
 السنة األوىل
 معىن؟ سوطط ين" ريب" - ما" فيـه ريب ال الكتاب ذلك. 

 شك الف( 

 اختالف ب( 

 سؤال ج( 

  جهوضض - د( 
 

 ما ْاية  ْا"  مستهزءون حنن إمنا معكم إنا قالوا شياطينهم إىل خلوا وإذا آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا وإذا. 
 ؛؟ صفة كوين

 كافرين الف( 

 مشركني ب( 

 مسلمني ج( 

  منافقني د( 
 

 ؛؟ كرسس عمل سوطط ساهتسس سگال هي تعاىل خدا تو ؛ كرسس ضضهضضهو نو مؤمنني منافقني جيوارسس. 
 ؛ كرسس ثثيدا بيماري ما ِدلو نا سگال هي الف( 

 ؛ كرسس ضضهضضهو نو سگال هي ب( 

 ؛ بناوسس سفهاء نسس سگال هي ج( 

  كرتا نتهي راحبة نسس جتارة ين سگال هي د( 



 ين ْاية ْا" مستهزءون حنن إمنا معكم إنا قالوا شياطينهم إىل خلوا وإذا آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا وإذا. 
 ؛؟ ْاوسس ما ثثٌرهوا كيوارسس فحوى
 ما خطبة نا نكاح الف( 

 ما دعاء بد - ثثر دمشنو ب( 

 ما االولياء عهد ج( 

  ما عبارة ين ابتداء نا وعظ د( 
 

 نتهي؟ موجود حكم كيو نو" والتنوين الساكنة النون" ما ْاية  ْا" يرجعون ال فهم عمي بكم صم. 
 االظظظار الف( 

 االدغام ب( 

 االخفاء ج( 

  االقالب د( 
 

 معىن؟ سوطط ين" بعوضة"  - ما ْاية  ْا…"   فوقها فما بعوضة ما مثال يضرب أن يستحيي ال اهلل إن. 
 ()مححهر الف( 

 ()ماكهو ب( 

 ()كريي ج( 

  ()ماكهي مد د( 

  



 ؟ هتيو زيادة سبب نا امر سوطط اوثثر نا مالئكة - شرف نو م ع ْادم. 
 سبب نا هتاوا ثثيدا سي ما مضّضي الف( 

 سبب بنوانا خليفة نا زمني ب( 

 سبب هــُوانا ياد نامو نا ثثنجنت ج( 

  سبب نا كروا تلقي ين كلمات د( 
 

 ؛؟ لقب نو نيب كيا اسرائيل. 

 م ع امساعيل الف( 

 م ع اسحاق ب( 

 م ع يعقوب ج( 

  م ع يوسف د( 
 

 هتو؟ كيدو ميعاد نو رات كتين هي تعاىل خدا نسس م ع موسى. 
 رات 07 الف( 

 رات 07 ب( 

 رات 07 ج( 

  رات 077 د( 

  



"  َمن" ثثر اسرائيل بين سي ذريعة نا م ع موسى هي تعاىل خدا... "  والسلوى املن عليكم وأنزلنا. 
 معىن؟ سوطط كيدو،اهين نازل

 احسان الف( 

 وادل ب( 

 ثثرنده ج( 

  حلوى د( 
 

 ؛؟ ْاوسس ما ُالكهوا سي ثثياز نسس قسم كـئي سي ما اقسام نا مجن ْاثثيال نيححسس. 
 بقل الف( 

 قثاء ب( 

 بصل ج( 

  عدس د( 
 

 هتيا؟ جاري چشمه كتنا تو مارو نسس ثثّتهر سي دانگ ثثوتاين هي م ع موسى. 
 07 الف( 

 01 ب( 

 07 ج( 

  1 د( 

  



 هتا؟ كرتا عبادة ين ستاراؤ قوم كـئي. 
 صابئني الف( 

 يهود ب( 

 نصارى ج( 

  جموس د( 
 

 فرمايو؟ جواب سوطط هي ْاثث تو كيدو سؤال نو رنگ نا( گائي) بقرة هي لوگو نسس م ع موسى. 
 بقرة تذحبوا أن يأمركم اهلل إن الف( 

 ذلك بني عوان بكر وال فارض ال بقرة إهنا ب( 

 احلرث تسقي وال األرض تثري ذلول ال بقرة إهنا ج( 

  الناظرين تسر لوهنا فاقع صفراء بقرة إهنا د( 
 

 معىن؟ سوطط ين" عليكم اهلل فتح. 
 كيدو فتح اسطسس متاراو هي خدا الف( 

 ديدي هداية متنسس هي خدا ب( 

 كهولو واسطسس متارا هي خدا ج( 

  كيدي فتح خالف متارا هي خدا د( 

  



