باسمه تعالي

تاريخ امتحان69/11/1 :

امتحانات میان سال خواهران

عنوان درس :ترجمه و تفسیر قرآن5

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

رهبر معظم انقالب(مد ظله العالي) :

زمان69 :دقیقه

توضیحات :از صفحه  191تا  159قرآن با رويکرد نحوی

شهرستان :مشهد

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

(بارم 0/5نمره)

سؤاالت چهار گزینهای
 .1موضوع کلي «سوره احزاب» چیست؟
الف) اثبات تحقق وعدههای الهي
ج) وظایف مؤمنان در مقابل پیامبر

ب) شکست مخالفان اسالم
صلي اهلل علیه وآله وسلم

د) هشدار به کافران

 .2کدام یک از موضوعات زیر ،از موضوعات مطرح شده در «سوره یس» نميباشد؟
الف) وظایف همسران پیامبر

صلي اهلل علیه وآله وسلم

ب) برخورد کافران با هشدارهای پیامبر

ج) ایمان آوردن خداترسان

صلي اهلل علیه وآله وسلم

د) نشانههای خداوند و انحرافات کافران از آنان

 .3موضوع آیه  53سوره سبأ «وَقَالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ» چیست؟
الف) شبهه نادرسي احیای مردگان

ب) شبهه نامشخصي زمان قیامت

ج) شبهه محال بودن وقوع قیامت

د) شبهه عدم عذاب کافران ثروتمند

 .4ترجمه کدام یک از واژگان قرآني زیر ،صحیح است؟
الف) بَثَّ :پراکنده کرد

ب) یُحْبَرون :شخم ميزنند

ج) زاغَتْ :متمایل شد

د) مُعَمَّر :پیچیده شد

 .5مفرد جمعهای «اَجْنِحَة» و «جَالبیب» به ترتیب کدام است؟
الف) جَناح -جِلْبَة

ب) جَناح -جِلْباب

ج) جَنیح -جِلباب

د) جَنیح -جِلْبَة

 .6ترجمه کدام یک از مفردات قرآني زیر ،صحیح نیست؟
الف) اَسْبَغَ :فراوان کرد ،اتمام بخشید

ب) یُؤْفَکون :برميگردانند

ج) اذقان :چانهها

د) تَتَجافي :جدا ميگردد

 .7معادل فارسي کلمات «لَنْ تَبورَ» و «وَهْنًا» به ترتیب چیست؟
الف) هرگز درمانده نميکند -خشم و غضب

ب) هرگز نميشتابي -سستي

ج) هرگز تباه نميشود -سستي

د) هرگز درمانده نميشوی -خشم و غضب

 .8نقش «مثني» در آیه  64سوره سبأ « ...أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى »...چیست؟
الف) حال

ب) مفعول به

ج) تمییز

د) مفعول له

سؤاالت عبارتی

(بارم نمره ) 2

 .1با توجه به ایه  33سوره روم «...مَا لَبِثُوا غَیْرَ سَاعَةٍ کَذَلِکَ کَانُوا یُؤْفَکُونَ» به سؤاالت زیر پاسخ دهید؟
الف) نقش و اعراب کلمات «غَیْرَ» و «کَذَلِکَ» چیست؟
ب) نوع و اعراب جمله « مَا لَبِثُوا »...را بنویسید.
 .2در آیه  22سوره سبا «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا »...و آیه  4سوره احزاب «النَّبِيُّ أَوْلَى
بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»...
الف) دو کلمه «کافةً» و «نذیراً» چرا منصوب است؟
ب) متعلّق جار و مجرورهای هر دو آیه تعیین فرمایید؟
 .5با توجه به عبارت قرآني « ...إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا»:
الف) نقش ،اعراب و عالمت اعراب کلمات مشخص شده ،چیست؟
ب) نوع و اعراب جمله «لِیُذْهِبَ »...را بنویسید.
 .6در آیه  52سوره فاطر « ...فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ ...ذَلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ»
الف) نقش و اعراب کلمات ظَالِمٌ ،مُقْتَصِدٌ ،هُوَ را تعیین کنید.
ب) نوع و اعراب جمله «ذَلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ» چیست؟
سؤاالت تشریحي( :فقط به چهار سوال پاسخ دهید.در صورت عدم انتخاب سؤال آخر حذف خواهد شد)  .بارم  2نمره

 .1با توجه به آیه  12سوره یس « ...وَکُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِینٍ» منظور از «إِمَامٍ مُبِینٍ» چیست؟ توضیح
دهید.
 .2نقش و اعراب کلمات منصوب را در آیه  12سوره لقمان «وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا»
بنویسید.
 .5تعبیر «یُصَلُّونَ» در آیه  34سوره احزاب «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ »...نشانگر چه موضوعي است؟
نکاتي که در باب فضیلت صلوات از این آیه برداشت ميشود ،چیست؟
 .6نقش و اعراب کلمات مرفوع را در آیه  11سوره روم «ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ کَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ»
بنویسید.
 .3مسأله تفاوت بندگان در بهرهمندی از وسعت یا تنگي روزی را ميتوان با توجه به چه دالیلي در نظر گرفت؟
موفق باشید

