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تجديدنظر

مهر مدرسه

1ـ نقش کلمات مشخص شده را با ذکر اعراب هر یک بنویسید؟  2نمره
ـ الّرحمنِ الرّحیِم (ص)81

نعت سوم برای اهلل تابعاً مجرور

ـ الم * ذالِکَ الکتابُ الرَیبَ فِیه هُدیً للمتّقین (ص)22

خبر برای (الم) یا مبتدا ،محالً مرفوع

ـ اِذ دَخُلوا عَلیه فَقالُوا سَالماً قالً سَالمٌ قَومٌ مُنکرُونَ (ص)21

مفعول مطلق و منصوب یا مفعولٌ به و منصوب

ـ ألقیا فی جَهنَم کُّلَ کفّارٍ عَنیدٍ * مَنّاعٍ لِلخَیرِ مُعتَدٍ مُریبٍ (ص)52

جار و مجرور ،متعلق به ألقیا و ممنوع از صرف است

2ـ برائت استهالل را تعریف و آن را در سوره حمد تبیین کنید؟  8/2نمره (ص)22
در دیباچه کتاب یا مطلع قصیده الفاظی می آورند که در مقصود اصلی کتاب یا قصیده و غیره آن داللت کند و خواننده از پیش با مقصود اصلی نویسنده آشنا
شود .خداوند متعال قرآن را با سوره حمد شروع کرده که مفاهیم در سوره حمد آورده شده است.

3ـ دلیّل رفعِ کلمات زیر را بنویسید؟ (ذکر یک وجه کافی است)  8/2نمره
ـ قُّل اِنَ ربّی یَقذِفُ بِالحَقّ عَالّمُ الغُیُوب (ص)801
ـ مَتاعٌ قلیّلٌ و لَهُم عَذابٌ ألیمٌ (ص)801

خبر دوم ،بدل ،یا صفت

خبر برای مبتدای محذوف یا مبتدا و خبرش محذوف است

ـ و یَقُولونَ طاعَةٌ فاِذا بَرزُوا مِن عندک بَیَتَ طائفةٌ (ص )801مبتدا ،خبر

4ـ دلیّل منصوب شدن کلمات زیر را بنویسید؟ (ذکر یک وجه کافی است)  2نمره
ـ وَ سَیَعلَمُ الّذینَ ظَلَمُوا اَیَ مُنقلبٍ یَنقَلِبُونَ (ص )881صفت برای مصدر محذوف ،تابعاً منصوب

ـ اِنَ اهللَ یُحِبُ الَذینَ یُقاتِلُونَ فِی سبیله صَفّاً کَاَنَهُم بُنیانٌ مَرصُوصٌ (ص)820
ـ فَالمُدَبّراتِ اَمراً (ص)821

حال از فاعل در یقاتلون ،منصوب

منصوب به تقدیر حرف جر ،مفعول به ،در موضع حال و منصوب

ـ اِنّا أنزَلناهُ قُرءاناً عَربیّاً لَعلّکم تَعقِلُونَ (ص)851

بدل ،مقدمه حال

5ـ کدام گزینه در مورد ترکیب کلمات در آیه شریفه « وَ قُلنَا یادَمُ اسکُن أنـتَ وَ زَوجُـکَ النَنّـة » صـحی مـی باشـد؟  0/2نمرره
(ص)825
الف) اسکُن ،فعّل امر و فاعلش أنتَ 

ب) أنتَ ،ضمیر منفصّل در محّلّ نصب ،تأکید برای فاعّلِ مستتر 

ج) زَوجُ ،مبتدا و مرفوع است 

د) أنتَ ،ضمیر متصّل و در محّل رفع 

6ـ آیا جمالت مشخص شده محلی از اعراب دارند یا خیر ،با ذکر دلیّل بنویسید؟  8/2نمره
ـ اِنَکُم وَ ما تَعبُدُونَ مِن دُونِ اهللِ حَصَبُ جَهَنَم انتُم لَها وارِدُونَ (ص)818
در محل رفع بدل ر در محل نصب حال « یا » مستأنفه و محلی از اعراب ندارد.
ـ سَاُصلِیه سَقَرَ (ص )812جمله فعلیه استینافیه ،محلی از اعراب ندارد.

ـ وَ تَری کثیراً مِنهُم یُسارِعُونَ فِی اإلِثمِ و العُدوانِ و أکلِهِمُ السُحتَ لَبِئسَ ما کانُوا یَعمَلُونَ (ص)811
جمله فعلیه ،محل نصب صفت دوم ،حال ،م به دوم

7ـ در خطبه ی شریف « أال و اِنَ الشیطانَ قَد جَمَع حِزبَه واستتَنلَبَ خَیلَهُ و رَرَجلَهُ » بین کلمات مشخص شده چـه آرایـه ای وجـود
دارد؟  0/2نمره (ص)811

سجع

8ـ با توجه به خطبه « أمّا بَعدُ ،فَاِنّ الدنیا قَد أدبَرت ،و آذَنَت بوداعٍ ،و اِنَ اآلخِرةَ قَد اقبَلَت ،أشرَفَت بِاطّالعٍ ،اَال و اِنّ الیومَ المضمارَ ،و
غَداً ،السباقَ ،والسَبقةُ الننةُ ،والغایةُ النّارُ » خطبه ی فوق را ترجمه نمایید؟  8نمره (ص)288
اما بعد ،به تحقیق دنیا پشت کرد ،و شما را آگاه می کند به مرافقت و جدایی ،آخرت نزدیک و آشکار شده ،آگاه باشید فردا روز پیشی گرفتن اسرت ،سربقت
گرفتن به بهشت است و پایان کار آتش.

9ـ موارد خواسته شده در افعال زیر را بنویسید؟  8/2نمره
ـ ریشه ( یَشاءُ )( :ص)228

شیأ

ـ قاعده ی جاری شده در ( اِصطادُوا )( :ص)220
ـ ترجمه ( اِطَهَروا ):

اِصتَیدوا  --ابدال – اِصطَیَدوا  --اعالل  --اِصطادُوا

پاکی از پلیدی ها و آلودگی

11ـ موارد خواسته شده در کلمات زیر را بنویسید؟  2نمره
ـ حقّ (وزن)( :ص)221

فَعل

ـ ریشه (قرآن)( :ص)210

قرأ

ـ ضرّا (مصدر است یا غیرمصدر)( :ص)210
ـ بِدار (نوع مصدر)( :ص)210

مصدر

مصدر سماعی

11ـ نوعِ مشتق کلمات زیر را بنویسید؟  8نمره
ـ عاقِر( :ص)210

اسم فاعل

ـ خَلیفَة( :ص)211

صفت مشبهه

ـ رُسُّل( :ص)501

جمع رسول ،صیغه مبالغه

اَولی( :ص)582

اسم تفضیل

12ـ نوع اَعالم زیر (أعنمی و یا غیر أعنمی و )...را در مثال ها بنویسید؟  0/2نمره
ـ سُلَیمان( :ص)522

علم اعجمی

ـ عِمران( :ص)522

علم اَعجمی

13ـ ترجمه کنید؟  0/2نمره
ـ هَلُمَ( :ص)522

دعوت کردن به چیزی

ـ طِفّل( :ص)521

اسم برای مخلوق کوچکی که به سن بلوغ نرسیده است.
موفق باشید