 دعوى جهوضضو نو سگال وينححسس؛،هي ما قيمة كم نسس ِلكهي كتاب سي هاهتو ثثوتانا اميون سگال هج. 
 ؛؟ سوطط

 هتاسسس فائدة گهنو سي كتاب الف( 

 ؛ بيان نو اسرار ما كتاب ب( 

 ؛ ْايا سي طرف خدا كتاب ج( 

  ؛ّ"  اماين" ما ب كتا د( 
 

 بروح وايدناه البينات مرمي ابن عيسى وآتينا بالرسل بعده من وقفينا الكتاب موسى آتينا ولقد. 
 - ر ما ْاية  ْا" تقتلون وفريقا كذبتم ففريقا استكربمت انفسكم هتوى ال مبا رسول جاءكم افكلما القدس

 ؛؟ كتنا مرقق - ر انسس مفخم
 مرقـق1مفخم، 5 الف( 

 مرقق 5مفخم، 1 ب( 

 مرقـق 0مفخم، 0 ج( 

  مرقـق 0مفخم، 0 د( 
 

 ؛؟ ْاثثي ياري سي چيز سوطط نسس م ع عيسى هي تعاىل خدا. 
 (معجزة)بينات الف( 

 الكتاب ب( 

 القدس روح ج( 

   حواريني د( 



 سي ما احكام مذكورة نيححسس ما ْاية  ْا" يؤمنون ال اكثرهم بل منهم فريق نبذه عهدا عاهدوا اوكلما. 
 موجود؛؟ وار 1 حكم كيو

 الراء تفخيم الف( 

 الراء ترقيق ب( 

 الطبيعي املد ج( 

  الغّنة مع االدغام د( 
 

 هتا؟ كرتا استعمال كلمة كيو يهود واسطسس اديب بسس ين صلع اهلل رسول. 
 انظرنا الف( 

 عجل ب( 

 وعصينا مسعنا ج( 

  راعنا د( 
 

 املداملنفصل  ما ْاية  ْا" العاملني على فضلتكم واين عليكم انعمت اليت نعميت اذكروا اسرائيل بين يا. 
 ؛؟ موجود وار كتين

 0 الف( 

 0 ب( 

 1 ج( 

   نتهي موجود د( 



 فرماوي؟ وصية سوطط نسس فرزندو نا ْاثث - م ع يعقوب انسس م ع ابراهيم. 
 ُچنو نسس دين سگال متيطط الف( 

 وسو ما اهلل بيت سگال متيطط ب( 

 كرو كامو نا خري سگال متيطط ج( 

  گذرجو{  ثثر حال نا اسالم سگال متيطط د( 
 

 ؛؟ مراد ين قبلة كيا - ما ْاية  ْا" عليها كانوا اليت قبلتهم عن ولــــّهم ما. 
 املقدس بيت الف( 

 املنّورة املدينة ب( 

 احلرام املسجد ج( 

  قباء مسجد د( 
 

 ؛؟ معىن سوطط ين اميان - ما ْاية  ْا" اميانكم ليضيع اهلل كان وما. 
 دين نو اسالم الف( 

 حمبة ب( 

 مناز ج( 

  زكْوة د( 

  



 موجود حكم كيو نو" والتنوين الساكنة النون"  ـــــــ ما ْاية  ْا" املمترين من تكونن فال ربك من احلق. 
 ؛؟

 الغنة مع االدغام الف( 

 االخفاء ب( 

 االظظظار ج( 

  الغنة بغري االدغام د( 
 

 ؛؟ معىن سوطط ين" اعتمر" - ما ْاية  هبماْا يطوف ان علهي جناح فال اعتمر او البيت حج فمن. 
 كروو عمرة الف( 

 هتاوو دراز نو عمر ب( 

 كروو ْاباد ج( 

  نظظيطط هبي كوئي سي ما اوثثر د( 
 

 ين" اسباب" - ما ْاية  ْا" األسباب هبم وتقطعت العذاب ورأوا اتبعوا الذين من اتبعوا الذين تربأ اذ. 
 ؛؟ معىن سوطط

