سـؤاالت عمومی و اختصاصی «مدرسی ادبیات عرب»
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* تذکرات:
 -1مشخصات مندرج در سربرگ پاسخنامه؛ شامل اطالعات فردی با دقت کنترل گردد.
 -2پاسخ سؤاالت صرفاً در پاسخنامه ،مشخص گردد.
 -3پاسخ صحیح در پاسخنامه ،با مداد نرم پر رنگ تکمیل شود.
 -4هر چهار پاسخ اشتباه ،یک امتیاز منفی دارد.
 -5در صورتی که در هر سؤال ،بیش از یک خانه پر شود ،امتیاز آن سؤال حذف میگردد.
 -6کلیه دفترچه و پاسخنامه در پایان  120دقیقه به صورت همزمان جمعآوری میگردد.

0
ساعت برگزاری 10 :صبح

تجزیه و ترکیب و ترجمه
 -1اعراب «خُطُوات» و عالمت آن در آیه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ» چيست؟
الف .منصوب  -کسره
ب .منصوب  -فتحه مقدر
ج .مجرور  -کسره
د .مجرور  -فتحه مقدر
« -2حَتّی» در آیه «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فيها أَحَدًا فَال تَدْخُلُوها حَتّى یُؤْذَنَ لَكُمْ» از کدام نوع است؟
الف .مصدریه
ب .ناصبه
ج .جارّه
د .ابتدائیه
 -3حکم اعراب و بناء افعال در آیه «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ» به ترتيب چيست؟
الف .مبنی بر سکون – مبنی بر سکون
ب .مبنی بر حذف حرف عله  -مرفوع
ج .مبنی بر حذف عین الفعل  -مجزوم
د .مجزوم – مبنی بر فتح
 -4نقش کلمات مشخص شده در آیه «وَ إِنْ یَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنينَ» چيست؟
الف .اسم «یَکنُ»  -حال
ب .اسم «یَکنُ»  -مفعولٌ به
ج .فاعل – مفعولٌ به
د .فاعل  -منصوب به نزع خافض
 -5نوع و نقش «لِواذاً» در آیه «قَدْ یَعْلَمُ اللّهُ الَّذینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذًا» چيست؟
الف .مصدر ثالثی مجرد  -تمییز
ب .مصدر باب مفاعله  -مفعول مطلق
ج .مصدر ثالثی مجرد  -حال
د .مصدر باب تفعیل  -حال
 -6وزن و حروف اصلی «الیَلِتكُم» چيست؟
الف .ال یَعِلکم – أ ل ت
ب .ال یَفِعکم – ل ت أ
ج .ال یَفِلکم – ل و ت
د .ال فَعِلکم – ی ل ت
 -7فعل «یُطِيعُكُم» و «بَغَت» به ترتيب از کدام نوع هستند؟
الف .اجوف واوی – ناقص واوی
ب .اجوف یایی – ناقص واوی
ج .اجوف یایی – ناقص یایی
د .اجوف واوی – ناقص یایی
 -8نقش«نادِمينَ» و متعلق «عَلی» در آیه «فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ» چيست؟
الف .حال « -فَعَلتُم»
ب .خبر « -نادِمینَ»
ج .مفعولٌ به « -فَعَلتُم»
د .مفعول مطلق نوعی « -تُصبِحُوا»
 -9در کدام گزینه همه کلمات «مضاعف» هستند؟
الف .تَزَیَّلُوا – جَهَنَّمَ  -الظّانّینَ
ب .فَتَبَیَّنُوا – الحَمِیّة – لِیَزدادُوا
ج .زَیَّنَهُ – مَعَرَّه – نَتَّبِعکُم
د .یَغُضُّونَ  -عَزیزاً – ظَنَنتُم
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 -10در کدام گزینه نقش کلمه مشخص شده به درستی ذکر شده است؟
الف« .إِنَّ الَّذینَ جاؤُ بِاْإلِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ»  -خبر «إنَّ»
ب« .لَمَسَّكُمْ فیما أَفَضْتُمْ فیهِ عَذابٌ عَظیمٌ»  -خبر مبتدای محذوف
ج« .فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَةً»  -مفعولٌ به دوم
د« .وَ إِنْ تُطیعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ ال یَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَیْئًا»  -منصوب به نزع خافض
 -11مخصوص «بِئسَ» در آیه «وَ مَأْواهُمُ النّارُ وَ لَبِئْسَ الْمَصيرُ» کدام است؟
الف« .النّارُ» مذکور
ب« .النّارُ» محذوف
ج« .المَصیرُ»
د .ضمیر مستتر (هو)
 -12گزینه صحيح درباره «معرفه» و «نکره» در آیه « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيها مَتاعٌ لَكُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ ما تُبْدُونَ
وَ ما تَكْتُمُونَ» کدام است؟
الف .هشت ضمیر وجود دارد.
