نمایید؟ ـ نوع مفعول های ز14

 مفعولٌ به ـ مشغولٌ عنه منصوب  (905)ص الف( و األرضَ بَعدَ ذلِکَ دَحاها

 مفعول مطلق تأکیدی   (998)ص ب( وَ کَذَبُوا بِآیاتِنا کِذّاباً

 مفعول له ـ منصوب (992)ص ج( یُنفِقُونَ أموالَهُمُ ابتِغاءَ مَرضاتِ اهلل

 اُوتِیَ فُالنٌ کتابَهُ  (905)ص نمره 9را مجهول نمایید؟ « آتَی اهللُ فُالناً کتابَهُ » جمله ـ 15

 نمره 5/9خواسته شده پاسخ دهید؟ ـ به موارد 16

 مَوَه (993)ص «:ماء » ( اصل کلمه ی ب    تنفیس (901)ص «:سَوفَ » الف( نوع حرف 

 نافیه (982) در الیَتَکَلّمُونَ:« ال » د( نوعِ   ( یا )ل أ کَ()م ل ک (985)ص «:مالئکه « ج( حروف اصلی کلمه ی 



 

 

 استفهامیه و شرطیه (905) چند قسم دارد؟« کَیفَ » هـ( 

 (959)ص نمره 5/0قرار می گیرد را بنویسید؟ « ایّها و ایّتها » حکم کلمه ای که بعد از ـ 17

 اگر جامد باشد عطف بیان و اگر مشتق باشد نعت است.

 (952)ص نمره 5/0چه نوع اسمی است؟ مفرد آن را بنویسید؟ « بّ حَ» ـ 18

 اسم جنس جمع ـ حَبّه

 موفق باشید                                                                                                                                                      