 عذر كوئي الف( 

 (مثل ين ،عهد ،دوسيت نسب)ؤ واسطه ب( 

 ملكة انسس مال ج( 

   وراثة د( 



 سوطط ين" الفينا" - ما ْاية  ْا... "  آباءنا علهي الفينا ما نتبع بل قالوا اهلل انزل ما اتبعوا هلم قيل واذا. 
 معىن؟
 مهيطط بوال الفاظ الف( 

 هي مهيطط كيدي ثثيدا الفة ب( 

 هي مهيطط ثثرامو ج( 

  مهيطط بوال ،ب الف د( 
 

 سوطط ين" خري"-  ما ْاية  ْا" للوالدين الوصية خريا ترك ان املوت احدكم حضر اذا عليكم كتب. 
 ؛؟ معىن

 چيز اّچهي الف( 

 چيز ين بركة ب( 

 مال ج( 

  وراثة د( 
 

 معىن؟ سوطط ين" العّدة ولتكملوا. 
 كرو كامل روزه 07 ما اهلل شهر الف( 

 والو برابر نسس روزه هتئيال فوت ب( 

 كرو ثثورو لگ مغرب نسس روزه ج( 

   بولو تكبرية ِدن نا عيد د( 



 ؛؟ تأديب سوطط - ما ْاية  ْا" ابواهبا من البيوت وآتوا. 
 بناؤ دروازه ما گهرو الف( 

 ثثٌرهو سالم ثثر دروازه نا گهرو ب( 

 راكهو بند نسس دروازه نا گهرو ج( 

  هتاؤ داخل سي دروازه اهنا ما گهرو.د د( 
 

 شخص هج) ما ْاية  ْا" كاملة عشرة تلك رجعتم اذا وسبعة احلج يف ايام ثالثة فصيام جيد مل فمن. 
 ؛ فرمان نا كروا روزه سي شاكلة سوطط اهنسس(سكسس سكي هن هدي

 روزه 07 وقت روزه،وليت 0 ما حج الف( 

 روزه 0وقت روزه،وليت 0 ما حج ب( 

 روزه0 وقت روزه،وليت 0 ما حج ج( 

  روزه 0 وقت روزه،وليت 07 ما حج د( 
 

 ؛؟ ذكر ين ؤ مهينه كيا - ما ْاية  ْا... "  معلومات اشهر احلج. 
 احلرام احلجة ،ذي احلرام ذوالقعدة الف( 

 احلرام احلرام،حمرم احلجة ،ذي احلرام ذوالقعدة ب( 

 احلرام احلجة ،ذي احلرام القعدة ذي املكرم، شوال ج( 

  احلرام حمرم احلرام، احلجة ،ذي احلرام القعدة ،ذي املكرم شوال د( 

  



 ؛؟ جگه كـئي حرام مشعر.." احلرام املشعر عند اهلل فاذكروا. 
 مىن الف( 

 املنورة املدينة ب( 

 عرفة ج( 

  موقف نو مزدلفة د( 
 

 سوطط ين"  زللتم" - ما ْاية  ْا" حكيم عزيز اهلل ان فاعلموا البينات جاءتكم ما بعد من زللتم فان. 
 ؛؟ معىن

 جاؤ ثثهسلي الف( 

 كهاؤ ر هتو ب( 

 هتاؤ ذليل ج( 

  هتاؤ واقع ما خطاء د( 
 

 ؛؟ ذكر ين ِدنو كيا - ما ْاية  ْا.." معدودات ايام يف اهلل واذكروا. 
 تاريخ 07،00،01،00 ين احلرام احلجة ذي شهر الف( 

 تاريخ 00،01،00ين احلرام احلجة ذي شهر ب( 

 تاريخ - 9،07،00،01 ين احلرام احلجة ذي شهر ج( 

  تاريخ 8،9،07ين احلرام احلجة ذي شهر د( 



 شديد اهلل فان جاءهت ما بعد من اهلل نعمة يبدل ومن بينة آية من آتيناهم كم اسرائيل بين سل. 
 ؛؟ ْايو وار كتين حكم نو االقالب - ما ْاية  ْا" العقاب
 هنيطط هبي وار ايك الف( 

 وار ايك ب( 

 وار بسس ج( 

  وار تني د( 
 

 معىن سوطط ين" ميسر" - ما ْاية  ْا..." للناس ومنافع كبري امث فيهما قل وامليسر اخلمر عن يسالونك. 
 ؛؟

 ُجـگار الف( 

 ثثهـينكوو ثثانسا ب( 

 ثثرسيت بت ج( 

  كهاوو سي هاهتـ( دابه) يسار د( 
 

 ؛؟ معىن سوطط ين"  العفو" - ما ْاية  ْا... "  العفو قل ينفقون ماذا ويسألونك. 
 مال الف( 

