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ِه الّرحمِن الّرحیِم" آَیًة ِمن الفاِتَحِة.»اعراب کدام واژه در عبارت   .8
ّ
ِة َعّدوا "ِبسِم الل

َ
ٍة والُکوف  ؟ نیستدرست « َسْبُع آیاٍت ِبال ِخالٍف، إاّل أنَّ أهَل َمکَّ

ة   (ب آیات   (الف 
  آَیة   (د الُکوَفة   (ج َمکَّ

 « .........  بسمله»از نظر قاریان و فقیهان کوفه آیۀ   .6
 ای آیۀ مستقلی نیست. در هیچ سوره ب( ها آیۀ مستقلی است. در همۀ سوره الف( 

  ها به جز حمد، آیۀ مستقلی است. در همۀ سوره د( فقط در سورۀ حمد آیۀ مستقلی است. ج(
ق به چیست؟ « بسمله»در آیۀ « بسم الله»از دیدگاه تفسیر کّشاف، جاّر و مجرور   .0

ّ
 متعل

  نیازی به متعّلق ندارد. (د أستعیُن  ج( أبتدُئ  (ب أقرأ یا أتلو الف( 
 کدام است؟ « رحیم»و « رحمن»نظر غالب در بارۀ واژۀ   .4
 .کند خدا در آخرت داللت میبر رحمت « رحیم»بر رحمت خدا در دنیا و « رحمن» (الف 

 .کند بر رحمت خدا در دنیا داللت می« رحیم»بر رحمت خدا در آخرت و « رحمن» (ب
 .کند بر رحمت عام الهی داللت می« رحیم»بر رحمت الهی بر مؤمنان و « رحمن» (ج
  .کند بر رحمت الهی بر مؤمنان داللت می« رحیم»بر رحمت عام الهی و « رحمن» (د

 به کدام معنا است؟ « بشاعةکان دأبهم أن یبتدئوا بالمتحّرك ویقفوا علی الساکن لسالمة لغتهم من کل لکنة و »در عبارت « بشاعة»واژۀ   .7
  ناهنجاری د( زشتی ج( نابسامانی ب( بیماری الف( 

ه ﴿در آیۀ مبارک « الحمد»در واژۀ « ال»از دیدگاه مشهور مفسران، حرف   .2
ّ
 از کدام نوع است؟  ﴾رّب العالمینالحمد لل

  موصول د( جنس ج( استغراق ب( عهد الف( 
ه رّب العالمین﴿در آیۀ مبارک « رّب »واژۀ   .9

ّ
 تواند داشته باشد؟  از دیدگاه نحوی چند وجه اعرابی می ﴾الحمد لل

  چهار (د سه (ج دو ب( یک الف( 
 در کدام آیات صنعت بالغی التفات وجود دارد؟   .1
  ﴾إّیاك نعبد و إّیاك نستعین﴿ د( ﴾مالك یوم الدین﴿ ج( ﴾الرحمن الرحیم﴿ ب( ﴾الحمد لّله رّب العالمین﴿ الف( 

ت االْسِتعاَنُة لِ »در عبارت « َیَتناَوَل »واژۀ   .3
َ

ْطِلق
ُ
 به کدام معنا است؟ « ُکلَّ ُمْسَتعاٍن ِفیهِ  َیَتناَوَل َو ا

  داللت کند د( خارج کند ج( بپردازد (ب شامل شود الف( 
وَمُه َسبعیَن َرُجالً ﴾ و ﴿اْهِدنا الصراَط المستقیَم ﴿در آیۀ مبارک   .83

َ
 به ترتیب کدام واژه، منصوب به نزع خافض است؟ ﴾ واختاَر ُموَسی ق

  َقوَمهُ ـ  الصراَط  (د المستقیَم ـ َسبعیَن  (ج المستقیَم ـ َقوَمهُ  (ب ُموَسیـ  الصراَط  (الف 
 به ترتیب کدام است؟  ﴾صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و ال الضالین﴿در آیۀ مبارک « الضالین»و « المغضوب علیهم»مراد از   .88

 مسیحیان ـ یهودیان ب( یهودیان ـ مسیحیان الف( 
  کافران ـ مشرکان د( یهودیان و مسیحیان ـ منافقان ج(

