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 «تفسیـر و علوم قرآنـی»  اختصاصی عمومی و  سـؤاالت

 شماره سؤاالت تعداد عنوان ردیف
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ذ *  کرات:ت

 فردی با دقت کنترل گردد. نامه؛ شامل اطالعاتمشخصات مندرج در سربرگ پاسخ -1
 نامه، مشخص گردد.پاسخ سؤاالت صرفاً در پاسخ -2
 نامه، با مداد نرم پر رنگ تکمیل شود.پاسخ صحیح در پاسخ -3
 هر چهار پاسخ اشتباه، یک امتیاز منفی دارد. -4
 گردد.در صورتی که در هر سؤال، بیش از یک خانه پر شود، امتیاز آن سؤال حذف می -5
 گردد.آوری میدقیقه به صورت همزمان جمع 120ها در پایان نامهپاسخو  یه دفترچهکل -6

 

 صبح 10ساعت برگزاری: 
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 و ترجمهتجزیه و ترکیب 

 چيست؟  «عُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَتَّبِ» آیهدر و عالمت آن « واتطُخُ»اعراب  -1

  کسره -منصوب  .الف
  فتحه مقدر -منصوب  .ب
  کسره -مجرور  .ج
  فتحه مقدر -مجرور  .د
 از کدام نوع است؟  «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فيها أَحَدًا فَال تَدْخُلُوها حَتّى یُؤْذَنَ لَكُمْ» آیهدر « یتّحَ» -2

  مصدریه .الف
  ناصبه .ب
  هرّجا .ج
  ابتدائیه .د
  چيست؟به ترتيب « وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ» آیهدر  افعالحکم اعراب و بناء  -3

 مبنی بر سکون  –. مبنی بر سکون الف
 مرفوع  -بر حذف حرف عله مبنی  .ب
 مجزوم  - الفعلمبنی بر حذف عین  .ج
 مبنی بر فتح  –. مجزوم د
  چيست؟ «مُذْعِنينَیَأْتُوا إِلَيْهِ الْحَقُّ وَ إِنْ یَكُنْ لَهُمُ » آیهدر مشخص شده کلمات نقش  -4

  حال -« یَکنُ». اسم الف
  به مفعولٌ -« یَکنُ»اسم  .ب
 مفعولٌ به  –. فاعل ج
  نزع خافضه منصوب ب -. فاعل د
 چيست؟  «لُونَ مِنْكُمْ لِواذًاقَدْ یَعْلَمُ اللّهُ الَّذینَ یَتَسَلَّ» آیهدر « واذاًلِ»نقش نوع و  -5

  تمییز -مصدر ثالثی مجرد  .الف
  مفعول مطلق -. مصدر باب مفاعله ب
 حال  -مصدر ثالثی مجرد  .ج
 حال  -مصدر باب تفعیل  .د
  چيست؟« الیَلِتكُم»وزن و حروف اصلی  -6

 أ ل ت  – ال یَعِلکم .الف
 ل ت أ  – ال یَفِعکم .ب
 ل و ت  – ال یَفِلکم .ج
 ی ل ت  – ال فَعِلکم .د
 ترتيب از کدام نوع هستند؟ ه ب« بَغَت»و « یُطِيعُكُم»فعل  -7

  ناقص واوی –اجوف واوی  .الف
  ناقص واوی –اجوف یایی  .ب
  ناقص یایی –اجوف یایی  .ج
   ناقص یایی –اجوف واوی  .د
  چيست؟ «تُمْ نادِمينَفَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْ» آیهدر « عَلی»و متعلق « مينَنادِ»نقش -8

 « فَعَلتُم» - حال .الف
 « نادِمینَ» - خبر .ب
 « فَعَلتُم» - به مفعولٌ .ج
  «تُصبِحُوا» - مفعول مطلق نوعی .د
  هستند؟« مضاعف»در کدام گزینه همه کلمات  -9

 الظّانّینَ   -جَهَنَّمَ  –. تَزَیَّلُوا الف
  لِیَزدادُوا –الحَمِیّة  – فَتَبَیَّنُوا .ب
 نَتَّبِعکُم  –مَعَرَّه  – زَیَّنَهُ .ج
 ظَنَنتُم  –عَزیزاً  -  یَغُضُّونَ .د
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 در کدام گزینه نقش کلمه مشخص شده به درستی ذکر شده است؟   -10
 « إنَّ»خبر  -« مِنْكُمْ ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ عُصْبَةٌإِنَّ الَّذینَ جاؤُ بِاإْلِفْكِ » .الف
 خبر مبتدای محذوف  -« عَظیمٌ عَذابٌما أَفَضْتُمْ فیهِ لَمَسَّكُمْ فی» .ب
 مفعولٌ به دوم  -« جَلْدَةً مانینَفَاجْلِدُوهُمْ ثَ» .ج
 منصوب به نزع خافض  -« شَیْئًاوَ إِنْ تُطیعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ ال یَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ » .د

 کدام است؟ « ارُ وَ لَبِئْسَ الْمَصيرُوَ مَأْواهُمُ النّ»در آیه « بِئسَ»مخصوص  -11
 مذکور « النّارُ» .الف
 محذوف « النّارُ» .ب
 « المَصیرُ» .ج
 . ضمیر مستتر )هو( د

هُ یَعْلَمُ ما تُبْدُونَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيها مَتاعٌ لَكُمْ وَ اللّ»در آیه « نکره»و « معرفه»گزینه صحيح درباره  -12
 کدام است؟ « وَ ما تَكْتُمُونَ

 الف. هشت ضمیر وجود دارد. 
 ب. فقط چهار اسم نکره وجود دارد. 