 معايف ب( 

 هوئي گيو بححي انسس هوئي زيادة كرتا ضرورة متاري هج ج( 

   صدقة د( 



 ؛؟ كرسس حمبة كوين ساهتسس نا تّوابني  تعاىل اهلل..." املتطهرين وحيب التوابني حيب اهلل ان. 
 هتانار ثثاك الف( 

 كرنار ثثاك ب( 

 ثثظظننار كثثٌرا ثثاك ج( 

  جانار ما جگه ثثاك د( 
 

 وار بسس حكم نوكيو" والتنوين الساكنة النون"  ـــــــ ما ْاية  ْا" عليم مسيع اهلل فان الطالق عزموا وان. 
 ؛؟ ْايو

 االظظظار الف( 

 االدغام ب( 

 االقالب ج( 

  االخفاء د( 
 

 كيدا نكاح.." فرضتم ما فنصف فريضة هلن فرضتم وقد متسوهن ان قبل من طلقتموهن وان. 
 ْاثثسس؟ مظظر كتين نسس بئريو هي تو ْاثثسس طالق مرد اگر ثثظظلسس نا زفاف انسس بعد

 هت هوئسس ْاثثوي هج نسس مرد الف( 

 مظظر ثثوري ب( 

 مظظر اردهي ج( 

   ْاثثوو نظظيطط مظظر د( 



 ين مناز كـئي ما" الوسطى الصلوة"*  " قانتني هلل وقوموا الوسطى والصلوة الصلوات على حافظوا. 
 ؛؟ ُمراد

 مناز ين فجر الف( 

 مناز ين ظظظر ب( 

 مناز ين عيد ج( 

  مناز ين مغرب د( 
 

 كيدا؟ قتل هي صاحب كون نسس جالوت. 

 م ع طالوت الف( 

 م ع داود انسس مع  طالوت ب( 

 هارون ْال انسس موسى ْال ج( 

  م ع داؤد د( 
 

 ؛؟ معىن سوطط ين كلمات ْا... "  الدين يف اكراه ال. 
 نتهي چيز ناثثسند كوئي ما دين الف( 

 نتهي زبردسيت كوئي ما دين ب( 

 نتهي شخص ناثثسند كوئي ما دين ج( 

  نتهي چيز ين حرام كوئي ما دين د( 

  



 معىن؟ سوطط ين" الوثقى العروة. 
 رّسو مضبوط الف( 

 هاهتو مضبوط ب( 

 كرسي مضبوط ج( 

  هتهيار مضبوط د( 
 

 - كرسس حّجة دمشن هج ساهتسس نا م ع ابراهيم  ما ْاية  ْا... "  ربه يف ابراهيم حاج الذي اىل تر أمل. 
 ؛؟ نام سوطط اهنو ؛،

 شّداد الف( 

 قارون ب( 

 منرود ج( 

  جالوت د( 
 

 ؛؟ ذكر ين نيب كيا - ما ْاية  ْا... "  عروشها على خاوية وهي قرية على مر كالذي أو. 

 م ع الياس الف( 

 م ع يوشع ب( 

 م ع عزير ج( 

  م ع مشوئيل د( 

  



 ؛؟ فرماوي بيان مثال طط سو ين لوگو خرچنار ما راه ثثوتانا هي تعاىل اهلل. 
 ؛ ُاگسس اونيب 077 سي ما دانا ايك الف( 

 ؛ نكلسس دانا 0 سي ما اونيب هر انسس اونيب 077 سي ما دانا ايك ب( 

 ؛ ُاگسس دانا 077 سي ما اونيب ايك ج( 

  ؛ نكلسس دانا 077 سي ما اونيب هر انسس اونيب 0 سي ما دانا ايك د( 
 

 ؛؟ معىن سوطط ين" َمن"  ـــــــ ما ْاية  ْا... "  واالذى باملن صدقاتكم تبطلوا ال آمنوا الذين ايها يا. 
 كروو احسان الف( 

 جاوو هبويل كرينسس احسان ب( 

 جتاوو احسان ج( 

  مانوو ِمّنة نسس كري احسان د( 
 

 ؛؟ معىن سوطط ين" تيمموا" - ما ْاية  ْا... "  تنفقون منه اخلبيث تيمموا وال. 
 كرو تيمم هن الف( 

 كرو متام هن ب( 

 كرو حاصل هن ج( 

  كرو قصد هن د( 

  



