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 چه کسی اولین بار قرآن را اعراب گذاری کرد؟  .0
  د( ابواالسود دوئلی   )علیه السالم(ضرت علی ج( ح صر بن عاصمب( ن حیی بن یعمرالف( ی 

 مختلف کدام قرائت دارای اعتبار ویژه ای است؟ از میان قرائات  .9
  مزه کوفید( ح دنیمافع ج( ن بن کثیر مکیب( ا الف( عاصم ابن ابی النجود  

 ؟نیستسه گانه قرائت کدام گزینه جزء روشهای   .9
  رتیلد( ت حدیرج( ت ب( قرائت حقیقالف( ت 

 همزه وصل در کلمات زیر با چه حرکتی خوانده میشود.  .4

َهْب  
ْ
و  - ٱذ

ُ
  ٱمُشوا - ٱْدُعوُهم - اٱْدُخل

  ضمه  -ضمه  -ضمه  -تحه د( ف کسره -ضمه  -ضمه  -تحه ج( ف کسره -ضمه  -ضمه  -ب( کسره  ضمه -کسره  - ضمه -سره الف( ک 
 ؟نمی گیرددر کدام گزینه هنگام وقف،ابدال صورت   .0
ًدی ب(  َحٰیوة   الف(   و د(  مآءً  ج(  ه    ه 

 که کالم از نظر لفظ ناقص نیست، اما از نظر معنا و موضوع با ما بعد خود در ارتباط است. وقف .....، وقفی است   .6
  د( قبیح سنج( ح ب( کافی ام الف( ت 

 : عبارت است از «فارسی ـ عربی»نوع تفاوت صدای کوتاه با کشیده به ترتیب در زبان     .1
 تفاوت کیفی ـ تفاوت کیفی و کّمی ب(  تفاوت کیفی تفاوت کیفی و کّمی ـ الف(  

  تفاوت کّمی ـ تفاوت کیفی و کّمی د(  تفاوت کیفی و کّمی ـ تفاوت کّمی ج( 
 در کلمات ذیل، بر خالف قاعده اسکان، به ابدال وقف می شود.   .9
  «بیاَل،َاَنا، سلسبیاَل س»د(  «لظّنوَنا، سلسبیال، َاَناج( ا «سالسال، سلسبیال، لکّنا »ب(  «سالسالَاَنا، لِکّنا، » الف(  

ـ اصلیـ  فرعیـ  اصلی(در   .2  هستند؟ کدام گزینه زیر، صفات، به ترتیب جزء صفات )اصلیـ  فرعی 
 اذالق -صمات ا -استفال -تکریر  -دت ب( ش اطباق -انحراف  -استعالء  -صفیر -الف( جهر 

  اذالق  -استفال  -اصمات  -تکریر  -دت د( ش اطباق -انحراف  -صفیر  -استعالء  -هر ج( ج
 کدام حروف دارای صفت استعالء هستند.  .01

 ق -خ  -غ  -ظ  -ط  -ض  -ب( ص  ق  -غ  -ع  -ظ  -ط  -ض  - الف( ص 
  ح -ع -ق  -خ  -ط  -ض  - د( ص ظ -ع  -ق -خ  -ح  -ض  - ج( ص

 در کدام حروف ظهور بیشتری دارد.« غّنه»صفت   .00
  یم و الم ساکند( م ج( میم و نون ساکن ون ساکن و مشدد ب( ن الف( میم ساکن و مشدد 

 تفخیم میشود.« راء»در کدام دسته از کلمات زیر   .09
حماء  -غفورًا  -الف( َرحیم    نار  -ِفرَعون  -ِریح  -جال ب( رِ  نار   -ر 

حماء  -غفورًا  -جال ج( رِ    نار   -رحماء  -ریح  -حیم د( ر  قدیر -ر 
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ٰها»حکم نون ساکن به ترتتیب در کلمات   .09 راٍر َمکیٍن  -َمْن َعِمل  - َمْن زَکیّٰ
َ
 »ِمْن ُبطُون  -ق

 اقالب -ادغام  -اظهار  -ب( اخفا  اقالب -اخفار  -ادغام  -ظهار الف( ا 
  ادغام . اقالب -اخفا  -خفا د( ا ابدال -ادغام  -اظهار  -ظهار ج( ا

 میباشد. ...واقع شده و به معنای  ...اماله، در کلمه     .04
رسٰیٰها،میل دادن الف مدی به سوی یاء مدی الف(    َمْجرٰیٰها،میل دادن الف مدی به سوی یاء مدی. ب(  .م 

  رسٰیٰها، میل دادن فتحه به سوی کسره.م  د(  .به سوی کسرهَطحٰیٰها، میل دادن فتحه  ج( 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