 ج. ده اسم معرفه وجود دارد. 
 د. اسم اشاره و مضاف معرفه وجود ندارد. 

 کدام است؟ « جَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌوَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتّى تَخْرُ»گزینه صحيح در مورد حروف در آیه  -13
 الف. مجموعاً هفت حرف وجود دارد. 

 ب. چهار حرف جرّ وجود دارد. 
 ج. چهار حرف عامل وجود دارد. 

 عامل وجود دارد.  د. فقط سه حرف غیر
« نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَیْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَإِ»های آیه از اسم« مبنی»و « معرب»گزینه صحيح در مورد  -14

 کدام است؟ 
 وجود دارد. الف. هشت اسم مبنی 

 ب. فقط چهار ضمیر وجود دارد. 
 ج. چهار صنف اعراب وجود دارد. 

 د. پنج اسم معرب وجود دارد. 
 هستند؟ « جمع مکسر»ه کلمات ذکر شده در کدام گزینه هم -15

 إخوَة  –أصوات  –الف. شُعُوب 
 قَبائِل  –أعمال  –ب. فُسُوق 
 نِساء  –أموال  –ج. أعراب 

 أعراب  –قَوم  –د. سَماوات 

 «جلد اول» فی الفقه االستداللی ةدروس تمهیدی
  ؟کندرا ثابت میقليل به مجرد مالقات با نجس  تنجس آببا چه داللتی « اذا کان الماء قدر کرٍ لم ینجسه شیء»صحيحه  -16

 الف. مفهوم
 ب. منطوق

 ج. ظهور
 د. اطالق

  ؟عطف بر چيست «کمارجلَ»واژۀ  «کم الی الکعبينکم الی المرافق و امسحوا برءوسکم و ارجلَکم و ایدیَفاغسلوا وجوهَ» ۀآی در -17
  وجوهکمالف. 
  ایدیکمب. 
 المرافق ج. 
  رءوسکمد. 

  دليل کدام گزینه است؟« من تيقن الحدث و شک فی الطهارة بنی علی حالة السابقه»ت عبار -18
  الف. اشتغال

 ب. فراغ 
 ج. استصحاب 

  د. برائت



 3                                                                                                          14/02/1397  حوزه های علمیه خواهران    - ورودی سطح سه آزمون

  اگر نمازگزار بعد از نماز در انجام غسل جنابت شک کند، آیا نمازش صحيح است؟ چرا؟ -19
 نعم؛ لقاعدة الفراغ  .الف

  ب. ال؛ لقاعدة الفراغ
  ؛ الستصحابج. نعم

 د. ال؛ الستصحاب 
بر وجوب توجيه ميت به سمت قبله داللت « وجّهوه الی القبلة فانکم اذا فعلتم ذلک اقبلت عليه المالئکة»روایت آیا به نظر مصنف  -20

 دارد؟ چرا؟ 
 الف. نعم؛ بقرینة عدم قول بالفصل 

 ب. ال؛ بقرینة تعلیل الروایة 
  ج. نعم؛ بقرینة تعلیل الروایة

  . ال؛ بقرینة عدم قول بالفصلد
« السالم کفّيه علی االرضفوضع ابوجعفر عليه»و « السالم عن التيمم فضرب بيده علی االرضسالت اباجعفر عليه»مصنف دو روایت  -21
  ؟کندگونه جمع میچرا 

 الف. عدم االکتفاء بالضرب 
 ب. تقیید الضرب بالوضع 
 ج. تقیید الوضع بالضرب 

 تفاء بالوضع د. تقیید االک
 ؟ کدام گزینه به مستند حکم اشاره صحيحی دارد« یجب التيمم عند المزاحمة بواجب یتعيّن صرف الماء فيه» مسألهدر  -22

  الف. صدق عدم الوجدان
 قاعدة نفی الحرج  ب. 
  قاعدة نفی الضررج. 
 عدم التمکن من ناحیة ضیق الوقف د. 

