باسمه تعالي

تاريخ امتحان69/11/1 :

امتحانات میان سال خواهران

سال تحصیلي  96-97دوره عمومي پایه اول دیپلم
نام استاد :خانم خیرخواه جوان

رهبر معظم انقالب(مد ظله العالي) :

زمان69 :دقیقه

عنوان درس  :ترجمه و تفسیر قرآن 1

توضیحات 09 :صفحه اول قرآن با رويکرد تجويدی

شهرستان :مشهد
پاسخنامه

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

 .1در کدام گزینه «حروف نطعي» به کار نرفته است؟
الف) وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ب) قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ج) وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر د) وَلَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
 .2کدام جمله درست است؟
الف) در عبارت «حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا» صورت گرفته است.
ب) صفت تكریر یعني لرزش سر زبان که مخصوص حرف راء است.
ج) در این عبارت «مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْر» از احكام ميم ساکنه وجود ندارد.
د) عبارت «فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» دو مورد حكم غنه وجود دارد.
 .3حكم تغليظ و ترقيق الم در عبارت «وَاتَّقُوا اللَّهَ -بِإِذْنِ اللَّهِ -وَاللَّهُ» به ترتيب کدام گزینه درست ميباشد؟
الف) تغليظ -تغليظ -تغليظ ب) ترقيق -ترقيق -ترقيق ج) تغليظ -ترقيق -ترقيق د) تغليظ -ترقيق -تغليظ
 .4صفت نفخ و نفث مربوط به کدام حروف ا ست؟
الف) حاء و خاء

ج) زاء و ثاء

ب) فاء و ثاء

د) دال و ذال

 .5کدام گزینه معنای «صفت رخوه» را ميرساند؟
الف) قطع صدا در تلفظ حرف
ج) درشت خواندن حرف

ب) امتداد و جریان صدا در تلفظ حرف
د) منطبق شدن زبان با کام

 .6ضد صفات «همس -انفتاح -رخوه) به ترتيب عبارتند از:
الف) جهر -اذالق -شدت

ب) اذالق -اطباق -جهر

ج) جهر -اطباق -شدت

د) شدت -اطباق -جهر

 .7کدام گزینه ترجمه درست عبارات «باشد که شما تعقّل کنيد -گرفتار شدند -نخورید) ميباشد؟
الف) لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون -خُذُوا -یَأکُلُون

ب) لَعَلَّهُم یَتَّقُون -بَاءُوا -الیَأکُلُون

ج) لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون -بَاءُوا -الیَأکُلُون

د) لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون -بَاءُوا -التَأکُلُوا

 .8منظور از «حولين کاملين» چيست؟
الف) در رابطه با زنان مطلقه است

ب) در رابطه با شيردادن فرزندان تا  2سال کامل است

ج) در رابطه با عده وفات است

د) در رابطه با طالق دو طرفه است

بارم نمره 2

سؤاالت تشریحی (دقت شود؛ فقط به هشت سوال پاسخ دهید).
 .1از خصوصيات متقين در آیات اول سوره بقره دو مورد را نام ببرید.
 .2ترجمه این قسمت از آیه را بنویسيد« .لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى»

 .3با توجه به آیه  222سوره بقره «لَا یُؤَاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَیْمَانِكُمْ وَلَكِنْ یُؤَاخِذُکُمْ بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ »...احكام
چه چيزی در این قسمت از آیه بيان ميشود؟
« .4وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ »...را ترجمه کرده و بيان کنيد در شأن چه کسي نازل شده
است؟
 .2احكام نون ساکنه را در عبارت «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِکَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ»
مشخص کنيد 4( .مورد)
 .6حكم تفخيم و ترقيق راء در عبارتهای زیر «در صورت وقف» را بنویسيد.
«وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار»

«قُلْ قِتَالٌ فِيهِ کَبِيرٌ»

 .7ادغام و اخفاء ميم ساکنه را در قالب مثال توضيح دهيد.
 .8از گزینههای زیر  4مورد را به دلخواه توضيح دهيد.
(استطاله -شده -نبره -صفير -اطباق -استعالء -قلقله)
 .9انواع مد را در عبارت زیر مشخص کنيد.
رِئَاءَ النَّاسِ -إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا -لَا تُضَارَّ -وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

موفق باشید