 النون"  ـــــــ ما ْاية  ْا" انصار من للظاملني وما يعلمه اهلل فان نذر من نذرمت او نفقة من انفقتم وما. 
 نتهي؟ موجود حكم كيو نو" والتنوين الساكنة

 االقالب الف( 

 االخفاء ب( 

 االظظظار ج( 

  االدغام د( 
 

 سوطط ين" االموال رؤوس" - ما ْاية  ْا" تظلمون وال تظلمون ال اموالكم رءوس فلكم تبتم وان. 
 ؛؟ معىن

 هوئي ثثاك سي رىب مال هج الف( 

 هوئي هتيو فائدة هج بعد كيدا ويثثار ب( 

 ثثوجني ج( 

  هوئي ثثهرايو ثثر وياج مال هج د( 
 

 َدين نسس بيجا ايك ما ثثس ْا... "  الشهداء من ترضون ممن وامرأتان فرجل رجلني يكونا مل فان. 
 ؟ ؛ حكم سوطط تو هوئي هن شاهد بسس سي ما مردو اگر وقت اثثيت

 بناوسس شاهد نسس بئريو ايك الف( 

 بناوسس شاهد نسس مرد ايك انسس بئريو بسس ب( 

 بناوسس شاهد نسس مرد ايك ج( 

   بناوسس شاهد نسس بئرياؤ بسس د( 



 ؛؟ غرض كوين ما" العلم يف الراسخون. 
 ين علماء نا اسرائيل بين الف( 

 ين مسلمني متام ب( 

 ين اؤ ِلكهنار تفسري ين قرْان ج( 

  رض مطلقني دعاة انسس م ع طاهرين ائمة د( 
 

 ؛؟ ْاوسس ما كروا كيوارسس تسبيح ين ْاية  ْا... "  هديتنا اذ بعد قلوبنا تزغ ال ربنا. 
 واسطسس هداية تو نتهي خرب هي هتاسسس سوطط اجنام ما امر كوئي الف( 

 واسطسس شفاء سي  ب( 

 تيوارسس ُدكهاوسس ِدل كوئي ج( 

  واسطسس سكون د( 
 

 ؛؟ ذكر ين جنگ كـئي  ما ْاية  ْا... "  التقتا فئتني يف آية لكم كان قد. 
 ُاحد الف( 

 خندق ب( 

 خيرب ج( 

  بدر د( 

  



 ؛؟ معىن سوطط ين" حاجوك... "  اتبعين ومن هلل وجهي اسلمت فقل حاجوك فان. 
 كرو جهگٌرو ساهتسس سگال هي حممد اسس ثث اْ الف( 

 كرسس جهگٌرو ساهتسس نا ْاثث سگال هي ب( 

 كرسس حـــّج طرف ين ْاثث سگال هي ج( 

  جاؤ لئي كروا حـــّج نسس سگال هي ْاثث د( 
 

 - وار كتين املفخـّمة الراء - ما ْاية  ْا... "  الراكعني مع واركعي واسجدي لربك اقنيت مرمي يا. 
 ؛؟ ثثٌرهائي
 ايك الف( 

 تني ب( 

 چار ج( 

  بسس د( 
 

 دعاء نزديك نا خدا هي زكريا ما دن هي" ...  -: ؛ فرماوسس ما بيان ايك ع ط االجل الداعي سيدنا. 
 ؛؟ ِدن كيو هي... "  خبشا حيىي فرزند نسس زكريا هي خدا ليدو، وسيلة نو حسني كيدي،

 تاريخ سامتي ين احلرام حمرم الف( 

 تاريخ بيسري ين احلرام حمرم ب( 

 تاريخ منـــّي ين احلرام حمرم ج( 

   ِدن نو عاشوراء د( 



 منسس هت چهو كرو سوطط متيطط ما گهر متارا" .. -: ؛ فرماوسس ما بيان ايك ع ط االجل الداعي سيدنا. 
 ما شان ين مسيح هك كظظوطط امي چهوطط، داعي نو امام ميطط تو ؛، خرب منسس هاطط: كظظيو هي مسيح ؛، خرب

 مفه نو ْاية كـئي ما كلمات ْا... "  سكوطط هتئي - هتاؤطط ظاهر ميطط
 بيوتكم يف تدخرون وما تاكلون مبا وانبئكم الف( 

 الصاحلني ومن وكهال املهد يف الناس ويكلم ب( 

 واإلجنيل والتوراة واحلكمة الكتاب ويعلمه ج( 

  مستقيم صراط هذا فاعبدوه وربكم ريب اهلل ان د( 
 

 معىن سوطط ين" نبتهل" الكاذبني على اهلل لعنة فنجعل نبتهل مث...  ما بعد من فهي حاجك فمن. 
 ؛؟