  چيست؟« بالحک مع الشک الخارج»علت حکم به طهارت در مسأله  -23
 الف. استصحاب 

 ب. اصل طهارت 
  ج. برائت

 د. اشتغال 
اشاره « استناد جفاف االرض الی االشراق»بر اشتراط « اذا جففته الشمس فصلِّ عليه فهو طاهر»کدام گزینه به کيفيت داللت روایت  -24

 دارد؟ 
 الف. اطالق 
 ب. مفهوم 
 ج. عموم 
 د. ظهور 

  کند، چيست؟نمازهایی که مکلف با نذر بر خود الزم میمستند وجوب  -25
 الف. اقتضاء قاعده 
 ب. نصوص خاص 

  ج. نصوص کثیر
  د. ضرورت دینی

بر جواز « لکل صالة وقتان، و اول الوقت افضله و ليس ألحد أن یجعل آخر الوقت وقتاً اال فی عذر من غير علة»روایت  فراز ازکدام  -26
 تا غروب داللت دارد؟ تأخير نماز ظهر و عصر

 الف. لکل صالة وقتان 
 ب. اول الوقت أفضله 

  ج. لیس ألحد أن یجعل آخر الوقت
  د. االّ فی عذر من غیر علة

  بر عدم جواز نماز با لباس زربافت برای مردان داللت دارد؟ گزینهبا ضميمه کدام « الیلبس الرجل الذهب و الیصلی فيه»روایت  -27
  «ادال تع» حدیث الف.

 قول بالفصل الب. عدم 
  ج. کبری االنجبار

 د. النهی فی العبادة مفسد لها 
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  کند؟کدام یک از شرائط نماز را ثابت می« للواجب المحرّم الیمکن أن یقع مصداقاً»استدالل  -28
  إباحة المکانالف. 
 ستر العورة ب. 
  الطهارة من الحدثج. 
 الطهارة من الخبث د. 

  چيست؟« الشاک فی اداء الصالة یلزمه فعلها فی الوقت» سألهحکم ممستند  -29
 الف. برائت 
 ب. اشتغال 

 ج. فراغ 
 د. تجاوز 

علت عدم مشروعيت جماعت در نماز « الصالة فریضة و ليس االجتماع بمفروض فی الصلوات کلها و لکنه سنَّة»با توجه به روایت  -30
  نافله چيست؟

 نصراف إ .الف
 ظهور  .ب
 ر مقتضی قصو .ج
    برائت .د

 «جلد اول»آموزش کالم اسالمی 

 ای خداوند چيست؟ منظور از شناخت آیه -31
  ی اوتشریعهای نشانهالف. شناخت خداوند از طریق 

  و روایات ب. شناخت خداوند از طریق آیات کتاب آسمانی
 ج. شناخت خداوند از طریق نشانه های تکوینی او 

 رهان عقلی د. شناخت خداوند از راه ب
 اند؟ به ترتيب چه نوع ترکيبی« س و فصلجن» و« ماده و صورت»، «وجود و عدم»ترکيب از  -32

  عقلی، خارجی، عقلیالف. 
  عقلی، عقلی، خارجیب. 
  خارجی، خارجی، عقلیج. 
  عقلی، عقلی، عقلید. 

 ؟نيستکدام گزینه در مورد توحيد صفاتی صحيح  -33
 ر مفهومی دارند.و صفات الهی تغای الف. ذات

 ، وحدت و عینیت خارجی برقرار است.ب. بین ذات و صفات ذاتی الهی
 اف ذاتی، وحدت خارجی برقرار است.ج. بین هر یک از اوصاف ذاتی الهی با سایر اوص

 فعلی نیست. در مقابل د. توحید صفاتی، مختص اوصاف الهی ثبوتی و ذاتی
 تمسک کرد؟ تواننمیبه کدام مورد مستقيماً « توحيد در تشریع و حاکميت» برای اثبات  -34

 الف. قدرت مطلق خداوند 
 ب. ربوبیت تکوینی خداوند 

 ج. مالکیت حقیقی او نسبت به همه موجودات 
 علم مطلق او به مصالح انسانها  د.

 های کدام توحيد است؟توحيد در محبت، از شاخه -35
 الف. توحید افعالی 
 ب. توحید صفاتی 

 ملی ج. توحید ع
 د. توحید ربوبی 

 صفاتی هستند؟نوع به ترتيب چه « اراده»و « قدرت»، «علم»صفات  – 36
 الف. اضافی، اضافی، اضافی 

 اضافی  ب. نفسی، نفسی،
 ج. اضافی، اضافی، نفسی 

 اضافی  د. نفسی، اضافی،
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 محال عادی چيست؟  -37
 فسه و در ذات عادی خویش محال است.الف. امری که فی حد ن

 وع آن مستلزم محال عادی ذاتی است.مری که فی حد نفسه محال نیست ولی وقب. ا
 نین شناخته شده طبیعی ناممکن است.ج. امری که وقوع آن با نظر به قوا

 ع آن با دشواری و سختی همراه است.د. امری که ذاتاً محال نیست امّا وقو
  ت؟صحيح اس، اراده الهیمراحل دوگانه کدام گزینه در مورد  – 38

 الف. مرتبه نخست، ذاتی و قدیم است و مرتبه دوم فعلی و حادث 
 ب. هر دو مرتبه ذاتی و قدیمند 
 ج. هر دو مرتبه فعلی و حادثند 