ب .فقط چهار اسم نکره وجود دارد.
ج .ده اسم معرفه وجود دارد.
د .اسم اشاره و مضاف معرفه وجود ندارد.
 -13گزینه صحيح در مورد حروف در آیه «وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ» کدام است؟
الف .مجموعاً هفت حرف وجود دارد.
ب .چهار حرف جرّ وجود دارد.
ج .چهار حرف عامل وجود دارد.
د .فقط سه حرف غیرعامل وجود دارد.
 -14گزینه صحيح در مورد «معرب» و «مبنی» از اسمهای آیه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَیْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»
کدام است؟
الف .هشت اسم مبنی وجود دارد.
ب .فقط چهار ضمیر وجود دارد.
ج .چهار صنف اعراب وجود دارد.
د .پنج اسم معرب وجود دارد.
 -15در کدام گزینه همه کلمات ذکر شده «جمع مکسر» هستند؟
الف .شُعُوب – أصوات – إخوَة
ب .فُسُوق – أعمال – قَبائِل
ج .أعراب – أموال – نِساء
د .سَماوات – قَوم – أعراب
دروس تمهیدیة فی الفقه االستداللی «جلد اول»
 -16صحيحه «اذا کان الماء قدر کرٍ لم ینجسه شیء» با چه داللتی تنجس آب قليل به مجرد مالقات با نجس را ثابت میکند؟
الف .مفهوم
ب .منطوق
ج .ظهور
د .اطالق
 -17در آیۀ «فاغسلوا وجوهَکم و ایدیَکم الی المرافق و امسحوا برءوسکم و ارجلَکم الی الکعبين» واژۀ «ارجلَکم» عطف بر چيست؟
الف .وجوهکم
ب .ایدیکم
ج .المرافق
د .رءوسکم
 -18عبارت «من تيقن الحدث و شک فی الطهارة بنی علی حالة السابقه» دليل کدام گزینه است؟
الف .اشتغال
ب .فراغ
ج .استصحاب
د .برائت
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 -19اگر ن مازگزار بعد از نماز در انجام غسل جنابت شک کند ،آیا نمازش صحيح است؟ چرا؟
الف .نعم؛ لقاعدة الفراغ
ب .ال؛ لقاعدة الفراغ
ج .نعم؛ الستصحاب
د .ال؛ الستصحاب
 -20به نظر مصنف آیا روایت «وجّهوه الی القبلة فانکم اذا فعلتم ذلک اقبلت عليه المالئکة» بر وجوب توجيه ميت به سمت قبله داللت
دارد؟ چرا؟
الف .نعم؛ بقرینة عدم قول بالفصل
ب .ال؛ بقرینة تعلیل الروایة
ج .نعم؛ بقرینة تعلیل الروایة
د .ال؛ بقرینة عدم قول بالفصل
 -21مصنف دو روایت «سالت اباجعفر عليهالسالم عن التيمم فضرب بيده علی االرض» و «فوضع ابوجعفر عليهالسالم کفّيه علی االرض»
را چگونه جمع میکند؟
الف .عدم االکتفاء بالضرب
ب .تقیید الضرب بالوضع
ج .تقیید الوضع بالضرب
د .تقیید االکتفاء بالوضع
 -22در مسأله «یجب التيمم عند المزاحمة بواجب یتعيّن صرف الماء فيه» کدام گزینه به مستند حکم اشاره صحيحی دارد؟
الف .صدق عدم الوجدان
ب .قاعدة نفی الحرج
ج .قاعدة نفی الضرر
د .عدم التمکن من ناحیة ضیق الوقف
 -23علت حکم به طهارت در مسأله «الخارج بالحک مع الشک» چيست؟
الف .استصحاب
ب .اصل طهارت
ج .برائت
د .اشتغال
 -24کدام گزینه به کيفيت داللت روایت «اذا جففته الشمس فصلِّ عليه فهو طاهر» بر اشتراط «استناد جفاف االرض الی االشراق» اشاره
دارد؟
الف .اطالق
