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ِ ته ﴿در آیه شریفه « امیین»مراد از   .8
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َ
هُل ل لأ

َ
َضهلل    ِإنأ يهاُنوا ِمهنأ ق

 از نظر مفسر چیست و چرا؟﴾ُملین  
 چون اکثرشان بی سواد بودند. -ها عرب ب( چون مکه ام القری خوانده می شود. -اهل مکه الف( 

  گزینه الف و ب  د( چون این معنی به ذهن متبادر می شود. -اهل مکه ج(
 در آیه شریفه چیست؟ ﴾منهم رسوال﴿ترجمه صحیح  .9
 رسولی از آنان.  (ب رسولی که از بین آن ها بود. الف( 

  رسولی در میان آنان.  (د رسولی که در میان آنان بود.  (ج
في﴿در علارت   .0

َ
ُل ل لأ

َ
 انواع ِمن را مشخص ينید. ﴾القلائح و الرذائل... منَضلل  ُملین  من الشرک ... و ما الی ذلک   َو ِإنأ ياُنوا ِمنأ ق

  بیانیه -بیانیه (د بیانیه -بعضیه (ج زائده -بعضیه (ب بعضیه -زائده (الف 
تی ﴿نقش يلمات مشخص شده در آیه شریفه   .4 ِه ُیؤأ

َّ
ُل الل ضأ

َ
 به ترتیب يدام است و به چه ش ل ترجمه می شوند؟ ﴾َیشاءَمنأ  هِ ذِلَك ف

 متمم، مفعول -مفعول به اول، مفعول به دوم (ب مفعول، متمم -دوممفعول به اول، مفعول به  (الف 
  متمم، مفعول -مضاف الیه، مفعول (د مفعول، متمم -مفعول به، بدل (ج

 تريیلی.......... و متش ل از .......، .......و ...... است. «شعب الله الخاصزعم الیهود انهم »قسمت مشخص شده در علارت   .7
 موصوف، مضاف الیه، صفت -وصفی (ب ، صفت، مضاف الیه(موصوف )مضاف -اضافی وصفی (الف 

  موصوف، صفت، مضاف الیه -اضافی (د ، مضاف الیه، صفت(مضاف )موصوف-وصفی اضافی (ج
 ، به استناد روایات است؟«يوثر»يدام مورد از اقوال ذير شده در تفسیر   .6
 خیر کثیر -قرآن (ب صلی الله علیه و آله و سلم اوالد پیامبر -نهری در جنت (الف 

  نهری در جنت -خیر کثیر (د صلی الله علیه و آله و سلم اوالد پیامبر -رآنق (ج
 صنعت بلغی قصر قلب در يدام آیه شریفه به يار رفته است؟  .9
ْو  ﴿ (الف 

َ
َك َو ال ُتِطْع ِمْنُهْم آِثمًا أ ْبَتُر  ﴿ (ب ﴾َکُفوراً َفاْصِبْر ِلُحْکِم َربِّ

َ
 ﴾ِإنَّ شاِنَئَك ُهَو اْْل

ا َیْشَتُهوَن  ﴿ (ج ْمنا َبني ﴿ (د ﴾َو َلْحِم َطْیٍر ِممَّ   ﴾آَدَم َو َحَمْلناُهْم ِفي اْلَبرِّ َو اْلَبْحرِ   َو َلَقْد َکرَّ
َتُر ﴿مراد از ابتر در آیه شریفه   .1 بأ

َ أ
 چیست و چرا؟ ﴾ِإنَّ شاِنَئَك ُهَو اْل

 روایات مستفیض در اسباب نزول -منقطع از خیر (ب روایات متواتر -منقطع از قوم (الف 
  روایات متواتر -مقطوع النسل (د روایات مستفیض در اسباب نزول -مقطوع النسل (ج

 .«المراد بالنحر علی ما رواه الفریقان عن النلی صلی الله علیه و آله و سلم....... »   .2
 انحر البدن (ب استو قائماصل لربک و  (الف 

  صل لربک صاله العید (د رفع الیدین فی تکبیر الصلوه الی النحر (ج
 از نظر مفسر طریق اجمال و تفصیل وجه ارتلاط يدام دو سوره است؟  .83

  حشر و جمعه (د صف و جمعه (ج حج و مؤمنون (ب ماعون و کوثر (الف 
دأ ﴿در آیه شریفه « قد»   .88

َ
ِمُنونق ُمؤأ

أ
َح ال

َ
ل

أ
ف

َ
 برای ......... است. ﴾أ

 تقریب ماضی به حال (ب تأکید فالح برای مؤمنان  (الف 
  گرینه الف و ب (د بیان حصر و حال مستمر مؤمنان (ج
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 را  از نظر اعراب يلمات مشخص ينید.نادرست گكینه   .89
 الیزید علی ذلک فیفسد: فاء سبب (ب الم مزحلقه«: و انا علی ذهاب به لقادرون»(الف 

  احیا قوم موسی بعد ما اماتهم: مصدریه (د باء تعدیه«: فانشأنا به لکم اعناب» (ج
 را از نظر اعراب يلمات مشخص ينید.نادرست گكینه   .80