 د. هر دو مرتبه ذاتی اند امّا یکی قدیم است و دیگری حادث 
 جامع ترین معنای عدل چيست؟  -39

 الف. رعایت مساوات 
 ب. پرهیز از تبعیض 

 حقوق دیگران  ج. مراعات
 اش . نهادن هر چیز در جایگاه شایستهد

  ؟نيستکدام گزینه در مورد قضا و قدر عينی صحيح  -40
 اشیاء نیست بلکه با آن همراه است.الف. قضا و قدر عینی مقدم بر وجود 
 گردد.ایجاد است و به خالقیت برمیب. قضا و قدر عینی از شئون خلق و 

 و ویژگی آنها از سوی خداوند است. ی قطعیت اصل وجود اشیاء و خصوصیاتج. قضا و قدر عینی به معن
 کند و از شاخه های صفت علم است.ید. قضا و قدر عینی به علم الهی بازگشت م

 «االولی هالحلق» دروس فی علم االصول 

 کدام است؟ « اصل»و « دليل محرز»فرق -41
 باید مقطوع باشد بر خالف اصل.  ،الف. دلیل

 حجیت دارد بر خالف اصل.  ،یلب. دل
 شرعی است بر خالف اصل.  ،ج. دلیل
 کاشفیت دارد بر خالف اصل.  ،د. دلیل

 چيست؟  «حجيت قطع»مراد از  -42
 الف. معذریت و منجزیت 
 ب. کاشفیت و محرکیت 

 ج. مطابقیت و دلیلیت 
 مطابقیت و محرکیت  د.

  ز چيست؟به ترتيب کاشف ا« تصدیقيه»و « تصوّریه»داللت  -43
 قصد جدّی  -الف. تبادر 

 تبادر  -ب. حال متکلّم 
   اراده متکلّم –ج. وضع 
 وضع  –د. زبان 

 اطالق گيری برای اثبات مراد متکلم از چه طریقی است؟  -44
 الف.قرینه حکمت 

 ب. وضع ولغت  
 ج. تبادر 

 احترازیت قیود  د.
اند را نقل کنند و برای کسی  که نقل شده، یقين حاصل شود که شنيده )ع( ام معصومنفر از علماء، حدیثی را که از ام 100اگر »مثال  -45

 مصداق کدام است؟ « صادر شده است )ع( این حدیث از امام معصوم
 الف. تبادر

 اجماع  ب.
 شهرت  ج.
 سیره علماء  د.
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  است؟کدام « صم حتی تغيب الشمس»با فرض قبول مفهوم برای غایت، مفهوم غایت در جمله  -46
 الف. ال یجب االفطار قبل مغیب الشمس 

 ب. ال یجب الصوم بعد مغیب الشمس 
 ج. صم قبل مغیب الشمس 
 د. افطر بعد مغیب الشمس 

 کدام است؟ « اذا کان االنسان عاقالً و بالغاً فليصم حين رؤیة الهالل»در مسأله « متعلق حکم» -47
 الف. صوم 
 ب. انسان 

 ج. عقل و بلوغ 
 الل د. رؤیت ه

 از کدام مقدمات است؟  برای نماز،« بلوغ »مقدميت  -48
 الف. مقدمه واجب 
   ب. مقدمه وجوب
 ج. مقدمه وجود 
 د. مقدمه علمیه 

 حکم  عقل در موارد علم اجمالی چيست؟  -49
 الف. موافقت قطعیه 
 ب. موافقت احتمالیه 

 ترک مخالفت قطعیه  ج.
 برائت عقلیه  د.

 کدام است؟ « ال شک لکثير الشک»و دليل « لشاک فی الثانية البّد ان یعيدا»نسبت بين دليل  -50

 الف. تخصیص 
 ب. تخصّص 
 ج. حکومت 

 د. تقیید 

 ر المیزانسیتف
  کدام عنصر در تقدیر گرفته شده است؟« حَكِيم تَوَّابٌ اللَّهَ أَنَّ وَ رَحْمَتُهُ وَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ فَضْلُ ال لَوْ وَ»در آیه  -51

  مبتدا. الف
 خبر. ب
  شرط .ج
 جواب  .د

 مَا مِنْهُمْ رِئٍامْ لِكُلِّ لَكُمْ خَيْرٌ هُوَ بَلْ لَكُمْ شَرًّا تَحْسَبُوهُ ال مِنْكُمْ عُصْبَةٌ بِالْإِفْكِ اجاؤُ الَّذِینَ إِنَّ»در آیه و معنای کبر  « کِبْرَه»مرجع ضمير  -52
  چيست؟« عَظِيم عَذابٌ لَهُ مِنْهُمْ كِبْرَهُ ىتَوَلَّ الَّذِي وَ الْإِثْمِ مِنَ اكْتَسَبَ