ب .مفهوم
ج .عموم
د .ظهور
 -25مستند وجوب نمازهایی که مکلف با نذر بر خود الزم میکند ،چيست؟
الف .اقتضاء قاعده
ب .نصوص خاص
ج .نصوص کثیر
د .ضرورت دینی
 -26کدام فراز از روایت « لکل صالة وقتان ،و اول الوقت افضله و ليس ألحد أن یجعل آخر الوقت وقتاً اال فی عذر من غير علة» بر جواز
تأخير نماز ظهر و عصر تا غروب داللت دارد؟
الف .لکل صالة وقتان
ب .اول الوقت أفضله
ج .لیس ألحد أن یجعل آخر الوقت
د .االّ فی عذر من غیر علة
 -27روایت «الیلبس الرجل الذهب و الیصلی فيه» با ضميمه کدام گزینه بر عدم جواز نماز با لباس زربافت برای مردان داللت دارد؟
الف .حدیث «ال تعاد»
ب .عدم القول بالفصل
ج .کبری االنجبار
د .النهی فی العبادة مفسد لها
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 -28استدالل «المحرّم الیمکن أن یقع مصداقاً للواجب» کدام یک از شرائط نماز را ثابت میکند؟
الف .إباحة المکان
ب .ستر العورة
ج .الطهارة من الحدث
د .الطهارة من الخبث
 -29مستند حکم مسأله «الشاک فی اداء الصالة یلزمه فعلها فی الوقت» چيست؟
الف .برائت
ب .اشتغال
ج .فراغ
د .تجاوز
 -30با توجه به روایت «الصالة فریضة و ليس االجتماع بمفروض فی الصلوات کلها و لکنه سنَّة» علت عدم مشروعيت جماعت در نماز
نافله چيست؟
الف .إنصراف
ب .ظهور
ج .قصور مقتضی
د .برائت
آموزش کالم اسالمی «جلد اول»
 -31منظور از شناخت آیهای خداوند چيست؟
الف .شناخت خداوند از طریق نشانههای تشریعی او
ب .شناخت خداوند از طریق آیات کتاب آسمانی و روایات
ج .شناخت خداوند از طریق نشانههای تکوینی او
د .شناخت خداوند از راه برهان عقلی
 -32ترکيب از «وجود و عدم»« ،ماده و صورت» و«جنس و فصل» به ترتيب چه نوع ترکيبیاند؟
الف .عقلی ،خارجی ،عقلی
ب .عقلی ،عقلی ،خارجی
ج .خارجی ،خارجی ،عقلی
د .عقلی ،عقلی ،عقلی
 -33کدام گزینه در مورد توحيد صفاتی صحيح نيست؟
الف .ذات و صفات الهی تغایر مفهومی دارند.
ب .بین ذات و صفات ذاتی الهی ،وحدت و عینیت خارجی برقرار است.
ج .بین هر یک از اوصاف ذاتی الهی با سایر اوصاف ذاتی ،وحدت خارجی برقرار است.
د .توحید صفاتی ،مختص اوصاف الهی ثبوتی و ذاتی در مقابل فعلی نیست.
 -34برای اثبات « توحيد در تشریع و حاکميت» به کدام مورد مستقيماً نمیتوان تمسک کرد؟
الف .قدرت مطلق خداوند
ب .ربوبیت تکوینی خداوند
ج .مالکیت حقیقی او نسبت به همه موجودات
د .علم مطلق او به مصالح انسانها
 -35توحيد در محبت ،از شاخههای کدام توحيد است؟
الف .توحید افعالی
ب .توحید صفاتی
ج .توحید عملی
د .توحید ربوبی
 – 36صفات «علم»« ،قدرت» و «اراده» به ترتيب چه نوع صفاتی هستند؟
الف .اضافی ،اضافی ،اضافی
ب .نفسی ،نفسی ،اضافی
ج .اضافی ،اضافی ،نفسی
د .نفسی ،اضافی ،اضافی
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 -37محال عادی چيست؟
الف .امری که فی حد نفسه و در ذات عادی خویش محال است.