 جعلنا له االرض مسکنا: مفعول به (ب ابتدأ بذکر نعمه ترغیبا فی التمسک:  مفعول الجله (الف 
  : مفعول به﴾ایعدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما...﴿ (د : حال مقارن با فعل﴾ثم خلقنا النطفه علقه﴿ (ج

 علارت صحیح را  از نظر اعراب يلمات مشخص ينید.  .84
 الشعور العلم الذی َیُدَق معلوَمه و فهَمه علی صاحبه کدقِه الشعِر. (الف 

ن سبحاَنه حاَل  (ب  الخیاِر االبراِر بعَد بیاِنه احواُل الکفار الفجاِر.ثم بَیَّ
 امنتاٌن علی النبی باعطائه الکوثِر تطییُب لنفسه الشریف. (ج
  قد آمن بها العرُب فی عهِده و ُیؤمُن بها االجیاُل المتتابعُه من سائر االمِم الی یوِم یبعثوَن.  (د

 را انتخاب ينید. ﴾النهم الیأمنوَن التفریطانما یخافوَن ذلک ﴿ترجمه صحیح علارت   .87
 آنها می ترسند فقط از این بابت که از کوتاهی کردن خود در امان نیستند. (الف 

 آنها می ترسند به خاطر این که از کوتاهی هایی که انجام دادند در امان نیستند. (ب
 نیاورند.آنها فقط از این می ترسند که در برابر تفریط ها ایمان  (ج
  فقط آنها هستند که از بابت کوتاهی کردن در امان نیستند. (د

 يدام مورد به درستی ترجمه شده است؟  .86
 مصارعهم دون النطفه: نطفه. (ب شد. اییدفاز بثواب الله: ت (الف 

  سالله: چیزی که از چیز دیگر گرفته شود. (د قرار مکین: وسیع (ج
 را مشخص ينید. نادرستترجمه   .89

  الشتم: ضربه (د رد علیه: جواب داد (ج مالحم: معجزات (ب نوائب: مصیبت ها (الف 
 را مشخص ينید. نادرستترجمه   .81

 عثاء: آن چه سیل آن را بیاورد. (ب ترأس: رئیس شدن (الف 
  فحل: حیوان نر (د افاق: طلوع کرد. (ج

 ترجمه صحیح را انتخاب ينید.  .82
ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن طیٍن ﴿ (الف   .: و قطعا که ما انسان را جز از آبی از گل آدم خلق نکردیم﴾َو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

وَن ِإلی ﴿ (ب هاَدِة   َسُتَردُّ   .: به سوی کسی که دانای آشکار و پنهان است، بازگردانده می شوید﴾عاِلِم اْلَغْیِب َو الشَّ
 : چه چیزی برای شما الهی غیر از خداست؟﴾ِمْن ِإلٍه َغْیُرهُ ما َلُکْم ﴿ (ج
ْنَزَل َمالِئَکةً ﴿ (د

َ
ُه َْل   .: و اگر خدا بخواهد، قطعا مالئکه را نازل می کرد﴾َو َلْو شاَء اللَّ

ِلُحنَّ ناِدمیَن ﴿در آیه شریفه « عما قلیل»مراد از   .93 ُیصأ
َ
لیل  ل

َ
ا ق  چیست؟ ﴾قاَل َعمَّ

  گزینه الف و ج (د موقع نزول عذاب (ج هنگام نزول آیات  (ب مرگ لحظه (الف 
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 می باشد؟ نادرستيدام گكینه   .98
 حال«: فتقطعوا امرهم بینهم زبرا» (ب عما اواله من سابغ النعماء: من بعضیه (الف 

  اسم ان و منصوب«: انا اعطیناک الکوثر» (د اذ بنینا فوقهم سبع سماوات: اذ تعلیلیه (ج
 را  از نظر اعراب يلمات  انتخاب ينید. نادرستگكینه   .99

 الخیراُت المنافُع الذی ُیعظم شأُنها (ب و لو شاَء اللُه ان ُیعَبَد شیٌئ ِسواه... (الف 
  َفَذَکَرُهم سبحانه بالنعم التی َعرُفوها (د کُل ما فی الکون َیُدلُّ علی وحدانیِه الله تعالی (ج

 هون للتعهدی: و قرأ َتنُلُت بالدهِن جاز ان ی ون الجار فیه للتعدی: انلته و نلت به. و یجوز ان ی هون اللهاء فهی موضهل حهال يمها يهان فهی وجهه االول و الیو من ﴿  .90
ای صهار ذاخهال و جهرب. و  ل ن تنلت و فیها دهن. و قد قالوا انلت بمعنی نلت ف انت الهمكه فی انلت مره للتعدی و مره لغیرهها و ی هون مهن بهاب اخهال و اجهرب

 طلق متن معنی درست يدام است؟ ﴾من قرأ تنَلُت فهو علی معنی تنلت و فیها دهنها و...
 این درخت روغن را می رویاند. (ب این درخت می روید در حالی که با روغن است.  (الف 

  همه موارد (د رویانده می شود در حالی که روغن در آن است. (ج
 (42)با توجه به متن سوال  است؟ نادرستاعراب يدام گكینه   .94

 فکانت الهمزُه فی انبَت مرًه للتعدی (ب جاز ان یکون الجاُر فیه للتعدی (الف 
  و َیجوُز ان یکوَن الباء فی موضع حال (د و لکنَّ َتنُبت و فیها دهن (ج

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


