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 سوره واقعه چندمین سوره و در کجا نازل شده است؟  .0
  مکی     -65د(  مکی      -66ج(  مدنی -66ب(  مدنی     -65الف(  

 به ترتیب چه نقشی دارند؟ ﴾خافضة رافعة﴿دو کلمه در آیه   .6
  خبر    -د( مبتدا ج(  خبر مبتدا      مبتدا -ب( مبتدا خبر     -الف( خبر 

 جمع چه کلمه ای و به چه معناست؟ ﴾علی سرر موضونة﴿در آیه  «سرر»کلمه   .9
  چیده شده    -د( سریر رمز     -ج( سر چیده شده    -ب( سر تخت -الف(  سریر 

 به ترتیب چه نقشی دارند؟ ﴾فجعلناهن ابکارا﴿در آیه « ابکارا» و « هن»کلمات  .4
  مفعول به -د( مفعول به  مفعول به    -ج( تأکید  مفعول به    -ب( بدل  بدل    -الف( مفعول به  

 ؟نیستند ﴾فرش مرفوعه﴿کدامیک از گزینه های زیر از موارد تفسیری   .5
  د( عاشق ج( فرش ب( زن الف( بساط 

 چه قیدی است؟ ﴾و کانوا یصرون علی الحنث العظیم ﴿در آیه « العظیم » کلمه  .2
  د( احترازی ج( تأکیدی ب( تأسیسی الف( توضیحی 

 چیست؟ ﴾فمالئون منها البطون﴿در « البطون»نقش کلمه   .1
  د( فاعل ج( مفعول به     ب( مفعول مطلق     الف( بدل 

 کسی یا کسانی هستند؟ چه  ﴾قل ان االولین و األخرین ﴿مخاطب آیه  .9
  د( اصحاب شمال ج( مشرکان ب( پیامبر الف( کافران 

 .جمع ... می باشد ﴾فال اقسم بمواقع النجوم﴿در آیه  «مواقع»کلمه   .3
  د( واقعة ج( مورد الف و ب ب( وقوع الف( موقع 

 چیست؟ ﴾لتؤمنوا بربکمو ما لکم ال تؤمنون بالله و الرسول یدعوکم  ﴿در آیه  «الرسول»نقش    .01
  د( مجرور به حرف جر ج( مبتدا  ب( مفعول معه    الف( معطوف به الله      

 چیست؟﴾من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا ...﴿مقصود از قرض دادن به خدا در آیه    .00
  د( همه موارد ج( انفاق در راه خدا     ب( دادن خمس دارایی     الف( قرض الحسنه    

 سخن چه کسانی است؟ ﴾فالیوم الیؤخذ منکم فدیة و ال من الذین کفروا ...﴿آیه    .06
  د( مؤمنان ج( کافران  ب( منافقان الف( فدیه دهندگان      

 .در جایگاه ...قرار دارد ﴾من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له...﴿در آیه  «قرضا»کلمه    .09
  د( حال ج( مفعول به     مفعول مطلق   ب(  الف( تأکید 

 ؟ نمی شوداستفاده  ﴾اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی االموال و االوالد...﴿کدام گزینه از آیه    .04
 آن نیست. لوازم از فخرفروشی (ب دارد. گذرا لّذتی نیست، واقعی و است بازی چون (الف 

  است. آن الزمۀ گذراندن، خوش (د .مال و فرزند حیث از توان کردن زیاد (ج
 در چه جایگاهی قرار دارد؟ ﴾الم یأن للذین ءامنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله﴿در آیه « قلوب» کلمه    .05

  حال (د مضاف الیه     (ج مفعول به     (ب فاعل (الف 
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 ؟نیستکدام گزینه از عوامل نهادینه شدن فرهنگ انفاق    .02
گاهی (الف   توجه قلبی و باطنی به فقیران جامعه. (ب قلب. حیات در انفاق تأثیر از آ

  جهان. بر خدا روایی فرمان به اعتقاد (د انفاق کنندگان. های پاداش به توجه (ج
 متعلق به ... است؟« بالبینات»عبارت  ﴾لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان... ﴿در آیه    .01

  الکتاب (د انزلنا  (ج ارسلنا  (ب رسلنا (الف 
 به چه معناست؟ ﴾وانزلنا الحدید فیه بأس شدید ﴿در آیه « بأس»کلمه    .09

  مورد الف و ج (د تجهیزات (ج اشکال (ب سختی (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