ب .امری که فی حد نفسه محال نیست ولی وقوع آن مستلزم محال عادی ذاتی است.
ج .امری که وقوع آن با نظر به قوانین شناخته شده طبیعی ناممکن است.
د .امری که ذاتاً محال نیست امّا وقوع آن با دشواری و سختی همراه است.
 – 38کدام گزینه در مورد مراحل دوگانه اراده الهی ،صحيح است؟
الف .مرتبه نخست ،ذاتی و قدیم است و مرتبه دوم فعلی و حادث
ب .هر دو مرتبه ذاتی و قدیمند
ج .هر دو مرتبه فعلی و حادثند
د .هر دو مرتبه ذاتیاند امّا یکی قدیم است و دیگری حادث
 -39جامع ترین معنای عدل چيست؟
الف .رعایت مساوات
ب .پرهیز از تبعیض
ج .مراعات حقوق دیگران
د .نهادن هر چیز در جایگاه شایستهاش
 -40کدام گزینه در مورد قضا و قدر عينی صحيح نيست؟
الف .قضا و قدر عینی مقدم بر وجود اشیاء نیست بلکه با آن همراه است.
ب .قضا و قدر عینی از شئون خلق و ایجاد است و به خالقیت برمیگردد.
ج .قضا و قدر عینی به معنی قطعیت اصل وجود اشیاء و خصوصیات و ویژگی آنها از سوی خداوند است.
د .قضا و قدر عینی به علم الهی بازگشت میکند و از شاخههای صفت علم است.
دروس فی علم االصول «الحلقة االولی»
-41فرق «دليل محرز» و «اصل» کدام است؟
الف .دلیل ،باید مقطوع باشد بر خالف اصل.
ب .دلیل ،حجیت دارد بر خالف اصل.
ج .دلیل ،شرعی است بر خالف اصل.
د .دلیل ،کاشفیت دارد بر خالف اصل.
 -42مراد از «حجيت قطع» چيست؟
الف .معذریت و منجزیت
ب .کاشفیت و محرکیت
ج .مطابقیت و دلیلیت
د.مطابقیت و محرکیت
 -43داللت «تصوّریه» و «تصدیقيه» به ترتيب کاشف از چيست؟
الف .تبادر  -قصد جدّی
ب .حال متکلّم  -تبادر
ج .وضع – اراده متکلّم
د .زبان – وضع
 -44اطالق گيری برای اثبات مراد متکلم از چه طریقی است؟
الف.قرینه حکمت
ب .وضع ولغت
ج .تبادر
د.احترازیت قیود
(ع)
 -45مثال «اگر  100نفر از علماء ،حدیثی را که از امام معصوم شنيدهاند را نقل کنند و برای کسی که نقل شده ،یقين حاصل شود که
این حدیث از امام معصوم (ع) صادر شده است» مصداق کدام است؟
الف .تبادر
ب .اجماع
ج .شهرت
د .سیره علماء
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 -46با فرض قبول مفهوم برای غایت ،مفهوم غایت در جمله «صم حتی تغيب الشمس» کدام است؟
الف .ال یجب االفطار قبل مغیب الشمس
ب .ال یجب الصوم بعد مغیب الشمس
ج .صم قبل مغیب الشمس
د .افطر بعد مغیب الشمس
« -47متعلق حکم» در مسأله «اذا کان االنسان عاقالً و بالغاً فليصم حين رؤیة الهالل» کدام است؟
الف .صوم
ب .انسان
ج .عقل و بلوغ
د .رؤیت هالل
 -48مقدميت «بلوغ » برای نماز ،از کدام مقدمات است؟
الف .مقدمه واجب
ب .مقدمه وجوب
ج .مقدمه وجود
د .مقدمه علمیه
 -49حکم عقل در موارد علم اجمالی چيست؟
الف .موافقت قطعیه
ب .موافقت احتمالیه
ج .ترک مخالفت قطعیه
د .برائت عقلیه
 -50نسبت بين دليل «الشاک فی الثانية البّد ان یعيد» و دليل «ال شک لکثير الشک» کدام است؟
الف .تخصیص
ب .تخصّص
ج .حکومت
د .تقیید
نهج البالغه
 -51مفعول «یَقُولُونَ» در عبارت «و یَقُولُونَ فيکَ ما كُنتَ تَقُولُ فيهِم» کدام است؟
الف .كُنتَ تَقُولُ
ب .ما
ج .تَقُولُ فیهِم
د .محذوف
 -52نوع و اعراب جملهای که زیر آن خط کشيده شده چيست؟
«فَإنَّهُ جَلَّ اسمُهُ قَد تَكَفَّلَ بِنَصرِ مَن نَصَرَهُ»
الف .معترضه – ال محل لها
ب .خبر " إنَّ " -محال مرفوع
ج .حالیه – محال منصوب
د .تعلیلیه – ال محل لها
 -53کدام گزینه در مورد جمله «و ال قِوامَ لَهُم جَميعاً إالّ بِالتُّجّارِ» غلط است؟
الف« .ال» نفي جنس است.