 تکبر  - ئمرا .الف
 تکبر  – الَّذِي .ب
 معظم  –الْإِفْكِ  .ج
 معظم  -الْإِثْمِ .د

  با ذیل آیه مناسبت بيشتری دارد؟« نالْمُبِي الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ أَنَّ یَعْلَمُونَ وَ الْحَقَّ دِینَهُمُ اللَّهُ یُوَفِّيهِمُ یَوْمَئِذٍ»دین در آیه  کدام معنای -53
  االسالم .الف
 الجزاء  .ب
 سنة الحیاة  .ج
 حکم اهلل  .د

به  (ص)در مقام اثبات اتصاف پيامبر « یؤمن باهلل و یؤمن للمؤمنين لَكُم خَيْرٍ أُذُنُ قُلْ أُذُنٌ هُوَ یَقُولُونَ وَ النَّبِيَّ یُؤْذُونَ الَّذینَ مِنْهُمُ وَ»آیه  -54
 صفی است؟چه و

  صبر .الف
 منین ؤحسن ظن به م .ب
  عفو و بخشش .ج
 صداقت . د
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« لَكُم مَتاعٌ فِيها مَسْكُونَةٍ غَيْرَ بُيُوتاً تَدْخُلُوا أَنْ جُناحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ»کدام گزینه به عنوان مصداقی برای آیۀ  ،از دیدگاه عالمه طباطبایی -55
  رسد؟بعيد به نظر می

  الخانات .الف
  الحمامات. ب
  األرحیة .ج
 الحوانیت . د

  به چه معناست؟« لِلْمُتَّقِين مَوْعِظَةً وَ قَبْلِكُمْ مِنْ خَلَوْا الَّذِینَ مِنَ مَثَالً وَ مُبَيِّناتٍ آیاتٍ إِلَيْكُمْ أَنْزَلْنا لَقَدْ وَ»در آیه  «مثالً»کلمه  -56
  مثال. الف
  ضرب المثل .ب
 صفت  .ج
  مشابه .د

 قرآن قصد شده است؟« لِلْمُتَّقِين مَوْعِظَةً وَ قَبْلِكُمْ مِنْ خَلَوْا الَّذِینَ مِنَ مَثَالً وَ مُبَيِّناتٍ آیاتٍ إِلَيْكُمْ أَنْزَلْنا لَقَدْ وَ»از کدام واژه در آیه  -57
 آیات . الف
 مبیّنات  .ب
 موعظةً . ج
  مثالً. د

  کنند؟ب بر چه معنایی داللت میبه ترتي« اآلصال»و « الغدوّ»واژگان قرآنی  -58

  امروز –دیروز  .الف
  امروز –فردا  .ب
  هاعصر – ها صبح. ج
  هاروز – ها شب. د

  ست؟به چه معنا« یَشاءُ مَنْ عَنْ یَصْرِفُهُ وَ یَشاءُ مَنْ بِهِ فَيُصِيبُ بَرَدٍ مِنْ فِيها جِبالٍ مِنْ السَّماءِ مِنَ یُنَزِّلُ وَ»در آیه « سماء»کلمه  -59
 دنیا  آسمان .الف
 هفتم  مانآس .ب
 جهت علوّ  .ج
 ابرهای متراکم  .د

در شأن چه قبل و بعد آن آیات  آیه و این« مُعْرِضُون مِنْهُمْ فَرِیقٌ إِذا بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ رَسُولِهِ وَ اللَّهِ إِلَى دُعُوا إِذا وَ»سياق آیه  با توجه به -60
 کسانی نازل شده است؟

 لمانان مس .الف
 کافران  .ب
 منافقین  .ج
  اهل کتاب. د

 به چه معناست؟« مُذْعِنِين إِلَيْهِ یَأْتُوا الْحَقُّ لَهُمُ یَكُنْ إِنْ وَ»در آیۀ « اذعان» کلمه  -61

 اقرار . الف
  انکار .ب
 انقیاد  .ج
  اصرار .د

با افراد چه دوره و زمانی « الْأَرْض فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ نْكُمْمِ آمَنُوا الَّذِینَ اللَّهُ وَعَدَ»از دیدگاه عالمه طباطبایی آیه  -62
 انطباق دارد؟

 عجل اهلل تعالی فرجه الشریفعصر غیبت امام مهدی  .الف
  صلی اهلل علیه و آلهدوران حیات پیامبر . ب
  السالمعلیهران حکومت امام علی دو .ج
  عجل اهلل تعالی فرجه الشریفهدی عصر ظهور امام م .د

 چه کسانی هستند؟ « الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُم» مراد از  -63
 صبی غیر ممیّز  .الف
 غالم بالغ  .ب
 صبی ممیّز  .ج
  بالغ غیر ممیّز  .د

