باسمه تعالی

تاريخ امتحان69/11/11 :

امتحانات میان سال خواهران

سال تحصیلي  96-97دوره عمومي پایه اول دیپلم
نام استاد :خانم سمیه حاجی زاده

رهبر معظم انقالب(مد ظله العالي) :

شهرستان :مشهد

زمان:

 75دقیقه

عنوان درس :ترجمه وتفسیر قران 2

توضیحات  : :از ص  101تا 150قرآن با رويکرد صرفی

فکر نو الزم است ،پاسخ به نیازهای نوبهنو الزم است که دارد مثل سیل در دنیا مطرح میشود؛ باید شما برایش جواب فراهم کنید.
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سواالت چهار گزینه ای
 -1عبارت (فتوا می خواهند) ترجمه صحیج کدام گزینه است ؟

الف-فتنة

ب فَتَنّا

ج-یَستَفتِنونَکَ

د-یُفتَنونَ

 -2گزینه صحیح را انتخاب کنید.
ب-تَنقِمون:زشت می دارید
الف-النعیم  :نعمت داده شده
د-تَمتَرون :عبور می کنید
ج -مَثوبة:کیفر
 -3کدام گزینه درباره کلمه «تبدون» صحیح است؟
الف-فعل مضارع – جمع مذکر غائب -مجهول -ثالثی مجرد
ب -فعل امر -مفرد مذکر مخاطب -معلوم -ثالثی مزید باب افتعال
ج-فعل مضارع -جمع مذکر مخاطب-معلوم -ثالثی مزید باب افعال
د-فعل امر -مفرد مذکر مخاطب-مجهول -ثالثی مزید باب تفعل
-4کدام دسته با هم همخوانی ندارند؟
ب-فاصِلین-مهتَدین -موتون
الف -راسخون -مقیمین -مومنون
د-یحکُم-نَستَحوذُ-یتربصون
ج-نَقض -اِتباع -صَد
-5با توجه به آیه « اتَّبِعْ مَا أُوحِىَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشِِرْکِینَ» کدام گزینه صحیح است؟
ب -تمام افعال این آیه ثالثی مجرد هستند
الف -تمام افعال این آیه ثالثی مزید واز باب افعال هستند
ج – تمام افعال این آیه ثالثی مزید وبه ترتیب از بابهای افتعال وافعال هستند د -اَفعال این آیه به ترتیب از بابهای تفعیل و افعال هستند
-6کدام گزینه درباره کلمه «لیُردوهُم»صحیح است؟
ب -باید که ایشان را هال ک کنند -فعل امر غائب
الف -باید که ایشان را برگردانند-فعل امرغائب
د -تا اینکه آنان را هال ک گرداند -فعل مضارع
ج-تا اینکه آنان را برگرداند –فعل مضارع
--7گزینه صحیح را انتخاب کنید.
الف-لَستَ :فعل ماضی -سه حرف اصلی (ل-ی –س) ب -مُنتَظِرونَ-فعل مضارع-سه حرف اصلی(ن ظ ر)
د -ذاقوا – فعل امر -سه حرف اصلی (ذ و ق)
ج-اُتلُ -فعل امر – سه حرف اصلی ت ل و
-8تعداد افعال را در آیه ذیل مشخص نمایید.
وَ کَذَالِکَ جَعَلْنَا فىِ کلُ قَرْیَةٍ أَکَبرَِِ مُجْرِمِیهَا لِیَمْکُرُواْ فِیهَا وَ مَا یَمْکُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَ مَا یَشْعُرُونَ
د-شش
ج-چهار
ب-پنج
الف -سه
سواالت عبارتی
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-1درباره کلمه لتَستَبینَ در عبارت « وَ کَذَالِکَ نُفَصِّلُ االَِْیَاتِ وَ لِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِین»به سواالت زیر پاسخ دهید
الف-سه حرف اصلی فعل تستبین چیست؟

ب-صیغه آن کدام است ؟مراحل ساختاری این فعل را بنویسید.
-2در عبارت قُلْ هَلْ یَسْتَوِى الْأَعْمَى وَ الْبَصِیرُ أَ فَلَا تَتَفَکَّرُونَ
الف -معنای لغوی واصطالحی اعمی چیست؟
ب-برای آن پنج تحلیل صرفی بنویسید
-3در آیه «فَأَمَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فىِ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ فَضْلٍ وَ یِْهَدِیهِمْ إِلَیْهِ صِرَِاطًا مُّسْتَقِیمًا»
الف -مراد از صراطاًمستقیماً چیست؟
ب -نوع فعل آمنو و یهدیهِم را مشخص نمایید.
-4مفرد هرکلمه را بنویسد.
مفاتح
آرجلکم
شفعاء
قراطیس
آذلّه
اولیاء
ذنوب
ابصار
سواالت تشریحی

(فقط به  4سوال پاسخ دهید)
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-1در آیه « إِذْ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ یَاعِیسىَ ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطِیعُ رَبُّکَ أَن یُنِِزَّلَ عَلَیْنَا مَائدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِن کُنتُم
مُّؤْمِنِینَ» منظور از عبارت «هل یستطیع ربک» چیست توضیح دهید..
 -2ترجمه وتحلیل صرفی کلمات مشخص شده را بنویسید ) .قُل لَّا یَسْتَوِى الْخَبِیثُ وَ الطَّیِّبُ وَ....
-3با توجه عبارت « فَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتِرَِینَ »در آیه أَ فَغَیَِرْ اللَّهِ أَبْتَغِى حَکَمًا وَ هُوَ الَّذِى أَنزَلَ إِلَیْکُمُ الْکِتَابَ مُفَصَّلًا وَ الَّذِی َ
ن
حْقّ فَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتِرَِینَ .توضیح دهید مراد از بازداشتن پیامبر از شک و
ءَاتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنِزَّلٌ مِّن رَّبِّکَ بِالَِ
تردید چیست؟ سه مورد تحلیل صرفی درباره کلمه الممترین بنویسید.
 -4تحلیل صرفی کلمات زیر رابنویسید.
تُطِع
خُطُوات الشیطان
 -5اسم ها را در آیه زیر مشخص نمایید ونوع آن را از حیث جامد ومشتق بود ن بنویسید.
حْىَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ مخُِْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَىّ ذَالِکُمُ اللَّهُ فَأَنىَ تُؤْفَکُونَ
إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الحَِْبّ وَ النَّوَى یخُِْرِجُ الَِ

موفق باشید