ب« .جَمیعاً» تاکید معنوی است.
ج« .لَهُم» متعلق به خبرِ محذوف است.
د .مستثنی ،مفرَّغ است.
 -54متعلّق «مِنَ النَّصيحَةِ» و نقش آن در عبارت «وَ لَيسَ وَراءَ ذلِکَ مِنَ النَّصيحَةِ و األمانَةِ شَيءٌ» چيست؟
الف .محذوف – صفت
ب .محذوف – حال
ج .محذوف – خبر
د .شَيءٌ – فاقد نقش
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« -55فاء» در عبارت «إنَّ في الوَکزَةِ فَما فَوقَها مَقتَلَةً» از کدام نوع است؟
الف .فصیحه
ب .تفریع
ج .عاطفه
د .نتیجه
)
ص
(
حينَ وَجَّهَني إلى اليَمَنِ كَيفَ اُصَلّي بِهِم» چه نقشی دارد؟
«-56کَيفَ» در عبارت «و قد سَألتُ رَسُولَ اللّهِ
الف .حال
ب .مفعول مطلق
ج .مفعولٌ فیه
د .منصوب به نزع خافض
 -57وزن و حروف اصلی کلمه «تَقویٰ» چيست؟
الف .فَعوَل – ت ق ی
ب .فَعلیٰ – و ق ی
ج .تَفعَل – ق و ی

د .فَعلیٰ – ت ق و
 -58در عبارت «فَإنَّهُم صِنفانِ إمّا أخٌ لَکَ فی الدّینِ أو نَظيرٌ لَکَ فی الخَلقِ» نقش کلمه مشخص شده چيست؟
الف .بدل
ب .مبتدا
ج .خبر مبتدای محذوف
د .معطوف
 -59در عبارت « والیُوَفِّقُ لِلخَيرِ إالّ اهلل تَعالی» چند مرفوع (مفرد یا جمله) وجود دارد؟
الف1 .
ب3 .
ج2 .
د4 .
 -60متعلق حروف جر مشخص شده در عبارت «فَال تَطمَحَنَّ بِکَ نَخوَةُ سُلطانِکَ عَن أن تُؤَدِّیَ إلی أولياءِ المَقتولِ حَقَّهُم» چيست؟
الف .تَطمَحَنَّ – تَطمَحَنَّ
ب .تَطمَحَنَّ – نَخوَةُ
ج .عامل مقدر – نَخوَةُ
د .عامل مقدر  -سُلطان
 -61نوع «ال» مشخص شده در جمله «ال عُذرَ لَکَ عند اهلل وَ ال عِندی فی قَتلِ العَمدِ» کدام است؟
الف .نفی جنس
ب .شبه «لَیسَ»
ج .عاطفه
د .زائد
 -62در عبارت «فَإنَّهُ لَيسَ شَیءٌ أدعیٰ لِنَقِمَةٍ و ال أعظَمَ لِتَبِعَةٍ و ال أحریٰ بِزَوالِ نِعمَةٍ و انقِطاعِ مُدَّةٍ مِن سَفکِ الدِّماءِ بِغَيرِ حَقِّها» چند جمله
وجود دارد؟
الف3 .
ب2 .
ج4 .
