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 https://t.me/hushmandsazi_group      سواالت همراه با جواب صحیح ردیف

1 

 ) اشباع ( در لغت به چه معناست ؟

 الف( محکم نمودن                                      ب( تبدیل صدای کوتاه به کشیده 

 د( تمام موارد صحیح است ج( تبدیل صدای کشیده به کوتاه                      

2 
 اختالف بین تلفظ حرف الفبای فارسی و عربی در چند حرف می باشد ؟

 10د(                         9ج(                         6ب(                        8الف( 

3 

 دهند؟ یرا مانند نگه داشتن گلوله در دست قرار م یزیامام صادق)ع( چه چ

 فقرا یاز مال برا گذشتن

 بر مصائب               صبر

 حق نیبر د ماندن

 چشم و زبان حفظ

4 

 نِعْمَتِی( در چه روزی نازل شده است؟ی شریفه )الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ آیه

    مباهله

 خیبر

                        غدیر خم

 مبعث

5 
 به عالمتی که نشان دهنده ی کشش بیشتر است گفته می شود ؟

 ب( سکون                   ج( تشدید                       د( تنوین الف( مد                     

6 

پر حجم و درشت ادا می شود ( مربوط به کدام حرف می باشد تعریف ) یکی از حروف نوک زبانی است که 

 ؟

 ج( ث                       د ( ذ ب( ظ                           الف ( ذ                       

7 

 باشد می حرف کدام به مربوط(  شود می ادا درشت و حجم پر که است زبانی نوک حروف از یکی)  تعریف

 ؟

  ذ(  د                       ث( ج                        ظ( ب                          ذ(  الف

 

 حرف می باشد ؟تعریف ) یکی از حروف نوک زبانی است که نازک ادا می شود ( به کدام  8
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 وج( ض                      د( ب( ذ                         الف( ح                      

9 

 تلفظ حروف کدام عبارت در زبان عربی با فارسی تفاوت اساسی دارد ؟

 س  –ث  –ط  –ب( ظ        غ                       –ق  –و  –الف( ض 

 ط  –و  –غ  –د ( ذ ص                               –ض  –ز  –ج( ع 

 

10 

 تلفظ حروف کدام عبارت در زبان عربی با فارسی تفاوت اساسی دارد ؟ 

 ظ  –ط  –س  –ص                               ب(ث  –ض  –ز  –الف( ع 

 ح  –غ  -ط –د (ظ ض                                    –و  –ق  –ج( غ 

11 

 ؟ دارد اساسی تفاوت فارسی با عربی زبان در عبارت کدام حروف تلفظ

  س – ث – ط – ظ( ب                             غ – ق – و – ض( الف

 ط – و – غ – ذ(  د                              ص – ض – ز – ع( ج

12 

 نون ساکتی است که .............. نوشته .................. ولی خوانده ................تنوین 

 می شود  –نمی شود  –الف( در اخر برخی از کلمات عربی می اید 

 می شود  –نمی شود  –ب( در وسط و اخر برخی از کلمات عربی می اید 

 نمی شود  –می شود  –ج( در اخر کلمات می اید 

 می شود  –نمی شود  –سط کلمات عربی می اید د ( در و

13 

 تنوین نون ساکنی است که نوشته ......... وای خوانده ............

 نمی شود  –ب( می شود می شود                                      –الف(نمی شود 

 نمی شود  –می شود                                        د( نمی شود  –ج( می شود 

14 
 چه تعداد از حروف الفبای عربی بدون تکرار در حروف مقطه به کار رفته است ؟ 

 19د(                        15ج(                       29ب(                        14الف( 

15 
 چه تعداد از حروف الفبای عربی بدون تکرار در حروف مقطه به کار رفته است ؟ 

 19د(                        15ج(                       29ب(                        14الف( 

16 
 حرف ............. از ته گلو همراه با گرفتگی تلفظ می شود ؟

 ج( ع                       د( همزهب( ح                        الف( ه                          

17 
 حرف ............. از ته گلو همراه با گرفتگی تلفظ می شود ؟

 ج( ع                       د( همزهب( ح                         الف( ه                         

18 
 حرف ...........از برخورد کناره ی زبان با کناره ی دندان های اسیای باال ایجاد می شود ؟ 

 د( ذ          ج( ط               ب( ض                       الف( ظ                       

 حرف ساکن به حرفی می گویند که .......... 19
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د  ج( الف( هیچ گونه حرکتی نداشته باشد              ب(با حرف متحرک قبلش یک بخش را تشکیل می ده

 د(تمام موارد صحیح است دارای عالمت سکون باشد                       

20 

 حرف ساکن به حرفی می گویند که ............