 مهيطط كريئسس ابتظظال الف( 

 مهيطط كريئسس جهگٌرو ب( 

 مهيطط كريئسس لعنة ج( 

  مهيطط كريئسس صلح د( 
 

- ما ْاية  ْا" املؤمنني ويل واهلل آمنوا والذين النيب وهذا اتبعوه للذين بابراهيم الناس اوىل ان. 
 ؛؟ مراد ين نيب كون ما" النيب هذا"

 م ع ابراهيم الف( 

 صلع اهلل رسول ب( 

 م ع موسى ج( 

   م ع عيسى د( 



 سوطط ين" تلبسون" - ما ْاية  ْا" تعلمون وانتم احلق وتكتمون بالباطل احلق تلبسون مل الكتاب اهل يا. 
 ؛؟ معىن

 چهو ثثظظنو لباس الف( 

 چهو بناؤ لباس ب( 

 چهو ويححو لباس ج( 

  چهو كرو ْاميز د( 
 

 سوطط ين" ربانيني" - ما ْاية  ْا" تدرسون كنتم ومبا الكتاب تعلمون كنتم مبا ربانيني كونوا ولكن. 
 ؛؟ معىن

 ثثادريو كرنار عبادة ين رب الف( 

 كرنار بية تر ب( 

 ؤ فرشهت نا رب ج( 

  ؛ منسوب طرف ين رب هج– علماء د( 
 

 ؛؟ معىن سوطط ين" ينظرون" - ما ْاية  ْا" ينظرون هم وال العذاب عنهم خيفف ال فيها خالدين. 
 ْاوسس ما كروا انتطار الف( 

 ْاوسس ما كروا نظر ب( 

 ْاوسس ما ْاثثوا مظظلة ج( 

  (سگال هي) كرسس نظر د( 



 للنون)االخفاء - ما ْاية  ْا" عليم به اهلل فان شيء من تنفقوا وما حتبون مما تنفقوا حىت الرب تنالوا لن. 
 ؛؟ موجود وار كتين( والتنوين الساكنة

 تني الف( 

 چار ب( 

 ثثانچ ج( 

  چهـــ د( 
 

 ؟ معىن سوطط ين" واعتصموا" - ما ْاية  ْا... "  والتفرقوا مجيعا اهلل حببل واعتصموا. 
 سگال متيطط بنو معصوم الف( 

 سگال متيطط ولگو ب( 

 سگال متيطط ثثكـٌرو ج( 

  سگال متيطط باندهو د( 
 

 ين ِدلو نا مؤمنني هي تعاىل اهلل... "  اخوانا بنعمهت فاصبحتم قلوبكم بني فالف اعداء كنتم اذ. 
 هتيو؟ سوطط سبب اهنا كيدي تأليف

 گيا بين هبائيو ما ثثس اْ مؤمنني الف( 

 گيا بححي سي اڑكها نا جظظنم سگال هي ب( 

 گيا بين سازوار نا نعمة سگال هي ج( 

  گيا ولگي سي اهلل َحبل سگال هي د( 



 ؟ معىن سوطط ين" يكفروه فلن" - ما ْاية  ْا" باملتقني عليم واهلل يكفروه فلن خري من يفعلوا وما. 
 سگال هي كرسس كفر نظظيطط گـز هر الف( 

 سگال هي چهثثاوسس نظظيطط گـز هر ب( 

 سگال هي ْاوسس ما راكهوا حمروم نظظيطط گـز هر ج( 

  سگال هي راكهسس هنيطط دوسيت هرگـز سي كافر د( 
 

 وقت نا تالوة ين ْاية  يسجدونْا وهم الليل اناء اهلل آيات يتلون قائمة امة الكتاب اهل من سواء ليسوا. 
 ؛؟ هوئي راكهوانو خيال وار تني نو التجويد حكم كيا

 الغنة مع االدغام الف( 

 االخفاء ب( 

 املتصل املد ج( 

  املنفصل املد د( 
 

 ؟ معىن سوطط ين" صر" - ما ْاية  ْا" صر فيها ريح كمثل الدنيا احلياة هذه يف ينفقون ما مثل. 
 گرمي سخت الف( 

