باسمه تعالي

تاريخ امتحان69/11/7 :

امتحانات میان سال خواهران

عنوان درس  :ترجمه و تفسیر قرآن 3

سال تحصیلي  96-97دوره عمومي پایه دوم
نام استاد :خانم علوی

رهبر معظم انقالب(مد ظله العالي):

شهرستان :مشهد

زمان:

توضیحات :ص 101تا  150رويکرد صرفی

فکر نو الزم است ،پاسخ به نیازهای نوبه نو الزم است که دارد مثل سیل در دنیا مطرح میشود؛ باید شما برایش جواب فراهم کنید.

سؤاالت چهار گزینهای

(بارم 0/5نمره)

 .1موضوع کلي «سوره هود» چیست؟
الف) شکست دشمنان اسالم

ب) دفاع از قرآن

ج) رابطه مؤمنان با حکومت اسالمي

د) سنتهای خداوند

 .2کدام یک از موضوعات زیر ،از موضوعات مطرح شده در سوره توبه نميباشد؟
الف) عنایات خدا به مؤمنان

ب) وظایف پیامبرصلي اهلل علیه وآله وسلم در برابر منافقان

ج) دعوت قرآن به تعالیمش

د) مقابله حکومت اسالمي با منافقان

 .3موضوع آیه  29سوره یوسف «قَالَ لَا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ» چیست؟
الف) گفتگوی حضرت یعقوب با پسرانشان

ب) تأکید بر پندآموزی از گذشتگان

ج) نقشه حضرت یوسف برای نگه داشتن بنیامین

د) توبه برادران حضرت یوسف

 .4ترجمه کدام یک از واژگان قرآني زیر صحیح است؟
الف) یَحِلُّ= فرود ميآید

ب) یَثْنُون= فروتني ميکنند

ج) ال یَرْهَقُ= نميپوشاني

د) مَخْمَصَة= وعدهگاه

 .5مفرد جمعهای «قُرُبات» و «عُمْي» به ترتیب کدام است؟
ب) قُرْبَة -اعمي

الف) قریب -عَمْیاء

د) قُرْبَة -عَمْیاء

ج) قریب -اعْمي

 .6ترجمه کدام یک از مفردات قرآني زیر ،صحیح نیست؟
الف) حَمیم= داغ و جوشان

ب) اِطْمِسْ= نابود کن

ج) تَزْدَری= زینت ميکني

د) تَتْبیب= هالک ساختن

 .7در کدام یک از افعال زیر ،قاعده ابدال صورت گرفته است؟
الف) اِرْتَدَّ

ب) یَهِدّی

ج) لَنْ یَصِلُوا

د) تَحَسَّسُوا

 .8کدام یک از افعال زیر ثالثي مزید نميباشد؟
الف) یَبْغُونَ

ب) یَسْتَغْشُونَ

ج) زَیَّلْنا

د) تَزْدَری

(بارم نمره )2

سؤاالت عبارتی
 .1در عبارات قرآني «...الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ» و « ...أَکْرِمِي مَثْوَاهُ»
الف) چند اسم مشتق وجود دارد؟ نوع آن چیست؟
ب) مراحل اعاللي فعل «تَصِفُونَ» را بنویسید؟

 .9با توجه به آیه شریفه  92سوره یونس « ...إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّیَّنَتْ  ...فَجَعَلْنَاهَا حَصِیدًا کَأَنْ لَمْ تَغْنَ
بِالْأَمْسِ »...به سؤاالت زیر پاسخ دهید؟
الف) ریشه و صیغه افعال «اِزَّیَّنَتْ» و «لَمْ تَغْنَ» چیست؟
ب) باب هر کدام از افعال مورد نظر را بنویسید؟
 .3با توجه به عبارت قرآني زیر ،به پرسشهای مورد نظر پاسخ دهید؟
«فَذَلِکُنَّ الَّذِی لُمْتُنَّنِي فِیهِ ...أَصْبُ إِلَیْهِنَّ ...إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي»...
الف) نوع معتل و مهموز را در افعال مشخص شده بنویسید؟
ب) مراحل اعاللي فعل «اَراني» چیست؟
 .2نوع مشتق و نوع مصادر را در کلمات مشخص شده زیر تعیین کنید.
الف) مَرْجُوًّا

ب) صَیْحَةً

ج) اَوّاه

د) مُسَوَّمَة

سؤاالت تشریحی( :فقط به چهار سوال پاسخ دهید) در صورت عدم انتخاب ،سؤال آخر حذف میشود( .

بارم  2نمره)

 .1افعال زیر را تجزیه کامل نمایید.
ب) نَصَّدَّقَنَّ

الف) اِعْتَری

 .9در آیه  11سوره هود «أَفَمَنْ کَانَ عَلَى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَیَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى» حقانیت دعوت
پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم از چند روش به ثبوت رسیده است؟
 .3با توجه به آیه  29سوره توبه ،بکائون چه گروهي هستند و چرا به طور مستقل از آنان یاد شده است؟
 .2دو مورد از تفاسیر مربوط به «بقّیت اهلل» در آیه  68سوره هود را بنویسید.
 .5اسامي مشتق زیر را تجزیه کامل نمایید.
الف) عالٍ

ب) مُتَصَدِّقٌ
موفق باشید

