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 کدامیک از عبارتهای زیر صحیح است.  .0
 الف( اصلی ترین رکن در قراءت صوت است 

 ب( تالوت همان قرائت است.
 ج( قرائت همان تالوت است.

  .آسمانی استد( تالوت شامل هر خواندنی می شود اما قرائت مخصوص کتاب 
 نظام حاکم بر قرائت چه نامیده می شود؟  .2
  رائتد( ق ج( ترتیل حقیقب( ت جویدالف( ت 

 قرائت قرآن با لهجه عربی و فصیح ......... می نامیم.  .0
  وت و لحند( ص جّودج( م ب( لحن بیانی حن مقامیالف( ل 

 کدام گزینه صحیح است.  .4
 هر جایی که خواست وقف کند.اری مجاز است الف( ق 

 اری مجاز است هر جایی که نفس قطع شد، وقف کند.ب( ق
 اری مجاز است کلمه کلمه و یا حرف حرف بخواند.ج( ق

  د( بخشی از علم ابتدا به علم وقف و ابتدا بر میگردد و بخشی دیگر به علم صوت و لحن.
 ؟نیستکدام مطلب درباره نقش نبرات صحیح   .5
  د( مهربانی در کالم ج( حالت پرسشی ب( شدت یکسان الف( معنا در کالم 

 شود. تارهای صوتی هر چه فرکانسشان بیشتر باشد، مفهومش این است رفت و برگشت تارها...... و فاصله بین تارها ..... و در نتیجه صدا..... می  .6
 غلیظ  -بیشتر  -یشتر ب( ب غلیظ  -بیشتر  -متر الف( ک 

  تیز و حاد  -کمتر  -متر د( ک تیزتر و حادتر -کمتر  -ج( بیشتر 
 آخرین رکن از ارکان قرائت چیست؟  .1
  د( لجن ج( وقف و ابتدا ب( تجوید وتالف( ص 

 صفت ویژه ای که به وسیله آن امکان تمییز دادن بین اصوات ممکن می شود.   .9
  د( شدت صوت نامیده می شود. نین صوت نامیده می شود.ج( ط صوتی نامیده می شود.ب( صله  الف( تابع صوت نامیده می شود. 

ال َتنسی﴾ اولین مقرء کیست؟   .3
َ

 طبق آیه ﴿َسُنقِرُئَک ف
  مام علی)ع(د( ا یامبر اکرم )ص(ج( پ ب( خدا برئیلالف( ج 

 و ترّنم از اسماء دیگر ....... و ...... به شمار می آیند. تغّنی، تحسین صدا، تنغیم  .03
  د( جهر و اقراء ج( تجوید و تفصیح ب( همس و اخفات الف( صوت و لحن 

 محل وقوع یک صدا در درجات پایین ......نامیده می شود.  .00
  د( اکتاو ج( جواب الجواب ب( قرار وابالف( ج 

 عامل تقویت  یا شدت گرفتن صدا چیست؟  .02
  لفتی یا نازکی تارهای صوتید( ک شار و مقدار نفسج( ف قدار نفس ب( م الف( فشار نفس 
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اظ قرآن نقل شده است؟  .00
ّ

 این حدیث از کدام یک از معصومین در شأن حف

 «الحافظ للقرآن العامل به مع الّسفرة الکرام البررۀ»
  مام باقر)ع(د( ا ج( امام صادق)ص( یامبر اکرم)ص( ب( پ الف( امام علی)ع( 

 ارتفاع صوت همان .......صداست.  .04
  د( طنین ج( شدت  ب( زیر یا بمی له الف( ص 

 .شودازانواع قرائت شامل خواندن الفاظ و جمالت همراه بارعایت قوائد تجوید،وقف، ابتدا و ........... است و در آن باید حداقِل صدا رعایت   .05
  د( مخافته ج( تفصیح هر و اقراءب( ج الف( همس 

 ؟های زیر در قرائت محل تردید است یک از روش کارایی کدام  .06
  قرائت براساس درجات (د قرائت براساس جلوات (ج قرائت براساس تقلید (ب قرائت براساس نفحات (الف 

 بین نقطه قرار تا جواب الجواب چند درجه فاصله وجود دارد؟  .01
  درجه 51د(  درجه  7ج(  درجه  51ب(  درجه 8الف(  

  دومین گام برای ورود به قرائت کدام است؟  .09
  ر اساس نغماتد( ب ج( شناخت حرکات ب( تقلید الف( ترتیب  

 جامع ترین کار در لحن، یادگیری و آموزش قرائت بر اساس ........ برای استاد و شاگرد است.  .03
  د( بر اساس درجات ج( بر اساس جلوات  ب( شناخت نغمات الف( شناخت حرکات 

 بخاطر سپردن آیاتی که چندین مرتبه در یک سوره تکرار شده است از چه تکنیکی استفاده می شود.  .23
  د( تداعی ج( تصویر سازی ذهنی  ب( ساختار متنی رتباط عددیالف( ا 

 به کار گیری کدام مقام معموال به صورت ترکیبی است؟  .20
  د( رست ج( حجاز ب( عجم باالف( ص 

ا  .22 َنا آیه بعد ازآیه ﴿ِإنَّ
ْ

ق
َ
ْنساَن  َخل ِ

ْ
ة﴾ کدام گزینه است. ِمْن  اْل

َ
 ُنْطف

ا َکُفورا  ا شاِکرًا َو ِإمَّ بیَل ِإمَّ ا َهَدْیناُه السَّ ْغالاًل َو َسعیرا الف( ِإنَّ
َ
ْعَتْدنا ِلْلکاِفریَن َسالِسَل َو أ

َ
ا أ  ب( ِإنَّ

ٍس 
ْ
ْبراَر َیْشَرُبوَن ِمْن َکأ

َ
ُه ُمْسَتطیرا کاَن ِمزاُجها کاُفورًا ج( ِإنَّ اْْل ْذِر َو َیخاُفوَن َیْومًا کاَن َشرُّ   د( ُیوُفوَن ِبالنَّ

 آخرین آیه سوره انسان در کدام گزینه آمده است.  .20
لیما  ُیْدِخُل َمْن َیشاُء في﴿الف(  

َ
َعدَّ َلُهْم َعذابًا أ

َ
اِلمیَن أ َه کاَن َعلیمًا َحکیماَو ما َتشاُؤَن ﴿ب(  ﴾َرْحَمِتِه َو الظَّ ُه ِإنَّ اللَّ ْن َیشاَء اللَّ

َ
 ﴾ِإالَّ أ

َخَذ ِإلی﴿ج(  ِه َسبیال  ِإنَّ هِذِه َتْذِکَرٌة َفَمْن شاَء اتَّ َعدَّ َلُهْم َعذابا  ُیْدِخُل َمْن َیشاُء في﴿د(  ﴾َربِّ
َ
اِلمیَن أ   ﴾عظیما َرْحَمِتِه َو الظَّ

 
 .            یدباش یروزموفق و پ

  