د5 .
 -63گزینه صحيح درباره افعال موجود در عبارت «وَ ال یَطمَعَنَّ مِنکَ فی اعتِقادِ عُقَدةٍ تَضُرُّ بِمَن یَليها مِنَ النّاسِ» کدام است؟
الف .یک فعل مبنی بر فتح وجود دارد.
ب .سه فعل مرفوع وجود دارد.
ج .دو فعل با اعراب تقدیری وجود دارد.
د .دو فعل مبنی وجود دارد.
 -64نصب اسم در عبارت «الحَذَرَ کُلَّ الحَذَرِ» از چه بابی است و عامل نصب آن کدام است؟
الف .تحذیر  -اِحذَر
ب .إغراء  -اِحذَر
ج .تحذیر  -قِ
د .إغراء – اِلزَم
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 -65نوع و اعراب محلی «ما» در «ما أسرَعَ کَفَّ النّاسِ عَن مَسألَتِکَ إذا أیِسُوا مِنَ بذلِکَ» چيست؟
الف .نکره تام  -رفع
ب .موصول  -نصب
ج .استفهامی  -رفع
د .حرف نفی – فاقد محل اعراب
 -66حروف اصلی کلمات «مَؤُونَة» « ،سِمات» و «صَوافی» چيست؟
الف .أ و ن – س م ت – ص و ف
ب .م أ ن – و س م – ص ف و
ج .أ و ن – س م و – ص ف ی
د .أ ن ی – س م و – ص و ف
 -67نقش «مَهما» در عبارت «مَهما کانَ فی کُتّابِکَ مِن عَيبٍ فَتَغابَيتَ عَنهُ اُلزِمتَهُ» چيست؟
الف .خبر مقدم
ب .مفعولٌ به
ج .مبتدا
د .مفعول مطلق
 -68وزن کلمات «وُالة» « ،مَوادّ» و «اِستِفاضَة» چيست؟
الف .فُعاة  -مَفاعِل  -اِفتِعالَة
ب .فُعَلَة  -فواعِل  -اِستفالَة
ج .فُعال  -مَفاعِل  -اِستِفاعَة
د .فُعاة  -فَعالِل -اِفتِعالَة
 -69دو احتمال درباره نقش کلمه «قَليالً» در «وَ لَم یَستَقِم أمرُهُ إالّ قَليالً» چيست؟
الف .مفعولٌ فیه – مفعول مطلق
ب .مفعولٌ به  -مستثنی
ج .مستثنی – مفعولٌ له
د .مفعولٌ به – مفعولٌ فیه
 -70نقش «اِختِباراً» در «فَاستَعمِلهُم اِختِباراً» چيست؟
الف .مفعول مطلق
ب .مفعولٌ به دوم
ج .تمیز
د .مفعولٌ فیه
مبادی العربیة «جلد چهارم»
 -71جمله «أتَعَلَّم» در عبارت «اُریدُ أنْ أتَعَلَّمَ» چه اعرابی دارد؟
الف .محال مجزوم
ب .محال مرفوع
ج .محال منصوب
د .محلی از اعراب ندارد
 -72در کدام گزینه فعل مضارع ،منصوب است؟
الف .زَیدٌ غَیرُ قادِمٌ فَنَنتَظِرهُ.
ب .صَهْ فأُحَدِّثکَ.
ج .سُکُوتاً فَیَنام النّاسُ.
د .ما أراکَ إالّ تَقُومُ فتَعِظنا.
 -73در کدام گزینه شرط و جزاء هر دو محذوفند؟
الف .هُوَ ظالِمٌ إنْ فَعَلَ.
ب .إنْ زُرتَنی أزُرْکَ و إالّ فَال.
ج .هُوَ إنْ فَعَلَ ظالِمٌ.
د .إنَّنا إنْ شاءَ اهللُ لَمُهتَدُونَ.
 -74فاعل در آیه «هَيهاتَ هَيهاتَ لِما تُوعَدُونَ» کدام است؟
الف .ضمیر محذوف
ب .ضمیر مستتر
ج« .ما»
د .واو در «تُوعَدوُنَ»
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 -75در کدام گزینه عود ضمير بر متأخّر لفظی و رتبهای جایز نيست؟
الف .اِبتَلی رَبُّهُ إبراهیمَ.
