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 ابرم  ردیف

ْ يَْ  1 ْم َوََل ُهم َداَي فَََل َخْوٌف عَلَْْيِ ًدى فََمْن تَِبَع هم ْ ِمِِني هم إ یَأِْتيَنَُّكم مَّ
ِ
إت طیبه مورد اشإره قرار ام یکی از ویژگْيإی حیَزنموَن کددر آ یه رشیفه فَإ

 گرفته است؟ توضیح دهید.

2 

نَّ  2
ِ
 1 دهید.  ََلم َمِعيَشًة َضْنًًك معنإی عيش و معنإی ضنک را بیإن و توضیحدر آ یه رشیفه َوَمْن َآْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإ

م ِِف در آ یه رشیفه َآَوَمْن ََكَن َمْیتًإ فَأَْحیَْینَإهم َوَجَعلْنَإ ََلم نموًرا یَْمِِش ِبِه ِِف النَّإِس ََكَْن مَ  3 لمَمإِت لَيَْس ِبَ اثَُلم  هم چيست؟إِرجٍ ِمْْنَإ مراد از فَأَْحیَْینَإلظُّ

 توضیح دهید
1 

ْ فمْرقَإًًن ... کدام یک از و  4 َعْل لَُكم َ ََيْ ْن تَتَّقموا اَّللَّ
ِ
یَن آ َمنموا ا ِ َإ اَّلَّ گرفتاه اسات؟  طیبه مورد اشاإره قارار یژگْيإی حیإتدر آ یه رشیفه ََي َآُّيُّ

 توضیح دهید.

2 

یَن آ َمنموا َوتَْطَمِِئُّ قم  5 ِ ِ عَلمه طبإطبإیی آ یه مبإرکه اَّلَّ ِ ۗ َآََل ِبِذْكِر اَّللَّ مْم ِبِذْكِر اَّللَّ  2 تفسری می منإیند؟  الْقملموبم را چگونه تَْطَمِِئُّ لموُبم

ََّمإ رشیفه آ یه در 6 ن
ِ
ْؤِمنمونَ  ا ینَ  الْمم ِ َذا اَّلَّ

ِ
ِكرَ  ا م  ذم ممْ  َوِجلَْت  اَّللَّ َذا قملموُبم

ِ
ميَإًنً  مْ َزاَدْتم  آ ََيتمهم  مْ عَلَْيِْ  تمِلَیْت  َوا

ِ
 بیإن را قلب هإی ویژگی از کیی کدام... . ا

 .دهید توضیح منإید؟ می

2 

 2 .دهید توضیح و بیإن را شده اشإره آ ن به کرمی قرآ ن در که قلب هإی ویژگی از مورد دو 7

ْ  َهلْ  قملْ  رشیفه آ یه در 8 ئمُكم يِ منَب إًَل، اِبْْلَْخََسِینَ  ن ینَ  َآْْعَ ِ ممْ  َضلَّ  اَّلَّ بمو َوُهمْ  نَْیإالُّ  الَْحَیإةِ  ِِف  َسْعْيم س َ ممْ  نَ َيْ نمونَ  َآَّنَّ س ِ ْ ْنًعإ يم  ضل و خَس معنإی صم

 دهید توضیح را

2 

وًنَ  َولَقَدْ  رشیفه آ یه تفسری در علیه هللا رمحة طبإطبإیی عَلمه 9 لَ  َخلَْقنَإكمْ  ََكَ  فمَراَدى   ِجئْتممم ةٍ مَ  َآوَّ همو  َوَراءَ  لْنَإكمْ َخوَّ  َمإ َوتََرْكتمْ  رَّ یانَ .....  ِركمْ ظم ِ  اَّلَّ

تمْ  ممْ  َزَْعْ ْ  َآَّنَّ ََكءم  ِفیُكم َ عَ  لَقَدْ   ۚرشم ْ  تَقَطَّ ْ  َوَضلَّ  بَيْنَُكم ونَ  كمْنتمْ  َمإ َعْنُكم م  فرمإیند؟ می هچ تَْزْعم

2 

ماوا َوََل  رشیفاه آ یاه در را موضوع این شود می فرامویش خود سبب فرامویش خدا 10 ون یانَ  تَكم ِ اوا ََكَّلَّ َ  نَسم ِئا  َۚآنْفمَساهممْ  إُهمْ فَأَنَْسا اَّللَّ م  كَ ُآولَاَٰ  ُهم

 .دهید توضیح الَْفإِسقمونَ 

2 

 2 دهید توضیح را یکی و بیإن را دنیإ حیإت ویژگْيإی از ویژگی چهإر 11

 .بنویس ید را النیإ الاحیإت و النیإ حیإت تفإوت 12
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