 ب(با حرف متحرک قبلش یک بخش را تشکیل می دهد           الف( هیچ گونه حرکتی نداشته باشد   

 د ( تمام موارد صحیح است ج( دارای عالمت سکون باشد                       

21 

 حرف ساکن به حرفی میگویند که ..............

 ب( با حرف متحرک قبلش خوانده می شود       الف( هیچ حرکتی نداشته باشد                          

 د( تمام موارد صحیح است ج( دارای عالمت سکون باشد                                     

22 
 حرکت همزه وصل در ) ال( همیشه ......... می باشد ؟ 

 د(سکون            ج( ضمه          ب(فتحه                      الف( کسره                      

23 

 حکم وقف در عالمت )ص( چیست ؟

 ب( وقف بهتر است الف( در حالت اضطرار می توان وقف نمود                   

 ج(  نباید وقف نمود                                               د( باید وقف نمود 

24 
 در ابتدا چند سوره از از قران کریم حروف به کار رفته است ؟

 19د(                         28ج(                         14ب(                            29الف(

25 
 ؟ در تلفظ حرف ........... سر زبان با دندان های پیش باال برخورد می کند

 ج( ق                          د( ط ب( ث                         الف( غ                          

26 
 ؟ در تلفظ حرف ........... سر زبان با دندان های پیش باال برخورد می کند

 ج( ق                          د( ط ب( ث                         الف( غ                          

27 

 ............ نوعی حالت ............ در ............. بوجود می اید ؟در تلفظ حرف 

 حلق  –گرفتگی  –ب( ح حلق                           –گرفتگی  –الف ( ع 

 حلق  –گرفتگی  –حلق                              د( ه  –کشش  –ج( خ 

28 

 ( کدام عبارت صحیح است ؟  ؞ ؞در رابطه با عالمت ) 

 الف( فقط وقف بر سه نقطه اول جایز است                     ب( در هر دو می توان وقف نمود 

 د(در سه نقطه اول یا دوم می توان وقف نمودج( فقط وقف بر سه نقطه دوم جایز است                      

29 

 در رابطه با عالمت ) م( کدام عبارت صحیح است ؟ 

 الف( وقف بهتر است                                    ب( هم وقف هم عبور 

 د( فقط وقف شود ج( نباید وقف شود                                      

30 
 در رابطه با عالمت ) م( کدام عبارت صحیح است ؟ 

 الف( وقف بهتر است                                    ب( هم وقف هم عبور 
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 د( فقط وقف شود   ج( نباید وقف شود                                    

31 

 تلفظ فصیح حرکت ضمه چگونه است ؟در زبان عربی 

 ب( مانند واو مدی منقطع الف( مانند یاء مدی منقطع                          

 ج( مانند ضمه فارسی                                   د( مانند الف مدی منقطع 

32 

 تلفظ فصیح حرکت ضمه چگونه است ؟در زبان عربی 

 ب( مانند واو مدی منقطع الف( مانند یاء مدی منقطع                          

 ج( مانند ضمه فارسی                                   د( مانند الف مدی منقطع 

33 

 در زبان عربی تلفظ فصیح حرکت کسره چگونه است ؟ 

 ب( مانند یاد مدی منقطع    الف( مانند واو مدی منقطع                             

 د( مانند کسره فارسی                            ج( مانند الف مدی منطق        

34 
 در عبارت ) وَ اِذَا انقَلبُوا اِلی ( جند حرف ناخوانا وجود دارد ؟ 

 2د(                              5ج(                           3ب(                       4الف( 

35 
 در عبارت ) وَ الضُّحی ( چند حرف نا خوانا وجود دارد ؟

 4د(                            1ج(                       2ب(                      3الف( 