ب .أکرَمتُهُ الضَّیفَ.
ج .نِعْمَ رَجُال ًعَلِیُّ.
د .رُبَّه لَبیباً زارَني.
 -76خبر در آیه شریفه «وَ مَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ» از کدام نوع است؟
الف .جمله اسمیه
ب .جمله اسمیه و فعلیه
ج .مفرد و جمله
د .مفرد جامد
 -77در کدام گزینه ،خبر محذوف است؟
الف .آنَسَني األصدِقاءُ بِلَطائِفِهِم وَ السِیَّما فُؤادٌ.
ب« .لَوال الحُجَّةُ لَساخَت األرضُ بِأهلِها»
ج« .صمٌّ بُکمٌ عُميٌ فَهُم ال یَرجِعُونَ»
د« .سَیَقُولُونَ ثَالثَةٌ رابِعُهُم کَلبُهُم»
 -78در کدام گزینه تقدیم اسم بر خبر جایز است؟
الف .إنَّ في الدّارِ زَیداً.
ب« .إنَّ مَعَ العُسرِ یُسراً»
ج .إنَّ في الدّارِ صاحِبَها.
د .إنَّ في الدّار لَبَکراً.
 -79عمل کدام یک از «حروف مشبهةٌ بالفعل» بعد از تخفيف ،واجب است؟
الف .أنَّ و کَأنَّ
ب .إنَّ و أنَّ
ج .إنَّ و لکِنَّ
د .أنَّ و لکِنَّ
 -80در کدام گزینه همزه «انَّ» مکسوراست؟
الف .سُمِعَ انَّ العَسکَرَ مَنصُورٌ.
ب .عَرَفتُ انَّکَ مُقیمٌ.
ج .الحَقُّ انَّ الجَهلَ عارٌ.
د .تُبْ إذ انَّ اهللَ راحِمٌ.
 -81مفعولٌ به دوم در جمله «ظَنَنتُهُ الدّاء وَبيل» چيست؟
الف« .ظَنَنتُ» در این عبارت یک مفعولی است.
ب .الدّاء
ج .وبیل
د .جمله «الدّاءُ وَبیلٌ»
 -82نقش «ما» و «طلوع» در عبارت «ما تَکتُبُ خَطَّکَ» و «جِئتُکَ طُلُوعَ الشَّمسِ» به ترتيب چيست؟
الف .مفعول مطلق – مفعولٌ فیه
ب .استفهامی – مفعولٌ ألجله
ج .مفعولٌ به مقدم – مفعولٌ فیه
د .منصوب به نزع خافض – منصوب به نزع خافض
« -83أهالً» در عبارت «أهالً و سَهالً» چه نقشی دارد؟
الف .مفعول مطلق
ب .مفعولٌ به
ج .مفعولٌ به از باب "اشتغال"
د .مفعولٌ به از باب "تحذیر"
 -84مصدر مؤوّل در آیه «زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا» چه نقشی دارد؟
الف .جانشین دو مفعول
ب .مفعولٌ به
ج .منصوب به نزع خافض
د .مبتدای مؤخر
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 -85نقش «قَليالً» در آیه شریفه «إِذْ یُرِیكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيالً» چيست؟
الف .تمییز
ب .حال
ج .مفعول سوم
د .مفعول مطلق
 -86جمله صحيح از جهت عمل «مصدر» کدام است؟
الف .ساءَنی إکرامُکَ الکَثیرُ عَدُوَّ أخی.
ب .إنَّ زَیداً عَلی ضَربِهِ لَقادِرٌ عَمراً.
ج .ما زادَتکَ تَجارِبُکَ الدَّهرَ إالّ حُنکَهً.
د .سَرَّنی إنشادُ األشعارِ أخُوکَ.
 -87در کدام گزینه رفع اسم مقدم (زید) واجب است؟
الف .زَیدٌ أنَا ضارِبُهُ أمسِ.
ب .زَیدٌ أکرِمْهُ.
ج .قامَ جَعفَرٌ وَ زَیدٌ أکرَمتُهُ.
د .زَیدٌ وَفَّقَهُ اهللُ.