 نام گذاری کرده بودند؟ « عتمة»کدام نماز را با عنوان  ،اعراب -64
  مغرب .الف
 . صبح ب
  عشاء .ج
  عصر  .د
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گزینه أظهر در  «بِأَفْواهِكُم قَوْلُكُمْ ذلِكُمْ أَبْناءَكُمْ أَدْعِياءَكُمْ جَعَلَ ما وَ أُمَّهاتِكُمْ مِنْهُنَّ تُظاهِرُونَ الالَّئِي أَزْواجَكُمُ جَعَلَ ما وَ»در آیۀ  -65
   چيست؟« ذلکم»مشارإليه 

 ء الظهار أو الدّعا .الف
  الدّعاء و الظهار .ب
  الظهار فقط  .ج
 فقط  ءالدّعا .د

  شود؟چه ناميده می باشد، و ظاهر خير صورت به كه كند وادار شرّى به را که آدمى در فرهنگ قرآن، عمل كسى -66
 غرور  .الف
  فتنه .ب
  إغواء .ج
  إغراء. د

  چيست؟« المعوّقين»ساختار صرفی و معنای واژۀ « مِنْكُم الْمُعَوِّقِينَ اللَّهُ یَعْلَمُ قَدْ»در آیۀ  -67
  منصرف شدگان –اسم مفعول . الف
 بازدارندگان  –اسم فاعل . ب
 ه پراکنان شایع –اسم فاعل  .ج
 منفعلین از شایعه  –اسم مفعول  .د

م ... وَ أَورَثَکُم أَرضَهُم وَ وَأَنزَلَ الَّذِینَ ظاهَرُوهُم مِّن أَهلِ الکِتابِ مِن صَيَاصِيهِ»در آیات شریفه « أرضاً لم تطئوها» و « الذین» مصداق -68
  چيست؟« دِیارَهُم وَ أَموالَهُم وَ أَرضاً لَّم تَطَئُوهَا

 ارض روم  –بنی قریظه  .الف
  ارض خیبر –بنی قریظه  .ب
 ارض مکه  –بنی نضیر  .ج
 ارض خیبر  –. بنی مصطلق د

  چيست؟« الْأُولى الْجاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ ال وَ»در آیۀ « الْأُولى الْجاهِلِيَّةِ»مراد از  ،از دیدگاه عالمه  -69
  بعثت از قبل جاهلیت. الف
  نوح و آدم بین ما ساله هشتصد دوران. ب
   سلیمان و داوود زمان. ج
 علیهما اللَّه صلوات محمد و عیسى بین فترتدوران  .د

بر چه « اذهاب الرجس»کدام اراده الهی مراد است؟ « تَطْهِيراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَيْتِ أَهْلَ رِّجْسَال عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما»در آیۀ  -70
 شود؟ می معنایی حمل

 تقوا  –تشریعی  .الف
  تقوا –تکوینی  .ب
 عصمت  –تشریعی  .ج
 عصمت  –تکوینی . د

مراد از قضای الهی و قضای رسول « أَمْرِهِم مِنْ الْخِيَرَةُ لَهُمُ یَكُونَ أَنْ أَمْراً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَى إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤمِنٍ كانَ ما وَ»در آیۀ  -71
 به ترتيب چيست؟  صلی اهلل عليه و آلهاهلل 
  تکوینی –تکوینی  .الف
  تشریعی –تشریعی  .ب
 تکوینی  –تشریعی  .ج
  تشریعی –تکوینی . د

 چيست؟ آن استعمال موارد با توجه به «صالة» كلمه جامع معناى -72
  رحمت .الف
  استغفار .ب
  دعا. ج
 انعطاف  .د

  استعمال شده، کنایه از چه معنایی است؟« تَشاء مَنْ تُرْجِي»که در آیۀ « إرجاء»مادّۀ  -73
  التأخیر. الف
  التبعید .ب
 الردّ  .ج
  القبول  .د
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  نفرستد، متّصف به چه صفتی دانستند؟ صلوات و شود، برده او نزد ایشان امن كه را كسى صلی اهلل عليه و آله خدا رسول -74
  حسود .الف
 بخیل . ب
  شقی .ج
  حقیر .د

نباشد، در فرهنگ قرآنی با چه  مشروع غير آن، امثال و چينىسخن چون اشفایده یا نباشد لغو ووده ب واقع با مطابق كه كالمى -75
  عنوانی ذکر شده است؟

  صادق. الف
 سدید  .ب
 معروف  .ج
  صریح .د

 تفسیر نمونه
و  2: حجرات) ...«یا ایها الذین آمنوا الترفعوا اصواتکم فوق صوت النبیّ ... انّ الذین یغضّون اصواتهم عند رسول اهلل »  شریفه در آیات -76

  اشاره به چيست؟« النبی»و « رسول اهلل»، تعبير (3
  ه خدا است.الف. بی ادبی به ایشان)ص(، بی ادبی ب

  ب. اخالق ایشان)ص(، الهی و بی نقص است.
  ج. هر چه رسول اهلل امر می کنند باید اطاعت شود. 