36 

  نمی شود؟در قران چه حرفی نوشته شده است ولی خوانده 

 ی  –ل  –ا  –ب( و   د                                   –ل  –ا  –الف ( و 

 د  –ح  –ا  –د                                      د( و  –ل  –ا  –ج( ی 

37 
 در کدام عالمت وقف ، بهتر است وقف شود ؟ 

 د( ص ج( ط                        الف( م                       ب( ج                      

38 
  ؟ شود وقف است بهتر ، وقف عالمت کدام در

  ص( د                        ط( ج                      ج( ب                       م( الف

39 
 در کدام عالمت وقف ، وصل بهتر است ؟

 د( الج( ز                          الف( ط                      ب( ج                        

40 
 در کدام گزینه  ) هاءضمیر ( اشباع نمی شود ؟ 

 د( الف و ج الف(اَتَرلناهُ              ب(رَبُُّه                      ج( َعنهُ                           

41 
 در کدام گزینه ) هاء ضمیر ( اشباع نمی شود ؟

 د( الف و ج الف( هَدیناةُ                   ب( عَلَّمَهُ                    ج( یَزدهُ                   

42 
 نمی شود؟در کدام گزینه ) هاء ضمیر ( اشباع 

 د( الف و ج الف( هَدیناةُ                   ب( عَلَّمَهُ                    ج( یَزدهُ                   

 در کدام گزینه تنوین نصب به کار رفته غلط می باشد ؟ 43
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 د( رسولً   الف( مغفرةً               ب( سویً                  ج( بناءً            

44 
 در کدام گزینه تنوین نصب به کار رفته غلط می باشد ؟ 

 د( کریمً  الف( رَحمةً                      ب( هُدًی                        ج( ماءً                       

45 
 است ؟ در کدام گزینه حروف ناخوانا به کار رفته

 ج( موسی                     د( اُولئکب( صََلواتٌ                 الف( موُمنون              

46 

 در کدام گزینه دو حرف دائما ناخوانا به کار رفته است ؟ 

 د( مُؤمنوُنَ          ج( تُوًتی          ب( اُولُوا                 الف( اَتیها                

47 

 در کلمه ) اَوحَینا ( چند حرکت کشیده وجود دارد ؟ 

 د( وجود ندارد                         3ج(                          2ب(                     1الف( 

 

48 

 باشد؟شرط اساسی در موفقیت کار های فرهنگی چه می

 الف و ب د(ج( پرهیزگاری             ب( اخالص تقوا      الف(

49 

 کدام آیه ذیل اهرم فشار در بعضی موارد را مطرح کرده است ؟

 12عمران د(              171اعراف ج(               126اعراف ب(                   25انعام  الف(

50 

 باشد ؟ یدعوت از مخاطبان م یها وهیش یبرا یدستور العمل جامع لیذ هیکدام آ

 125 بقرهد(         120ج( بقره         126نحل  ب(      125نحل  الف(

51 

 کدام عبارت صحیح نیست ؟ 

 الف( حرف )ض ( مانند )ظ ( تلفظ می شود اما درشت و پرحجم 

 ب( در حرف )و( دندان های پیشین باال با لب پایین برخورد نمی کند 

 ج( حرف )ط( مانند )ت( تلفظ می شود اما درشت و پر حجم 

 د( گزینه ب و ج 

52 

 نیست ؟کدام عبارت صحیح 

 الف( حرف )من( مانند )ظ( تلفظ می شود اما درشت و پر حجم 

 ب( در حرف )و( دندان های پیش باال با لب پایین برخورد نمی کند 

 ج( حرف )ط( مانند )ت( تلفظ می شود  اما درشت و پر حجم 

 د( گزینه ب و ج 

 نیست؟ کدام عبارت صحیح 53

https://t.me/hushmandsazi_group


@MohtavaNemunesoal  ابرگروه ضمن خدمت هوشمندسازی 

از این فایل بدون رضایت صاحب اثر شرعا حرام است... ( آزمون دادن و  –فروش فایل )هرگونه کسب درآمد           

https://t.me/hushmandsazi_group                                                                            7 
 