 كاضضكا ب( 

 وجيلي ج( 

   ضضهنٌدك سخت د( 



 ؟ معىن سوطط ين" بطانة" - ما ْاية  ْا... "  دونكم من بطانة تتخذوا ال آمنوا الذين ايها يا. 
 شخص وال ثثيضض مهوضضو الف( 

 شخص جاننار باطن ب( 

 (رازدان)كهوائي ِســـر نسس هج لوگو خاص ج( 

  شخص ثثهيالؤنار نسس راز د( 
 

 ين جنگ كـئي - ما ْاية  ْا" عليم مسيع واهلل للقتال مقاعد املؤمنني تبوئ اهلك من غدوت وإذ. 
 ؛؟ ذكر

 ُاحد الف( 

 بدر ب( 

 خندق ج( 

  مّكة فتح د( 
 

 - ما ْاية  ْا.." الناس بني نداوهلا االيام وتلك مثله قرح القوم مس فقد قرح ميسـسكم ان. 
 ؟ معىن سوطط ين" ُنَداِوُلها"

 مهيطط ؛ ْاثثيئسس دولة الف( 

 مهيطط ؛ كريئسس تقسيم ب( 

 مهيطط ؛ واليئسس ج( 

   مهيطط ؛ ثثهراويئسس د( 



 قلقلة جگه كتين  ما ْاية  ْا" تنظرون وانتم رايتموه فقد تلقوه ان قبل من املوت متنون كنتم ولقد. 
 هتاسسس؟
 ايك الف( 

 چار ب( 

 بسس ج( 

  تني د( 
 

 ين" حتسنب ال" – ما ْاية  ْا." يرزقون رهبم عند احياء بل امواتا اهلل سبيل يف قتلوا الذين حتسنب وال. 
 ؟ معىن سوطط

 كرو تسبيح هن الف( 

 كرو حساب هن ب( 

 كرو ُگمان هن ج( 

  روكو هن د( 
 

 - ما ْاية  ْا" عظيم فضل ذو واهلل اهلل رضوان واتبعوا سوء ميسـسهم مل وفضل اهلل من بنعمة فانقلبوا. 
 ؛؟ ْايا وقت كتين احكام نا اجلاللة اسم

 مفخم وار 0 الف( 

 1 - ،املرقـق0 - املفخـّم ب( 

 0 - ،املرقـق1 - املفخـّـم ج( 

   مرقـق وار0 د( 



 ؟ معىن سوطط ين" الغرور متاع" - ما ْاية  ْا" الغرور متاع اال الدنيا احلياة وما. 
 سامان نو جهنم الف( 

 سامان نو دنيا ب( 

 سامان نو گهر ج( 

  سامان چهيتراوانو د( 
 

 معىن؟ سوطط ين" حيمدوا" - ما ْاية  ْا" يفعلوا مل مبا حيمدوا ان وحيبون. 
 سگال هي ؛ كرسس محد الف( 

 سگال هي ؛ كرسس مدح ب( 

 ْاوسس ما كروا وكهان نا سگال هي ج( 

  ؛ كرسس حمبة نسس فعل نا محد سگال هي د( 
 

 ين" َصاِبُروا" - ما ْاية  ْا." تفلحون لعلكم اهلل واتقوا ورابطوا وصابروا اصربوا آمنوا الذين ايها يا. 
 ؟ معىن سوطط

 كرو صرب الف( 

 بندهاؤ صرب ما ْاثثس ب( 

 مانگو ياري واسطسس كروا صرب ج( 

  هتاؤ غالب ثثر دمشنو ما صرب د( 

  



 ؛؟ فرمان نو كروا امتحان تك كهاطط نسس يتيمو - ما ْاية  ْا" النكاح بلغوا اذا حىت اليتامى وابتلوا. 
 تك وهاطط رهسس بالغ غري الف( 

 تك وهاطط هتائي بالغ يعين ثثظظنححسس نسس نكاح ب( 

 تك وهاطط هتائي انسة سي اهنا ج( 

  تك وهاطط الگسس وقت صحيح جيوارسس نسس كرنار امتحان د( 
 

 فرزندو نا شخص گذرنار... "   ولد له كان ان ترك مما السدس منهما واحد لكل وألبوهي. 
 ؟ ملسس وراثة كتين نسس والَدين اهنا سي ما مال اهنا تو هوئي

 حصة اردهو الف( 

 حصة چهضضو ب( 

 حصة تيسرو ج( 

  حصة ْاضضهمو د( 
 

 ين" افضى" - ما ْاية  ْا" غليظا ميثاقا منكم وأخذن بعض اىل بعضكم أفضى وقد تأخذوهن وكيف. 
 ؛؟ معىن سوطط

