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 هر چهار پاسخ اشتباه، یک امتیاز منفی دارد. -4
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 گردد.آوری میدقیقه به صورت همزمان جمع 100ها در پایان نامهها و پاسخکلیه دفترچه -6

 



 

 



1                                                                                                                                 25/11/7139    تفسیر تطبیقی – سطح چهار بورس تحصیلیآزمون  

 سؤال تستی(: 20( )01/1976)کد  

 دارد؟  رف زائد وجودچند ح «نَاصِرٍ ال مِن قُوَّةٍ وَإِنَّهُ عَلَى رَجعِهِ لَقَادِرٌ یَومَ تُبلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ » آیهدر  -1
  الف. یک

 دوب. 
  ج. سه

  د. حرف زائد وجود ندارد

  رتيب چيست؟به ت (32تا  21نبأ: )«حْقَابًاأَينَ فِيهَا لَابِثِ *لطَّاغِينَ مَآبًا لِ *إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا »در آیات شریفه « أَحْقَابًا» و« لَابِثِينَ»نقش  -2

 مفعول فیه  -الف. حال 
 حال  -« کان»ب. خبرِ 

 حال  -« البثین»ج. صفت 
 « کان»خبر  -د. مفعول فیه 

  از کدام نوع است؟ (10نازعات: )«الْحافِرَةِ یودُونَ فِیَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُ»استفهام در آیه شریفه  -3
 الف. استهزائی 

 ب. انکاری 
 ج. توبیخی 

 ی د. ابطال
  مفرد وجود دارد؟ بارز سمچند ا (16تا  13عبس: )«كِرَامٍ بَرَرَةٍ *سَفَرَةٍ  یبِأَیْدِ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ *صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ  یفِ»در آیات شریفه  -4

  2الف. 
  3ب. 
  4ج. 
  5د. 
  ؟نيستشده از باب اشتغال کدام اسم منصوب معين -5

  (30نازعات: )« دَحاهاکَذلِبَعْدَ  الْأَرْضَ وَ»الف. 
  (29)نبأ: «أَحْصَیْناهُ كِتاباً كُلَّ شَيْءٍ وَ» ب.
  (9ضحی: )«فَلَا تَقْهَر الْیَتِیمَفَأَمَّا »ج. 
  (20عبس: )«یَسَّرَهُ السَّبِیلَثُمَّ »د. 
  است؟ نادرست (13مطففين: )«أَوَّلِينَذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْإِ»کدام گزینه در ترکيب آیه شریفه  -6

 مستأنفه  :«تتلی علیه آیاتنا»الف. جمله 
 نائب فاعل  :«آیاتنا»ب. 
 شرطیه ظرفیه  :«إذا»ج. 
 خبر  :«أساطیر»د. 
  يست؟چ (31مطففين: )«هْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَ وَ»در آیه شریفه « فَكِهِينَ»نقش و معنای  -7

  کینَضاحِ -الف. صفت مشبهه 
  کینَضاحِ -یز ب. تمی

  بینَعجِمُ -ج. حال 
  حینَرِفَ -د. حال 

  چيست؟ (5و  4بروج: )«النَّارِ ذاتِ الْوَقُود *ابُ الْأُخْدُودِ قُتِلَ أَصْح»در آیه شریفه « النّار»نقش  -8

 الف. عطف بیان 
 ب.  موصوف 

 ج. نعت 
 د. بدل 

  است؟ نادرست (4تا  1: فجر)«یَسْرِ اللَّيْلِ إِذا وَ * الْوَتْرِ لشَّفْعِ وَا وَ *لَيالٍ عَشْرٍ  وَ *الْفَجْرِ  وَ»ر ترکيب آیات شریفه کدام گزینه د -9
 متعلق به فعل قسم محذوف«: إذا»الف. 

