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 علی فتحی -کتاب النصوص القرآنیة المعاصره، المستوی الثانی  منبع : 

 
 

 

 االسئلة النحویة: 
اذا كانت ید اهلل مغلولة ألنهم لم یهبهم االرض و من عليها »جملة  یف« معتدین»و « من عليها» یلتعبير یما هو الدور االعراب -1

 ؟ «أن یكون العرب طغاة معتدین یفباالول
  اسم يكون –مفعول ألجله أ( 

  خبر يكون –عطف بيان ب( 
 مفعول معه  –البدل ج( 
 صفة  –مفعول به د( 
االول هو المصدر القرآن ویال فاالحتكام» :جملةیف« المتناهية»و« یالدینهو المصدراالول للنص و» یلعبارت یالدور االعراب هو ما -2

 ؟«عوالم المتناهية في رأي نصرییسرح العقل ف ییعيق مسيرة االنسان و البد من ابطال مرجعيته حت یالدینللنص
  عطف البيان –جملة استئنافية تعليلية المحل لها أ(  

  البدل –جملة اعتراضية دعائية المحل لها ب( 
  البدل –ج( جملة حالية 

   الصفة –جملة حالية د( 
بعضها ممن الیثير شهواتهم ذلك  یاالطالع عل ییشترك معه ف»و بيّن سبب الضبط.  «االطالع»و « شهوات»اضبط اواخر الكلمات  -3

 «. االطالع

وكذلك زوّد الخالق الرجل فيما زوّد به من الخصائص بالمقاومة »جملة  یو بيّن سببهما ف« استخدام»و « الرجل» یاضبط اواخر كلمت -4
  «.یو استخدام الوع یوبطء االنفعال و االستجابة والترو

 االسئة الصرفية: 
 ؟ «فطر عليه حياته وفق مایاالنسان مجبول عليها و مسيّر ف» :جملة یف« فطر» و« مسيّر»یالصحيح لكلمت یما هو التحليل الصرف -5
  فعل جامد معلوم –اسم مفعول أ( 

  فعل مجهول –ب( اسم مفعول 
 فعل معلوم  – یمصدر ميمج( 
  فعل متعد –فاعل اسم د( 
 یالقرآن الكریم عل یاسدلت عل یان حجب القداسة الت» :جملة یف« مؤرّق»و « یتراخ» یما هو التحليل الصرفي الصحيح لكلمت -6

 ؟ «الزمن هاجس مؤرّق للقراءة المعاصرة یتراخ
  المزيد ولفيف یاسم مفعول من الثالث –فعل مؤنث غائب أ( 

  المجرد یاسم مفعول من الثالث -مخاطب  فعل مذكر ب( 
    اسم فاعل مفرد –مصدر من باب التفاعل ج( 
  اسم فاعل مفرد –مصدر من باب التفعّل د( 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 نمونه سؤاالت 

 فنّ القراءة
 



 

 

 
 
 
 
 

 الفارسية یالترجمة من العربية ال: 
 ؟ «مهمة مواكبة القرآن للحياة»ما هو المعادل الفارسي لعبارة  - 7
  یقرآن در زندگ یبخش یاهميت آگاهأ( 

  قرآن و تأثير آن یمأموريت اجتماعب( 
  یقرآن در زندگ یوظيفه راهبردج( 
  یقرآن با زندگ یرسالت همراهد( 
 ؟ «و الحداثة یالفكر العلمان»لعبارة  یما هو المعادل الفارس -8
  انديشه متحجرانه و ناسيوناليسمأ( 

  یو نوگراي یفكر پوزيتويستب( 
  و مدرنيته کانديشه الئيج( 
  و نوپديد یتفكر علمد( 

 ترجم الجمل التالية الی الفارسية ترجمة حرفية دقيقة:
 «. آلیات القرآن یالیحققه بيسر و مرونة من خالل التفسير التسلسل»اكتب الترجمة اللفظية و الدقيقة لجملة  -9

 «. اوهاها الترف یارادوا مخاطبة امتهم الت»اكتب الترجمة اللفظية و الدقيقة لجملة  -10