َباِري»معنای واژۀ   .86 باريألهاکم: أي شغلکم عن ذکر اآلخرة، »در عبارت « التَّ  به کدام معنا است؟ « في کثرة المال والتباهي بها. التَّ
  شتافتن د( مسابقه ج( مباهات (ب تفاخر الف( 

 در کدام آیه استعارۀ تهّکمیه به کار رفته است؟   .80
   ﴾ثّم َکّّل سیعلمون﴿ د( ﴾َکّّل سیعلمون﴿ ج( ﴾حّتی زرتم المقابر﴿ ب( ﴾ألهاکم التکاثر﴿ الف( 

 به کدام معنا است؟ « ، و کانوا بین باك و مفّکر.قدراو لّما أصبحوا لم یضربوا الخیام وقت النزول، و لم یطبخوا »در عبارت « قدرا»معنای واژۀ   .84
  صبحانه د( اجاق ج( دیگ (ب غذا الف( 

 چه معنایی دارد؟ « عّما أرضعت»اگر مصدریه یا موصوله باشد، به ترتیب عبارت  ﴾أرضعت ّمایوم تذهل کّل مرضعة ع﴿در آیۀ مبارک « ما»حرف   .87
 عمل شیر دادن بچۀ شیرخوار ـ ب( عمل شیر دادن ـ بچۀ شیرخوار الف( 

  عمل شیرخوارگی ـ عمل شیر دادن د( عمل شیر دادن ـ عمل شیرخوارگی ج(
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ْرَض « َهاِمَدةً »واژۀ   .82
َ ْ
نَبَتْت ِمن ُکلِّ َزْوٍج َبِهیٍج﴾ چه معنایی دارد؟  َهاِمَدةً در آیۀ مبارک ﴿َوَتَری اْل

َ
ْت َوَرَبْت َوأ َماء اْهَتزَّ

ْ
ْیَها ال

َ
َنا َعل

ْ
نَزل

َ
ا أ

َ
ِإذ

َ
 ف

  با طراوات، شاداب د( خرم، سرسبز ج(  تاریک، خاموش ب( مرده، خشکیده الف( 
ِنیٍر﴾ در بارۀ کیس  .89  ِکَتاٍب مُّ

َ
 ُهًدی َوال

َ
ٍم َوال

ْ
ِه ِبَغْیِر ِعل

َّ
اِس َمن ُیَجاِدُل ِفي الل  ت؟ شأن نزول آیۀ مبارک ﴿َوِمَن النَّ

  نضر بن حارث د( ولید بن عقبه ج( عبدالله بن ابّی  ب( ابوسفیان الف( 
َحِریِق﴾ چه انسانی است؟  ِعْطِفهِ َثاِنَي در آیۀ مبارک ﴿« َثاِنَي ِعْطِفهِ »مراد از   .81

ْ
اَب ال

َ
ِقَیاَمِة َعذ

ْ
ُه َیْوَم ال

ُ
ْنَیا ِخْزٌي َوُنِذیق ُه ِفي الدُّ

َ
ِه ل

َّ
 ِلُیِضلَّ َعن َسِبیِل الل

  مشرک د( متکّبر ج( گرا باطل ب( منحرف الف( 
یه»واژۀ   .83 یه فبعدت مسافة ضالله»در عبارت « التِّ  چه معنایی دارد؟ « والضالل البعید: مستعاٌر من ضالل من أبعد فی التِّ

  حیرانی و سرگشتگی د( تاریکی ج( چاه ب( بیابان الف( 
َماء ثُ « ینصَرُه »در « ُه »ضمیر   .63 ی السَّ

َ
َیْمُدْد ِبَسَبٍب ِإل

ْ
ل

َ
ْنَیا َواآلِخَرِة ف ُه ِفي الدُّ

َّ
ن َینُصَرُه الل

َّ
ن ل

َ
﴾ در آیۀ مبارک ﴿َمن َکاَن َیُظنُّ أ

ُ
ِهَبنَّ َکْیُْدُه َمْا َیِغْی 

ْ
َینُظْْر َهْْل ُیْذ

ْ
ل

َ
َطْْع ف

ْ
مَّ لَیق

 گردد؟  به چه کسی برمی
 («هو»)ضمیر مستتر « َیظّن » به فاعل   ب( در ابتدای آیه« َمن  » به اسم موصول الف( 

  به پیامبر اکرم )صّلی الّله علیه و آله( د( به فرد مؤمن مذکور در آیات قبل ج(
َه إّن الخلیف»در بیت « َسْرَبَل »معنای واژۀ   .68