 كيدو جاري فيض الف( 

 سونثثو ب( 

 كيدي خلوة ج( 

   ْاثثي مظظر د( 



 ؟ معىن سوطط ين" احملصنات"   - ما ْاية  ْا... "  اميانكم ملكت ما اال النساء من واحملصنات. 
 بئرياؤ واال حسن بظظتر الف( 

 بئرياؤ كرنار حفاظة ب( 

 لونديو ج( 

  بئرياؤ شده شادي د( 
 

 ؟ ؛ مراد ين چيز سوطط ما كرمي مدخل" كرميا مدخال وندخلكم. 
 جّنة الف( 

 گهر نو شخص مي كر ب( 

 جگه ين هتاوا داخل ما مسجد ج( 

  جگه ين هتاوا مجع نا ْاؤنار ثثيش سي كرامة د( 
 

 سوطط ين" َقوَّاُموَن" - ما ْاية  ْا... "  بعض على بعضهم اهلل فضل مبا النساء على قوامون الرجال. 
 ؟ معىن

 رهناراؤ كهٌرا الف( 

 كرناراؤ قائم مناز ب( 

 ُاضضهناراؤ لئي داري ذّمة ج( 

  كرناراؤ ياد نسس قيامة د( 

  



 كتين احكام نا اجلاللة اسم - ما ْاية  ْا" نصريا باهلل وكفى وليا باهلل وكفى باعدائكم اعلم واهلل. 
 ؛؟ ْايا وقت

 1 - ،املرقـق0 - املفّخم الف( 

 0 - ،املرقـق1 - املفّخم ب( 

 مرقـق وار0 ج( 

  مفخم وار د( 
 

 ؛؟ مراد كوين سي السبت اصحاب" مفعوال اهلل امر وكان السبت اصحاب لعنا كما نلعنهم او. 
 جموس الف( 

 نصارى ب( 

 يظظود ج( 

  صائبون د( 
 

 ؟ معىن سوطط ين" شجر" - ما ْاية  ْا... "  بينهم شجر فيما حيكموك حىت يؤمنون ال وربك فال. 
 هوئي كانثثو جهار الف( 

 هوئي گايو اُ جهار ب( 

 هتائي جهگٌرو ج( 

  مانگسس فيصله د( 

  



 ؟ معىن سوطط ين" انِفُروا" - ما ْاية  ْا" مجيعا انفروا او ثبات فانفروا حذركم خذوا آمنوا الذين ايها يا. 
 كرو نفرة الف( 

 نكلو ب( 

 كرو جهاد ج( 

  رهو ثابت د( 
 

 ين لوگو ظاملني نا گام  كيا - ما ْاية  ْا... "  اهلها الظامل القرية هذه من اخرجنا ربنا يقولون الذين. 
 ؛؟ ذكر

 املكّرمة مّكة الف( 

 املنّورة املدينة ب( 

 الطائف ج( 

  خيرب د( 
 

 ين بّيت - ما ْاية  ْا... "  تقول الذي غري منهم طائفة بيت عندك من برزوا فاذا طاعة ويقولون. 
 ؟ معىن سوطط

 ؛ سوئي ما رات الف( 

 ؛ بناوسس گهر ما رات ب( 

 ؛ كرسس بناوضض جهوضض ما رات ج( 

   ؛ هتائي مجع ما رات د( 



" عظيما عذابا له واعد ولعنه علهي اهلل وغضب فيها خالدا جهنم فجزاؤه متعمدا مؤمنا يقتل ومن. 
 ؛؟ ذكر ين عذاب سوطط واسطسس كرنار قتل نسس مؤمن نسس جوئي جاين

 كرسس روزه نا مهينه 1 الف( 

 كرسس ْازاد گردن ب( 

 جاسسس ما جهنم ج( 

  دسس ثثي اْ فدية د( 
 

 ؟ ؛ ذكر ين مناز كـئي - ما ْاية  ْا... "  معك منهم طائفة فلتقم الصالة هلم فاقمت فيهم كنت واذا. 
 اجلهاد صلوة الف( 

 الطائفة صلوة ب( 

 اخلوف صلوة ج( 

  السفر صلوة د( 
 

 ؟ معىن سوطط ين" يشاقـق" - ما ْاية  ْا... "  اهلدى له تبني ما بعد من الرسول يشاقـق ومن. 
 روكسس الف( 

 كرسس عداوة ب( 

 كرسس ثثسند نا ج( 

  كرسس جهگٌرو د( 

 