 جار و مجرور  :«و الفجر» ب.
 « لیال»صفت  :«عشر»ج. 
 اسم شرط  :«إذا» د.
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  چيست؟ (9فجر: )«لصَّخْرَ بِالْوادِاثَمُودَ الَّذِینَ جابُوا  وَ»شریفه  در آیه« باء»معنای  -10

 الف. مجاوزت 
 ب. الصاق 
 ج. سببیة 
 د. ظرفیة 

  ؟نيست (5بلد: )« أَنْ لَنْ یَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌأَیَحْسَبُ»در آیه شریفه « لَنْ»های کدام گزینه از ویژگی -11

 الف. حرف مصدری 
  ب. حرف استقبال

 ج. حرف نصب 
 د. حرف نفی 

  ست؟از کدام نوع ا« نَةُهُمُ البَيِّينَ حَتَّى تَأتِيَالمُشرِكِينَ مُنفَكِّ لَم یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِن أَهلِ الكِتَابِ وَ»در آیه « حَتّی» -12
 الف. ناصبه 
  ب. عاطفه 
  ج. ابتدائیه 

 د. جارّه 

  چيست؟ (13شمس: )«سُقْياها سُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَلَهُمْ رَ فَقالَ»در آیه شریفه « ناقة»نقش  -13

 « حرف نداء محذوف»الف. منادای مضاف 
 به از باب اشتغال ب. مفعول
 به از باب تحذیر ج. مفعول
 به از باب اغراء د. مفعول

  صحيح است؟ (14ليل: )«ىتَلَظَّ فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً»در آیه شریفه « تلظّی»ر مورد دکدام گزینه  -14

  4ل صیغه الف. فعل ماضی باب تفعّ
  4ل صیغه ب. فعل مضارع باب تفعّ
  7ل صیغه ج. فعل مضارع باب تفعّ

 د. مصدر باب تفعّل 
  از کدام نوع است؟ (4ضحی: )«الْأُولى  مِنَکَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَ وَ»در آیه شریفه « الم» -15

 الف. فارقه 
 ب. مزحلقه 

 بلیغ ج. ت
 د. ابتداء 

  چيست؟ (6ضحی: )« یَتِيماً فَآوىکَدْأَلَمْ یَجِ»در آیه شریفه « یتيماً»نقش  -16

 الف. حال 
 ب. تمییز 

 ج. مفعول دوم 
 د. نائب از مفعول مطلق 

  چيست؟ (1بينه: )«بَيِّنَةُتَّى تَأْتِيَهُمُ الْنْفَكِّينَ حَينَ مُالْمُشْرِكِ لَمْ یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ»ه در آیه شریف« مُنْفَکّينَ»نقش  -17

 « أَهْلِ الْكِتَاب»الف. حال از 
 « الْمُشْرِكِین»ب. حال از 

 ج. نائب از مفعول مطلق 
 « لم یکن»د. خبر 

  ه نقشی دارند؟چبه ترتيب  (6زال: زل)«ا أَعْمَالَهُمْتًا لِيُرَوْیَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَا»در آیه شریفه « أعمالَهُم»و  «اشتاتاً» -18

 به مفعول -الف. مفعول مطلق 
 به دوم مفعول -فیه ب. مفعول
 به مفعول -له ج. مفعول

 مفعول دوم  -د. حال 
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  چه نقشی دارد؟ (7زلزال: )«ذَرَّةٍ خَيْراً یَرَهُ فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ»در آیه شریفه « خيراً» -19
 حال  .الف

 ب. تمییز 
 ج. مفعول ألجله 

 د. مفعول من أجله 
  چيست؟ (4عادیات: )«بِهِ نَقْعًا فَأَثَرْنَ»در آیه شریفه « نَقع»معنای  -20

 الف. باران شدید 
 ب. سوراخ کردن 

 ج. کندن 
  د. غبار

 :سؤال تستی( 20( )02/1976)کد 

 . اصول فقه مظفر:1
  بهترین دليل بر حجيّت قول لغوی چيست؟ به نظر مرحوم مظفر -21

 الف. اجماع 
 ب. بناء عقالء 
 ج. حکم عقل 

 د. خبر واحد ثقه 
  باشد؟تعریف کدام نوع ظهور می« الظهور الذی ینشأ من مجموع الکالم»عبارت  -22

 الف. تصوری اولی 
 ب. تصوری ثانوی 

 وی ج. تصدیقی ثان
 د. تصدیقی اولی 

 بازگشت تمام اصول وجودیه به کدام اصل است؟  مرحوم مظفربه نظر  -23
 الف. اصالة عدم القرینة 