ّ
 َة إّن الل

َ
 چیست؟ « ُه       ِسرباَل ُملٍك به ُترَجی الَخواتیُم َسْرَبل

  عّزت بخشید د( خوار کرد ج( پوشاند ب( طول عمر داد الف( 
ْیاط: المقْامعبذلك الحمیم أمعاؤهم و أحشاؤهم، کمْا یْذاب بْه جلْودهم و  ُیصهر»معنای کدام یک از واژگان مشخص شده در عبارت   .66 ... و عْن الحسْن: السِّ

 ؟ نیستدرست « فیها سبعین خریفا هوواالنار تضربهم بلهیبها فترفعهم حتی إذا کانوا في أعالها ضربوا بالمقامع فإن 
یاط: تازیانه ج(  المقامع: ُگرزها ب( شود ُیصهر: گداخته می الف(    مانند هووا: باقی می د( ها السِّ

 مؤلف تفسیر کشاف و جوامع الجامع به ترتیب کیست؟   .60
  طوسی ـ زمخشری د( زمخشری ـ طبرسی ج( طبرسی ـ طوسی ب( طوسی ـ طبرسی الف( 

ْاِس « الباد»و « العاکف»مراد از   .64 َناُه ِللنَّ
ْ
ِذي َجَعل

َّ
َحَراِم ال

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
ِه َوال

َّ
وَن َعن َسِبیِل الل ُروا َوَیُصدُّ

َ
ِذیَن َکف

َّ
َعْاِکُف  َسَْواء در آیۀ مبارک ﴿ِإنَّ ال

ْ
َبْاِد ِفیِْه وَ  ال

ْ
َوَمْن ُیِْرْد ِفیِْه  ال

ِلیٍم﴾ به ترتیب کدام است؟ 
َ
اٍب أ

َ
ُه ِمْن َعذ

ْ
ٍم ُنِذق

ْ
َحاٍد ِبُظل

ْ
 ِبِإل

  حاجی ـ زائر د( نشین ـ حاجی بادیه ج( ساکن ـ زائر ب( نشین مقیم ـ بادیه الف( 
نمعنای کدام واژۀ مشخص شده در آیۀ مبارک ﴿وَ   .67

ِّ
ذ

َ
ُتوَك  أ

ْ
َحجِّ َیأ

ْ
اِس ِبال  ِفي النَّ

ً
ی ُکلِّ  ِرَجاال

َ
ِتیَن ِمن ُکلِّ  َضاِمرٍ َوَعل

ْ
جٍّ َعِمیٍق َیأ

َ
 ؟ نیست﴾ درست ف

ن (الف  ذِّ
َ
: پیادگان (ب : بانگ برآور، اعّلم کنأ  ر َجاال 

: اسب تیزرو (ج ر  یق   (د َضام    : راه دورَفجٍّ َعم 
هِ »مراد از   .62

َّ
ُکُروا اْسَم الل

ْ
ُهْم َو « َیذ

َ
ِه در آیۀ مبارک ﴿ِلَیْشَهُدوا َمَناِفَع ل

َّ
ُکُروا اْسَم الل

ْ
َبْاِئَ  َیذ

ْ
ْطِعُمْوا ال

َ
ْوا ِمْنَهْا َوأ

ُ
ُکل

َ
ْنَعْاِم ف

َ ْ
ْن َبِهیَمِْة اْل ُهْم مِّ

َ
ی َما َرَزق

َ
وَماٍت َعل

ُ
ْعل اٍم مَّ یَّ

َ
ِفي أ

ِقیَر﴾ چیست؟ 
َ

ف
ْ
 ال

 گفتن تکبیرهای مخصوص پس از ذبح حیوان در روز عید قربان ب( بسم الله هنگام قربانی کردنگفتن  الف( 
  الف و ب د( انجام مناسک عبادی حج اعم از نماز و قربانی و ... ج(

 ... و یجْوز أن یکْون المعْزو  الضْأناْلنعام: و هي اإلبل و البقْر و »معنای کدام واژۀ مشخص شده در عبارت   .69
ً
لمْا فیْه مْن المسْاواة للفقْراء و مواسْاتهم.  َنْْدبا

 ؟ نیستدرست .« ُبؤسالبائ : الذي أصابه 
: مستحب (ج المعز: میش (ب الضأن: گوسفند (الف  با    بؤس: سختی (د َند 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


