موضوع امتحان:

امتحاانت داخلی

عنوان:
کتاب:

تجزیه و ترکیب متوسطه

ااشتنرات:
محدوده:

انم شهرستان:

شاهرود

سطح دو

اترخیربگزاری:

سال تحصیلی 29 :ـ 29

بارم امتحان:

11/13/03

نیمسال اول

انم ط ّراح:

مدارس حوزهاهی علمیه خوارهان

تجزیه و ترکیب1
تجزیه و ترکیب1

انم استان:

سمنان

کل کتاب

نام ونام خانوادگی:

زمان 57 :دقیقه

پایه :سوم مهر

نمره

مدرسه علمیه امام جعفر صادق (علیه السالم)

نام پدر:

11
خانم محبوبه عرب احمدی

تجديدنظر

مهر مدرسه

1ـ کدام گزینه در مورد ادغام صیغه های مختلف ماضی مضاعف صحیح است؟  0/5نمره (ص)00
ب) در  5صیغه اول ممتنع و در بقیه صیغه ها واجب است 

الف) در  7صیغه اول ماضی ادغام واجب است 

ج) در  5صیغه اول واجب و در بقیه صیغه ها ممتنع است د) در  7صیغه اول ماضی ادغام ممتنع است 
2ـ کدام گزینه در مورد ترجمه کلمات صحیح نمی باشد؟  0/5نمره (ص)55
الف) ربّ به معنای پروردگار ،سیّد ،مصلح ،منعم ،ولی و ...است 

الف) دَین؛ بدهی ـ دِین؛ شریعت ،جزا 

ج) واژه (خیر و شرّ) به معنای اسمی یعنی بهتر و بدتر 
د) یکی از معانی (أاله) که از (ألَه یَألَهُ) گرفته شده به معنای تَصیَر؛ صیران شده است 
3ـ موارد خواسته شده در کلمات زیر را بنویسید؟  1نمره
ـ ( ک ) در ( فَذالِک )  ----عامل یا غیر عامل ( غیر عامل ) (ص )00ـ أهدِیَ  ----صیغه ( 15ـ متکلم وحده ) (ص)02
ـ إلی  ----مختص است یا مشترک ( مختص به اسم ) (ص)02

ـ مِثقال  ----جامد است یا مشتق ( جامد ) (ص)53

4ـ دو تقسیم از حروف معانی را با مثال بنویسید؟  1نمره
 .1حروفی که مختص به اسمند .حرف جر ـ قسم ـ ندا
 .0حروفی که مختص به فعلند .ناصبه ـ مصدریه
 .5حروفی که بین اسم و فعل مشترکند .حرف عطف ـ نفی

5ـ جمالت مشخص شده محلی از اعراب دارند یا خیر؟ با ذکر دلیل بنویسید 0 .نمره
ـ فَقُل هَل لَک إلی اَن تَزکّی (ص)50

مقول قول ،محالً منصوب

ـ رَضِی اهللُ عَنهُم وَ رَضُوا عَنهُ (ص)35

معطوف به جمله قبل ،محلی از اعراب ندارد

ـ لَم یَکُن الّذینَ کَفروا مِن أهلِ الکِتابِ و المشرکینَ منفکّینَ حتّی تَأتیَهُمُ البیّنه (ص)11
ـ اَنّا صَبَبنا الماءَ صَبّاً (ص)180

صله ،محلی از اعراب ندارد

خبر برای اَّنَ ،محالً مرفوع

6ـ نوع (مَن) در مثال های زیر را بنویسید؟  0/5نمره
ـ مَن یُکرِمُنی اُکرِمهُ (ص)51

ـ مَن یُکرِمنی اُکرِمهُ (ص)51

استفهامیه

7ـ معانی حروف جرّ زیر را بنویسید؟  0/15نمره
ـ واتّقوا یَوماً التَجزی نفسٌ عَن نفسٍ شیئاً (ص)35
ـ خَرجتُ فَإِذا االَسدُ بِالبابِ (ص)50
ـ أخرَجَ مِنها (ص)112

ابتداء غایة

مفاجاة

بدل

شرطیه

8ـ نقش کلمات مشخص شده را با ذکر اعراب هر یک بنویسید؟  0/5نمره
ـ وَ ما تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ (ص)32

فاعل ،لفظاً مجرور ،محالً مرفوع

ـ ثُمَ رَدَدناهُ اَسفَلَ سافِلینَ (ص )85حال ،منصوب
ـ إذا تُتلی عَلَیه ءایاتُنا قالَ اَساطیرُ األوّلینَ (ص )51نائب فاعل ،مرفوع

ـ جَزاؤُهُم عِندَ رَبِهم جَنّاتُ عَدنٍ تَجری مِن تَحتها االنهارُ خالِدینَ فیها ابداً (ص)52

مبتدا ،مرفوع

هم :مضاف الیه ،محالً مجرور

ـ اِنّا اَنذَرناکُم عَذاباً قریباً (ص )11صفت ،تابعاً منصوب

9ـ ترجمه عبارت را بنویسید؟  0/15نمره
ـ جَری االمرُ (ص)55

به وقوع پیوست

ـ زادَ مالُهُ (ص)101

مالش افزایش یافت

ـ ذو (ص )120صاحب

11ـ به سؤاالت پاسخ دهید؟  0نمره
ـ با توجه به آیه « لِکُلّ امریءٍ مِهنُم یَومَئِذٍ شَأنٌ یُغنیهِ » چرا « لِکُلّ امریءٍ » بر « شأن » مقدم شده است؟ (ص)25
خبر بر مبتدا به دلیل تعظیم و بیاّن اهمیت خبر مقدم شده است.

ـ نوع أل در « الّذی » و « التارکین » به ترتیب چیست؟ (ص)28

حرف زائد ـ موصول

ـ نقش اسم های منصوب در آیه شریفه « اِنّــــا اَعطَــیـنــاکَ الکــوثَــــر » را بنویسید؟ (ص)25
نا :اسم اِّنّ محالض منصوب م به 1ـ منصوب

م به 0ـ منصوب

11ـ ریشه کلمات زیر را بنویسید؟  1نمره
ـ ضارّ (ص )20ضَلَ ـ ض ل ل

ـ ماءَ (ص )113م و ه

ـ کُلّ (ص )101ک ل ل

ـ مالئکه (ص )101م ل ک یا ل أ ک

12ـ مثال « آتَی اهللُ فالناً کتابَهُ » را به صورت جمله مجهول بنویسید؟  1نمره (ص)101
اُوتِی فالّنٌ کتابَهُ

13ـ نوع مفعول های مشخص شده را با اعراب هر یک بنویسید؟  1نمره
ـ یُنفِقُونَ اَموالَهُمُ ابتغاءَ مَرضاتِ اهلل (ص)118

م له منصوب

ـ یُحاسَبُ حِساباً یسیراً (ص )111مفعول مطلق نوعی

ـ یَصلَونَها یَومَ الدّین (ص)105

مفعول فیه ،منصوب

ـ أخرَجَ مِنها ماءَها و مَرعها (ص)112

مفعول به ،منصوب

14ـ در کلمات ذیل قواعد اعالل جاری شده را بنویسید؟  1نمره
ـ طُوی (ص)155

طُوَیُن  ---طُواّن  ---طُوَّن = طُویً

ـ یُطوَعُ (ص)123

یُطَوعُ  ---یُطاعُ

15ـ فعل سَمعَ الزم است یا متعدی؟  0/5نمره (ص)183

هم الزم است و هم متعدی
موفق باشید