 -88عبارت زیر تعریف کدام اصطالح است؟
«کلُّ اسم تعلَّقَ به شیءٌ من تمام معناه علی غير جهة الصّلة و اإلضافة»
الف .اسم مقدم باب "اشتغال"
ب .شبه مضاف
ج .متبوع عطف بیان
د .نکره غیر مقصوده
« -89منادای مندوب» صحيح کدام است؟
الف .وا مُصیبَتاه!
ب .وا أنتَ!
ج .وا رَجُالً!
د .وا الَّذی أبُوهُ عالِمٌ!
 -90در کدام گزینه «حال» وجود دارد؟
الف .لي خاتَمٌ فِضَّةً.
ب .أعطَیتُ الفَقیرَ مُدّاً قَمحاً.
ج .لَبِستُ خاتَمی ذَهَباً.
د .هذا ذِراعٌ أرضاً.
 -91در کدام عبارت تقدیم «حال» بر عامل جایز است؟
الف .قَدِمَ الزّائِرُ باسِماً.
ب .زَیدٌ أفصَحُ النّاسِ خَطیباً.
ج .نَزالِ مُسرِعاً.
د .ما أحسَنَ زَیداً مُبتَسِماً.
 -92نقش «مَجری» و «مَطلقا» در عبارت «أفعال المدح و الذم تجری مَجری الفعل مطلقا مع فاعله الظّاهر» به ترتيب چيست؟
الف .مفعولٌ فیه – مفعول مطلق
ب .مفعول مطلق – حال
ج .مفعول مطلق – مفعول مطلق
د .مفعوٌل به – حال
 -93در کدام گزینه ،نقش کلمهی بعد «إالّ» بدل نيست؟
الف .ما قامَ القَومُ إالّ زَیدٌ.
ب .رَأیتُ التَّالمِذَةَ إالّ أخاکَ.
ج .الیُعاقِبُ اهللُ النّاسَ إالّ األشرارَ.
د .ال رَجُلَ في الدّارِ إالّ عَمروٌ.
 -94کدام دسته از حروف جر ،اختصاص به بعضی از اسم ظاهرها دارد؟
الف .رُبَّ ،مُنذُ ،مُذ
ب .حَتّی ،کاف ،واو
ج .حَتّی ،رُبَّ ،لَوال
د .واو ،مُنذُ ،مُذ
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« -95اضافه لفظی» کدام است؟
الف .حامي العَشیرَةِ
ب .کاتِب القاضي
ج .مَسرُوقَ البَیتِ
د .مَملُوک األمیرِ
 -96نعت در کدام عبارت ،مؤول به مشتق است؟
الف .الرَّجُلُ الثَّعلَبُ مَکروُهٌ.
ب .حانَ الیَومُ المَشهُودُ.
ج .تَبِعتُ الطَّریقَ األقوَمَ.
د .اِلتَقَیتُ بِرَجُلٍ شَریفِ النَّسَبِ.
 -97با کدام گزینه عبارت «رَأیتُ المَرأتَينِ  ...ابناهُما» تکميل میشود؟
الف .مُعَلِّمَةَ
ب .المُعَلِّمَتَینِ
ج .المُعَلِّمَةَ
د .المُعَلِّمَ
 -98کدام نوع «بدل» احتياج به رابط دارد؟
الف .بعض و اشتمال
ب .کل و بعض
ج .کل ،بعض و اشتمال
د .اشتمال و مباین
 -99معنای «في» در عبارت «جاءَ األميرُ في مَوکِبِهِ» چيست؟
الف .ظرفیت حقیقي
ب .مصاحبت
ج .ظرفیت مجازي
د .استعالء
 -100معنای «إمّا» در آیه شریفه «إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا» چيست؟
الف .تخییر
ب .إبهام
ج .تفصیل
د .إباحه
با آرزوی موفقیت

«سامانه پیام کوتاه  50001717214421مدیریت سنجش و پذیرش معاونت آموزش آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات پیرامون سؤاالت امتحانی میباشد».
« در صورت ارسال پیام کوتاه ،ذکر نام آزمون و شماره سؤال همراه با ذکر دقیق اشکال جهت امکان بررسی و جوابگویی ضروری میباشد».
آزمون ورودی سطح سه  -حوزه های علمیه خواهران 1397/02/14

11