 الف( حرف )من( مانند )ظ( تلفظ می شود اما درشت و پر حجم 

 ب( در حرف )و( دندان های پیش باال با لب پایین برخورد نمی کند 

 ج( حرف )ط( مانند )ت( تلفظ می شود  اما درشت و پر حجم 

 د( گزینه ب و ج 

54 

 کلمه ) اُوذینا ( به ترتیب دارای چه حرکاتی است ؟ 

 یاء مدی  –ذال مدی  –ب( واو مدی الف مدی                     –یاءمدی  –الف(واو مدی 

 نون مدی  –ذال مدی  –واو مدی                     د( الف مدی  –یاء مدی  –ج( الف مدی 

55 

  است؟ حرکاتی چه دارای ترتیب به(  اُوذینا)  کلمه

  مدی یاء – مدی ذال – مدی واو( ب                    مدی الف – یاءمدی – مدی واو(الف

  مدی نون – مدی ذال – مدی الف( د                     مدی واو – مدی یاء – مدی الف( ج

56 

 غ ( به ترتیب در کدام عبارت امده است ؟  –ت  –نام صحیح حروف ) ع 

 غا –تا  –غین                           ب( عین  –تاء  –الف( عا 

 غین  –تاء  –د(عین غا                                 –تاء  –ج( عا 

57 

 و (به ترتیب در کدام عبارت امده است ؟ _ذ _نام صحیح حروف )ض 

 وا        –ذا  –الف( ضاد 

 وا       –ذا  –ب( ضاء 

 واو         –ذال  –ج( ضا 

 واو –دال  –د( ضاد 

58 

 نام صحیح حروف مقطعه به کار رفته در ) المر ( چیست ؟ 

 را  –الم  –میم  –را                              ب( الف  -مام -الم –الف( الف 

 را   -میم  –ل  –د( الف را                              –میم  –الم  –ج( الف 

59 

 نام صحیح حروف مقطعه به کار رفته در ) حم عسق ( چیست ؟ 

 قا  –سین  –عین  –میم  –قاف                            ب( حاء  –سین  –عین  –میم  –الف( حام 

 قا  –سین  –عین  –میم  –د ( حام قاف                                 –سین  –عین  –میم  –ج( حا 

60 

 نام صحیح حروف مقطعه به کار رفته در ) طسم ( چیست ؟

 میم  –س  –میم                                    ب( طا  –سین  –الف( ط 

 م –د( طاء سین میم                                      –سین  –ج( طاء 

61 

 َََِ ( کدام است ؟نام هر یک از حرکات ) ُ

 کسره  –فتحه  –ب( ضمه فتحه                                 –کسره  –الف( ضمه 

 ضمه  –کسره  –کسره                                  د( فتحه –ضمه  –ج( فتحه 
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62 

 ( کدام است ؟ -َ-ُنام هر یک از حرکات) ِ

 فتحه  –ضمه  –ب( کسره کسره                         –ضمه  –الف( فتحه 

 ضمه  –کسره  –فتحه                          د ( فتحه  –کسره  –ج( ضمه 

63 

 وَ انحَر ( به ترتیب کدام است ؟  -ماءً   –نوع وقف در کلمات ) تسماءِ 

 بدون تغییر  –ابدال  –ب( اسکان اسکان                              –ابدال  –الف( ابدال 

 بدون تغییر  –اسکان  –اسکان                               د( ابدال  –ابدال  -ج( اسکان 

64 

  ؟ است کدام ترتیب به(  انحَر وَ -  ماءً – تسماءِ)  کلمات در وقف نوع

  تغییر بدون – ابدال – اسکان( ب                             اسکان – ابدال – ابدال( الف

  تغییر بدون – اسکان – ابدال( د                               اسکان – ابدال - اسکان( ج

65 

 علیکُم ( به ترتیب کدام است ؟  –رحمَةً  –نوع وقف در کلمات ) کِتابِ 

 بدون تغییر  –ابدال  –ب( اسکان                      اسکان           -ابدال –الف( ابدال 

 بدون تغییر  –اسکان  –اسکان                              د( ابدال  –ابدال  –ج( اسکان 
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