  للنّصاالستيعاب العام  
 وضّح العبارات التالية بالفارسية السلسة:

هذا الفرع علميا و درّبوا عليه عمليا فوق  یاذا كانت المؤسسات التوكل امرها عادة اال لألكفاء من المرشحين لها ممن تخصصوا ف» -11
 «. تنشئ و تنشّئ اثمن عناصر الكون یمؤسسة االسرة الت یان تتبع هذه القاعدة ف یما وهبوا فاألول

 تليه. یبدقة ثم أجب عن االسئلة الت یاقرأ النص التال
ان العرب كان لها اعتناء بعلوم و كان لعقالئهم اتصاف بمحاسن الشيم فصححت الشریعة منها ما هو صحيح و زادت عليه و » -12

ابطلت ما هو باطل و ذكر من ذلك علم النجوم وعلم االنواء و علم التاریخ والطب وفنون البالغة و ذكر من الباطل علم العيافة و الزجر 
 «. ابطلتها الشریعة والكهانة وخط الرمل و قد

 عقالء العرب؟ یما هو ردّ فعل الشریعة تجاه السجایا الحسنة لد -13
  أيّدت الجميع و أمرت باتباع العقالء وسمحت بجريان السيرة العقالئية أ(

  العرب یدلبطلتها من االساس و جاءت بالجديد مما هو غير مألوف أ ب(
  العرف بعد عرض الخطوط العريضة الصحيحة یامرها الج( اوكلت 

  ازدادت عليها و أبطلت الباطل منها د( صححت الصحيح منها و
یعتبر نصاً تاریخياً یحمل صفة العبرة حسب  یالذ یوتاریخية النص فهناك القصص القرآن یعلينا أن نميز بين النص التاریخ» -14

تشریع واالنباء بما فيها انباء الرسل و كذلك اآلیات الواردة حول موقعة بدر و أحد نصوص تاریخية أما آیات  یّالتنزیل وال یحمل أ
 « یحمل تاریخية النص یرسالة للطاعة وفهم هذه النصوص هو الذ یالرسالة مثل آیات االرث والشعائر فه

 ما هو الصحيح عن موقعة بدر؟ -15
  الرسالةيكتمل فهمها بآيات  أ(

  تحمل طابع تاريخية النصب( 
  تحمل صفة العبرةج( 
  تحمل التشريعد( 

 منا حسب النص؟ما هو المطلوب  -16
 نفي المصداقية لتاريخية النصوص الناشئة عن النصوص التاريخية  أ(

  یاخر یالتمييز بين آيات الرسالة من جهة و القصص القرآنب( 
  للنصوص التاريخية یاتخاذ آيات الرسالة كتفسير جزمج( 
  اقتران فهم النصوص التاريخية بالطاعة العمليةد( 
 

 

 
 

 استيعاب النص 
 



 

 
 
 
 

  
 

 :المشهور( ی) الرجاء مراعاة األدب العرب عرّب الجمل الفارسية التالية 

آداب و رسوم  یوجود دارد كه با آداب و رسوم عرب آن زمان هماهنگ است ول یپندارند كه در قرآن تعبيرات فراوانیم یبرخ -17
عرب  یاست كه با زندگ یابه گونه یبهشت یتابد. برداشت آنان از توصيف بهشت و حور العين و قصرهایآنها را بر نم یمتمدن كنون

  موافق است.
آنان با  یهاها و گویشكردند لهجهیها بر زبان خودشان اتفاق نداشتند و اگر اتفاق نمآن نبود عرب یاگر قرآن و اسرار بيان -18

  بود.می یشد و سرانجام این لغات به ناچار، زوال و نابودیاز آن نبود دچار تغيير و تحول م یاكه حاصل شد و چاره یا یآميختگ
با وجود چند  یو این علم تصنع یبراي پرداختن به مجهوالت علم تصنع یاست نه كتاب یبخشیقرآن كتاب هدایت و آگاه -19

پاید كه ینم یكند اما دیریرا تدوین م یلحظه قانون کكند و در ییم یكند فردا آن را نفیطرح م یانظریه کامروز ی، منظوره بودن
  كند.ینقض مآن را 

 فن الکتابة 


