باسمه تعالي

تاريخ امتحان99/11/9 :

امتحانات میان سال خواهران

سال تحصیلي  96-97دوره عمومي پایه دوم

نام استاد :خانم علوی

شهرستان :مشهد

زمان:

عنوان درس  :ترجمه و تفسیر قرآن 4

توضیحات :ص 101تا  150قرآن با رويکرد نحوی

پاسخنامه

رهبر معظم انقالب(مد ظله العالي):

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 هر سؤال 0/5نمره)

 .1موضوع آیه  96سوره کهف «قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا» چیست؟
الف) داستان ذوالقرنین

ب) داستان حضرت موسي و خضر

ج) مذمت و دنیاپرستي

د) بندگي خداوند

 .2کدام یك از موضوعات زیر ،از موضوعات مطرح شده در «سوره طه» نیست؟
الف) پیامدهای غفلت

ب) وظایف پیامبر صلي اهلل علیه وآله وسلم

ج) قیامت

د) انحراف مشرکان

 .3ترجمه کدام یك از واژگان قرآني زیر ،صحیح است؟
الف) الیَسْتَحْسِرون :حسرت نميخورند

ب) شاخصه :امتحان کننده

ج) اَرْذل :پستي

د) اِجْتَبي :برگزید

 .4مفرد جمعهای «زُبُر» و «مَقامِع» به ترتیب عبارتند از:
الف) زَبور -مقمعه

ج) زبابِر -مقمعه

ب) زبرة -مقمع

د) زبرة -قُمْعه

 .5ترجمه کدام یك از واژگان قرآني زیر صحیح نیست؟
الف) بَوَّأنا :آماده ساختیم ،مکان دادیم

ب) جَنّي :تر و تازه

ج) فَیُسْحِتَ :تا نابود کني

د) مُبْلِسُون :نا امیدان

 .6معادل فارسي کلمات «ال تَمُدَّنَّ» و «غِطاء» به ترتیب چیست؟
الف) هرگز چشم نروز -پرده

ب) هرگز نباید بکشي -نیاز

ج) هرگز گسترش نميدهي -انحراف

د) هرگز کمك نميکني -پوشش

 .7موضوع کلي سوره مؤمنون چیست؟
الف) دفاع از اصالت قرآن

ب) عفت و پاکدامني

ج) حمایت از پیامبران

د) رستگاری مؤمنان و هالکت مشرکان

 .8در جمله «وَأَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ» نقش «یوم» چیست؟
الف) مفعول فیه

ب) مفعول به

ج) مفعول معه

د) مضاف الیه

سؤاالت عبارتی

(بارم نمره )2

 .1با توجه به آیه  78سوره انبیاء «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ »...به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف) نقش و اعراب کلمات «ذا» و «مغاضباً» چیست؟
ب) متعلق جار و مجرور «علیه» را تعیین کنید؟
 .2در آیه  22سوره حج «ذَلِكَ وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا… مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»
الف) نوع و اعراب جمله «یُعَظِّمْ» چیست؟
ب) متعلق «مِنْ تَقْوَى» را تعیین کنید؟
 .2با توجه به آیه  2سوره مریم «ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَکَرِیَّا»
الف) نقش کلمات «عبد» و «زکریا» چیست؟
ب) اعراب و نوع جمله « ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ »...را تعیین نمایید.
 .4در آیه  78سوره انبیاء «فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»
الف) اسم و خبر نواسخ را مشخص کنید.
ب) نوع و اعراب مستثني (انت) چیست؟
سؤاالت تشریحی( :فقط به چهار سوال پاسخ دهید) درصورت عدم انتخاب ،سؤال آخرحذف میشود(.بارم نمره )2
 .1چرا یکي از اسامي روز قیامت« ،یومِ الحسره» است؟ توضیح دهید.
 .2با توجه به آیه  23سوره انبیاء « ...وَنَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ »...منظور از شر ،چیست؟ با ذکر مضمون حدیثي در
این باره.
 .2عبارت قرآني « لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْکُمْ وَتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» در آیه  87سوره حج ،دربردارنده
کدام فضیلت برای اسالم است؟
 .4نقش و اعراب کلمات مرفوع را در آیه زیر بنویسید.
« ذَلِكَ وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ» (آیه 22سوره حج)
 .3نقش و اعراب کلمات منصوب را در آیه زیر بنویسید؟
« ...وَانْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ فَاعِلِینَ» (آیه 97سوره انبیاء)
موفق باشید