  د. هر آنچه ایشان)ص( می گویند از جانب خدا است. 
  دهد؟چه نسبتی به ندا دهندگان می (4: حجرات)....« ان الذین ینادونک من وراء الحجرات » خداوند در آیه شریفه: -77

  الف. اکثرهم ال یصبرون
  ب. اکثرهم الیعقلون 
  ج. اکثرهم الیرحمون 

  د. خالدین فی النار 
 ؟ چيست (2: حجرات)« یا ایّها الذین آمنوا ال ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ... ان تحبط اعمالکم...»در آیه شریفه: « حبط»مراد از  -78

 الف. مضاعف شدن گناهان 
  ب. کفر و الحاد 

 . گناه غیر قابل جبران ج
  د. نابودی ثواب عمل

 چيست؟بدون تبيّن  نتيجه عمل به خبر فاسق ،(6: حجرات) ....«ان جاءکم فاسق بنبإ فتبيّنوا » با توجه به آیه شریفه: -79
 الف. بی تقوایی 

 ب. اختالف 
    ج. پشیمانی

  فسادد. 
 تغيير ضمایر ازلف ؤبنا بر نظر م ،(7: حجرات) «زیّنه فی قلوبکم ... اولئک هم الراشدونولکنّ اهلل حبّب اليکم االیمان و » در آیه شریفه: -80

  ای دارد؟مخاطب به غایب اشاره به چه نکته
     )ص(الف. عدم اختصاص حکم آیه به اصحاب پیامبر

 ا حکم الراشدونالیکم االیمان ب ب. تفاوت حکم حبّب
 وبشان است. ج. تکریم و تعظیم کسانی که ایمان محب

 د. حبّب الیکم االیمان تکوینی والراشدون اختیاری است.
وان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما علی االخری فقاتلوا الّتی »کدام گزینه درباره تفسير آیه شریفه: -81

  صحيح است؟، (9: حجرات) «تبغی...
 .  الف. حکم آیه مختص جنگ وقتال است

 .ب. در قتال با باغی، خون باغی هدر است
 قتال با باغی اذن حاکم الزم نیست.ج. برای 

 شود.در آیه موجب کفر والحاد می بغی د.
 گيرد؟ و استهزاء از چه صفتی سرچشمه می ، تمسخر(11: حجرات) ...«یا ایّها الذین آمنوا الیسخر قوم من قوم » با توجه به آیه شریفه: -82
 انی  بدگم الف.

 ب. حب ذات 
 ج. عدم تقوا 

 بینیبرتر د. خود
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  ، چيست؟(12: حجرات) «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثيراً من الظن...» در آیه شریفه:« اجتناب از ظن»مراد از  -83
  الف. نهی از ترتیب آثار ظن

 ب. امر به استدالل و برهان 
 ظنون از ذهن همه ج. پاک نمودن 

 غیبت  نهی از تجسس و د.
 ؟ کدام است «تقوی»ت قحقي -84

 الف. اجتناب از فجور و گناه 
 ب. رسوخ اسالم در قلب 

  ج. احساس مسئولیت و تعهد 
 د. داشتن اعتقادات صحیح 

  منان راستين چيست؟ؤهای منشانه، (15: حجرات) ...«انّما المومنون الذین آمنوا باهلل و رسوله ثم » با توجه به آیه شریفه: -85
  عدم تردید و جهاد با اموال و انفس ف.ال

 تقوی و عدم ظن و جهاد با انفس  ب.
 ج. تقوی و اطاعت از پیامبر)ص( 

 د. عدم گناه و جهاد با اموال و انفس   

 درسنامه علوم قرآنی

 ؟کدام گزینه بيانگر اسامی قرآن است )نه صفات( -86
 کتاب، فرقان، ذکر الف. 

 بارک فرقان، ذکر، مب. 
 کتاب، فرقان، ذی الذکر ج. 

 فرقان، مثانی، متشابه د. 

 ؟ نيستکدام گزینه وجه تسميه قران  -78

 الف. زیرا محتوای بلند آن از مقام خود تنزل یافته و به مقام قرائت رسیده است. 

 ب. زیرا برای فهم بشر، پوششی از الفاظ به خود گرفته و خواندنی شده است. 

 لفاظ قرآن در لوح محفوظ، غیر عربی بوده و سپس به صورت عربی قابل فهم درآمده است. ج. ا

 د. محتوای عالی قرآن در لوح محفوظ، تا خواندنی نشود، امکان فهم آن وجود ندارد. 

 کدام گزینه در مورد اقسام وحی پيامبران صحيح است؟  -88

 خواب الف. وحی توسط جبرئیل، وحی از وراء حجاب، وحی در 

 ب. وحی مستقیم، وحی توسط جبرئیل، وحی در خواب 
 ج. وحی مستقیم، وحی توسط جبرئیل، وحی با الهام 

 د. وحی مستقیم، وحی از وراء حجاب، وحی به واسطه ملک 
 آیات داللت کننده بر نزول قرآن در ماه رمضان، ناظر به:  -89

 الف. نزول دفعی است.
 ب. نزول تدریجی است.

