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نیمة اول جزء  92قرآن کریم

لطفاً فقط به  01سؤال پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (هر سؤال  2نمره)
 .1دس آیۀ ضشیفۀ « »         تشکیة « »« ٍ »« ٍ » سا تٌَیسیذ.

(للن)32/

أى :حشف هصذسی .یثذلٌا :فعل ٍ فاعل ٍ هفعَل اٍل دس هحل ًصة خثش عسی .خیشاً :هفعَل دٍم یثذلٌا .ساغثَى :خثش اىّ.

 .2دس آیۀ کشیوۀ « »    تجضیۀ کلوۀ «سُحك» ٍ «سعیش» ٍ علت ًصة کلوۀ «سُحماً» سا تٌَیسیذ.
سُحك :هصذس ثالثی هجشد .سعیش :تش ٍصى فعیل اسن (تشای جٌْن) .ثالثی هضیذ ،حشف صائذ :یاء سُحماً :هٌصَب تٌاتش ایي کِ هفعَل هطلك
تشای هحزٍف تاضذ یا هفعَللِ تشای فعل هحزٍف =یک ٍجِ کافی است<

 .3تجضیۀ کلوات «ٍ ٍ »« ٍ »صى صشفی کلوات «سَل» ٍ «رَس» سا تٌَیسیذ.
یَصشِهُيَّ :فعل هضاسع صیغۀ سَم هإکذ تِ ًَى تأکیذ ثمیلِ (للن .)17/هُکِثّاً :فاعل اص تاب افعال (هلک .)22/سَل :تش ٍصى فَل .رَس :تش ٍصى عَل.

 .4علت حزف ًَى کلوۀ « »« ٍ »دس آیۀ ضشیفۀ « »       چیست؟ (هعاسج)42/


یخَضَا چَى فعل هضاسع دس جَاب اهش است هجضٍم ضذُ است تِ حزف ًَى .یاللَا ّن هٌصَب تِ أى ًاصثۀ همذّسُ تعذ اص حتّی.

 .5تجضیۀ کلوات صیش سا تٌَیسیذ.


اسن فاعل اص هادُ عتَ (الحالِ)6/

 اسن فاعل اص تاب افتعال .صیغۀ جوع هإًث سالن (الحالِ)9/


جوع هکسّش صَشیع ; صفت هطثِْ اص فعل صشع (الحالِ)7/



اسن فعل توعٌای خزٍا(هفشدش «ّا»است) (الحالِ)19/



صفت هطثِْ توعٌای فاعل (الحالِ)24/



صیغۀ هثالغِ اص حنّ یحنّ (الحالِ)35/



اسن فاعل اص تاب هفاعلِ (الحالِ)20/



صیغۀ هثالغِ اص ّوض (للن)11/

 .6دس آیۀ ضشیفۀ « ،»         کلوات «لَال»« ،أى تذاسکِ» ٍ «وعمۀ» سا تشکیة کشدُ ٍ هحل
جولۀ «َّ هزهَم» سا تٌَیسیذ.

(للن)49/

لًال :حزف امتىاع متضمه معىای شزط .أن :حزف مصدری .تدارکه :فعل ي مفعًلبه – به تأيیل مصدر مبتدا ي خبزش محذيف .وعمۀ :فاعل تدارک.
جولۀ «َّ هزهَم» حال اص ًائة فاعل «ًثز».
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 .7دس آیۀ ضشیفۀ «( »                 هلک )9/67جوالت صیش ،چِ هحل
اعشاتی داسًذ؟ چشا؟
أ»   « .

ج»     « .

ب»« .

د»     « .

أ .هحالً هٌصَب همَل لَل.

ب .هحالً هٌصَب عطف تش لذ جاءًا.

ج .هحالً هٌصَب همَل لَل.

د .هحلی اص اعشاب ًذاسد صیشا یا جولۀ استیٌافیِ است یا هعتشضِ
(یا همَل لَل دٍّم ٍ هحالً هٌصَب).

 .8علت ًصة کلوات هعیي ضذُ سا تٌَیسیذ.
 »  خثش اصثح (یا حال اص هاؤکن) (هلک)30/
      
  
  
        
أ  « .
 »صفت تشای اسن ئىّ ; کلوۀ اجشاً (للن)3/
  
    
  
 
 
  
ب   « .
 »    خثش کاى (للن)14/
   
ج   « .
 »هفعَل هطلك تشای فعل هحزٍف (للن)29/


  
         
 
  
د    « .

ًَ .9اسخ ٍ اسن ٍ خثش آًْا سا دس آیۀ کشیوۀ « »    هطخص کٌیذ( .الحالِ)20/
ئىّ حشف هطثِْ تالفعل ٍ «ی» اسوص ٍ ظٌٌت خثشش .ظٌٌت اص افعال للَب ٍ فاعلص ٍ «أًّی هالقٍ» جاًطیي دٍ هفعَل آى .أىّ حشف هطثِْ
تالفعل ٍ «ی» اسوص ٍ هُالقٍ خثشش.

 .10افعال صیش سا تجضیِ کشدُ ،حشٍف اصلی ٍ تاب آًْا سا تٌَیسیذ.
تُتلی :هضاسع هجَْل ثالثی هجشد صیغۀ  4تال – یتلَ(للن)15/

یَتَخافَتَىَ:هضاسع تاب تفاعل صیغۀ  4خفت(للن)23/

تَعِیَْا :هضاسع ثالثی هجشد صیغۀ ٍ 4عی(الحالِ)12/

ال یَحُضُّ :هضاسع هٌفی صیغۀ  1ثالثی هجشد حضض(الحالِ)34/

ًَ .11ع «ها» ٍ ًمص تشکیثی آى سا دس آیات کشیوۀ صیش هطخص کٌیذ.
 :»هَصَلِ ٍ هجشٍس ،هتعلك تِ أُلسن( .الحالِ)38/
  
   
  
 
   
«  
ً :» افیِ هطثِْ تِ لیسً ،مص تشکیثی ًذاسد( .الحالِ)41/
 
 
  
   
«   
 :»حشف هصذسیً ،مص تشکیثی ًذاسد یا اسن هَصَل هحالً هجشٍس( .الحالِ)24/
  
  
   
     
    
«      
 :»       اسن استفْام دس هحل سفع هثتذا( .الحالِ)3/
«       
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