
 

 ت  داخلی امتحاان 
رس حوزه  اهی علمیه خوارهانمدا

  

حان:  2تجزیه و ترکیب موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: 2تجزیه و ترکیب عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  دو سطح 5زبان قرآن دوره عالی ـ ج ک
 

 90/90/09 اترخی ربگزاری:

ن: 39ـ  39سال تحصیلی:   ااشتنرات:  60 بارم امتحا

ح:  سال سومنیم به انتخاب استاد 4ص ازف65، 9ص ازف69، 2ص ازف29، 6ص ازف29 محدوده:  خانم محبوبه عرب احمدی انم طّرا

 دقیقه 09زمان:                نام ونام خانوادگی:                                     پایه: پنجم         

 نام پدر:

  نمره   ه السالم()علیمدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه

 

 نمره 1را تکرار نموده است؟ « ایّاکَ » لفظ « حمد » چرا خداوند متعال در سوره ی مبارکه ی ـ 1

 نمره 5/1ـ نقش کلمات مشخص شده را با ذکر اعراب هر یک بنویسید؟ )ذکر یک وجه کافی است( 2

 لِلمتّقین.فِیه هُدیً  الرَیبَالف( ذلِکَ الکتابُ 

 .مُنکَرُونَب( اِذ دَخَلُوا عَلَیه فَقالُوا سَالماً قالَ سَالمٌ قَومٌ 

 کَفّارٍ عَنیدِ. کُّلَج( ألقِیا فِی جَهنَم 

 نمره 5/1نوع مرفوعات مشخص شده را در مثال های زیر بنویسید؟ ـ 3

 فَسئَّل بِه خبیراً. الرّحمانُالف( ثُمّ استوی عَلی العَرشِ 

 و لَهُم عذابٌ ألیمٌ. لیّلٌقَب( مَتاعٌ 

 االَوّلِینَ اکتَتَبَها. أساطیرُج( وَ قالُوا 

 نمره 2نوع منصوبات مشخص شده را در مثال های زیر بنویسید؟ ـ 4

 کَاَنَهُم بُنیانٌ مَرصُوصٌ. صَفّاًالف( اِنّ اهللَ یُحِبُ الّذینَ یُقاتِلُونَ فِی سَبیله 

 وا بِآیاتِنا.القومُ الّذینَ کَذّب مَثالًب( ساءَ 

 .اَمراًج( فَالمُدبِراتِ 

 کانَ عَذابِی و نُذُرِ. فَکَیفَد( 

یا خیر، چرا؟ را مشخص و سپس بنویسید آیا جمالت محلی از اعراب دارند « اسمیه ـ فعلیه  » ابتدا نوع جمالت ـ در مثال های زیر 5

 نمره 5/1

 سَاُصلِیه سَقَرَالف( 

 اَحَّلَ اهللُ لَکَما  ب( یا ایّها النّبیُ لِمَ تُحَرِمُ

بـه سـالاالت   « الساعَهَ تَحدُوکُم تَخَفَفُوا تَلحَقُوا فَانّما یُنتَظَرُ بِاَوّلکُم و آخِرکُم  وَراءَکُموَ اِنَ  أمامَکُمفَاِنَ الغایَهَ » با توجه به خطبه ی ـ 6

 نمره 2پاسخ دهید؟ 

 الف( عبارات فوق را ترجمه نمایید؟ 

 چه آرایه ای وجود دارد؟« م و وراءَکم أمامک» ب( بین کلمات 



 

 

 نمره 5/1ـ نوع توابع مشخص شده را با ذکر اعراب هر یک بنویسید؟ 7

 .العظیمالف( فَسَبِح بِاسمِ رَبّکَ 

 و زَوجُک الجنَهَ. أنتَب( وَ قُلنا یادَمُ اسکُن 

 ذاتِ الوَقود. النارِج( قُتِّلَ أصحابُ االُخدودِ * 

 نمره 1را در افعال زیر بنویسید؟ ـ موارد خواسته شده 8

 » .............................. «؛ ریشه «اُضطُرَ » الف( 

 » ................................................................. «؛ قاعده اجرا شده «اِصطادُوا » ب( 

 ............ «» .................................؛ ترجمه «تَدَخِرُونَ » ج( 

 نمره 1در مصادر زیر موارد خواسته شده را بنویسید؟ ـ 9

 » ....................................... «؛ نوع مصدر «قُعُود » ب(   ............... «..........» ...................؛ وزن «أیمان » الف( 

 » ................................................ «؛ ترجمه «نَفحَه » د(  ..................... «» .......................نوع مصدر » ؛ «مَهلِک » ج( 

 نمره 5/1مشتق زیر، موارد خواسته شده را بنویسید؟ ـ در کلمات 11

 ................ «.» .........................؛ نوع مشتق «دابَه » الف( 

 ............. «..................................» ؛ ریشه «مُدَکِر » ب( 

 ....................... «......» ...................؛ ترجمه «عاقه » ج( 

 » ........................................... «؛ نوع مشتق «خَلِیفَه » د( 

 .......... «...........» ............................؛ وزن «حَمیم » هـ( 

 .................... «...» ..........................؛ ریشه «اُولی » و( 

 نمره 5/1ـ در اسامی و کلمات زیر موارد خواسته شده را بنویسید؟ 11

 » .......................................... «؛ ریشه «سُلَیمان » الف( 

 ............................... «» ...............؛ ترجمه «رَعد » ب( 

 » ................................................. «؛ وزن «طور » ج( 

 » .............................................. «؛ نوع اسم «طِفّل » د( 

 » ............................................ «؛ ریشه «عِمران » هـ( 

         » ............................................... «؛ وزن « ثُالث» و( 

 موفق باشید