 عی و تدریجی است.ج. نزول دف
 د. آغاز نزول تدریجی است.

 نظر عالمه طباطبایی در مورد روایات اسباب نزول چيست؟  -90
 د.الف. هیچ یک از احادیث اسباب نزول، معتبر نیستن

 احادیث اسباب نزول، معتبر نیستند.ب. تعداد زیادی از 
 عدادی معتبر و تعدادی نامعتبرند.ج. ت

 قف کرد.د. در مورد آنها باید تو
 های قرآن، صحيح است؟ کدام گزینه در مورد دسته بندی سوره -91 

 الف. السبع الطول، المئون، المثانی، المفصل 
 ب. السبع الطول، المثانی، الحوامیم، المفصل 

 ج. السبع الطول، الحوامیم، المفصالت، المقطعات 
 د. السبع الطول، المثانی، المقطعات، المفصالت 

 اند؟گرفته ر مکی از مدنی، در نظرفسران، کدام ضابطه را برای تفکيک آیات و سومشهور م -92
 الف. ضابطه مکانی 

 ب.ضابطه زمانی  
 ج. ضابطه خطابی 

  د. ضابطه قرآنی
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  کدام گزینه بيانگر ویژگيهای سور مکی است؟ -93 
 الف. دعوت به اصول عقاید، کوچکی سوره ها، کثرت قسم به خداوند 

 بودن، مجادله با مشرکان، کثرت قصص انبیا ب. طوالنی 
 ج. رویارویی با منافقان، شدت لحن، مجادله با اهل کتاب 

 د. تشریع احکام، شدت لحن، کثرت قسم به خداوند 
 کدام گزینه در مورد مصحف ابی ابن کعب درست است؟  -94

 .نیز در انتهای آن آمده است« خلع و حفد»سوره دو دعای 114الف. عالوه بر 
 .بوده است 116های آن تعداد سوره «خلع و حفد»ب.  با توجه به دو دعای 

 بوده است. 114ج. تعداد سوره ها 
 بوده است.  115د. تعداد سوره ها 

 ها کدام گزینه صحيح است؟ورد ترتيب سورهدر م -95
 الف. با اجتهاد صحابه بوده است.

 قیفی و به دستور پیامبر بوده است.ب. تو
 توقیفی و بعضا اجتهادی است. بعضا ج.
 بیشتر توقیفی و بعضا اجتهادی است.د. 

 به نظر قوی تر، مصاحف عثمانی چند عدد بود و به جز مدینه به چه شهرهایی ارسال شد؟ -96
 مصحف بود و به شهرهای مصر، کوفه، بصره و مکه ارسال شد  5الف. 
 صره و مکه ارسال شد مصحف بود و به شهرهای یمن، بحرین، شام، کوفه، ب 7ب. 
 مصحف بود و به شهرهای یمن، مصر، شام، کوفه، بصره و مکه ارسال شد  7ج. 
 مصحف بود و به شهرهای شام، کوفه، بصره و مکه ارسال شد  5د. 

 گزینه صحيح در مورد اعراب گذاری قرآن کدام است؟  -97
 .خلیل ابن احمد فراهیدی صورت گرفتگذاری توسط  الف. ابتدا با نقطه گذاری توسط ابواالسود دئلی و سپس با نشانه

 .ی توسط ابواالسود دئلی صورت گرفتب. ابتدا با نقطه گذاری توسط خلیل ابن احمد فراهیدی و سپس با نشانه گذار
 .نه گذاری توسط ابوعمرو صورت گرفتج. ابتدا با نقطه گذاری توسط نصربن عاصم و سپس با نشا

 .وسط نصربن عاصم صورت گرفتگذاری تسط ابوعمر و سپس با نشانه د. ابتدا با نقطه گذاری تو
 کدام گزینه در مورد قرآن و قرائات صحيح است؟  -98

 .دو حقیقت کامال جدا از یکدیگرندالف. قرآن و قرائات 
 .قرائات کامال مرتبط با یکدیگرند ب. قرآن و

 .ج. قرآن و قرائات متواترند
 .در قالب لفظ د. قرائات همان حقایق قرآن است

 قراء سبعه چه کسانی هستند؟  -99
 الف. ابن ادریس، ابن کثیر، عاصم، ابوعمرو، حمزه، نافع و کسائی 

 ب. ابن عامر، ابن کثیر، عاصم، یعقوب بن اسحاق، حمزه، ابن مجاهد و کسائی 
 ج. ابن عامر، ابن کثیر، عاصم، ابوعمرو، حمزه، نافع و کسائی 

 ، عاصم، حفص، ابوعمرو، حمزه و کسائی د. ابن ادریس، ابن کثیر
 ؟ نيستکدام گزینه در مورد دليل تحریف ناپذیری قرآن صحيح  -100 

 الف. تدریجی بودن نزول آیات 
 ب. وحیانی بودن آیات قرآن 

 ج. شیوه خاص موضعگیری قرآن نسبت به اشخاص 
 د. ویژگی خاص سوره های مکی
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