 ب. اصالة الحقیقة 
 ج. اصالة الظهور 
 د. اصالة العموم 

 چيست؟  مرحوم مظفرتعریف تعارض به نظر  -24
 الف. تنافی مدلولی الدلیلین 

 ة ب. تنافی االدلة بحسب الدالل
 ج. تنافی الدلیلین باعتبار مدلولیهما 
 د. تنافی االدلة بحسب مقام الثبوت 

  به ترتيب از چه جهتی است؟« تعارض»و « تزاحم»امتناع اجتماع دو حکم در باب  -25
 تشریع  -الف. امتثال 
 امتثال  -ب. تشریع 
 تشریع  -ج. تشریع 
 امتثال  -د. امتثال 

 است؟ « ورود»رد زیر یک از موارابطه بين کدام -26
 ال شک لکثیر الشک  -الف. الشک حکمُه کذا 

  االمارة بیان -العقاب بالبیان قبیح ب. 
 الفاسق لیس بعالم  -ج. اکرم العلماء 
 المتقی عالم  -د. اکرم العلماء 

 ؟ شودنمییک از موارد زیر را شامل کدام« الجمع بين المتعارضين مهما امکن اولی من الطرح»قاعده  -27
 الف. ترجیح سندی یکی از متعارضین 

 ب. تعادل سندی متعارضین 
 ج. جمع عرفی 
 د. جمع تبرّعی 
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ل: يف یصنع؟ فقاخر ینهاه عنه، کسألته عن رجل اختلف عليه رجالن ... فی أمر دینه، کالهما یرویه أحدهما یأمر بأخذه و اآل»روایت  -28
  بر چه معنایی داللت دارد؟ مرحوم مظفربه نظر « یلقاهفهو فی سعة حتّی  حتّی یلقی من یخبره یرجئه

 الف. توقّف 
 ب. تساقط 
 ج. تخییر 
 د. احتیاط 

  کند، کدام است؟ه هم بر آن داللت میلظباب تعارض است و مقبوله عمر بن حنشهرتی که از مرجِّحات  -29
 الف. شهرت عملی 

 ب. شهرت فتوائی 
 ج. شهرت روائی 
 د. شهرت قدماء 

  به ترتيب چه نوع مرجِّحی هستند؟« مخالفت عامّه»و « موافقت مشهور»ر یک از ه -30
 صدوری  -الف. مضمونی 

 مضمونی  -ب. جهتی 
 صدوری  -ج. جهتی 

 جهتی  -د. صدوری 
 . دروس تمهیدیة فی الفقه االستداللی:2

  چيست؟« قاضی تراضی»اثبات نفوذ حکم دليل مصنّف بر  -31
 « حکماً فإنّی قد جعلتُه علیکم حاکماً. فلیرضوا به»الف. حدیث 

 « و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل»شریفه  ب. آیه
 « فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلتُه قاضیاً فتحاکموا إلیه.»ج. حدیث 

 « إنّا أنزلنا إلیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین النّاس»شریفه  د. آیه
  حجّت است؟ چرا؟« ری منکبيّنه»به نظر مصنّف آیا  -32

 شود. ی حجّیّت شامل آن هم میالف. بله، زیرا ادلّه
 «. البیّنة علی المدّعی»ب. خیر، به خاطر روایت: 

 ج. بله، چون اصل صحّت عمل مسلم جاری است. 
 د. خیر، زیرا او باید عالوه بر بیّنه، قسم هم بخورد. 

  ساد نماید، آیا سخنش پذیرفته است؟ چرا؟به نظر مصنّف اگر شخصی نسبت به عقدی ادّعای ف -33
 الف. نعم، الحتیاج الصحّة إلی الدلیل 

 ب. ال، لعدم کون الدعوی جزمیّاً 
 ج. نعم، الستصحاب عدم النقل 
 د. ال، ألصالة الصحّة فی العقود 

 ی یمين چه شباهتی دارند؟ از نظر اقامه« دماء»و « حدود» -34
 کر الف. عدم توجّه الیمین علی المن

 ب. االکتفاء بیمین المدّعی لإلثبات 
 ج. عدم توجّه البیّنة علی المدّعی 

 د. لزوم الحلف مع إقامة البیّنة 
  به حساب آورد؟« مدعی»ف، چه کسی را باید به نظر مصنّ -35

 الف. الذی یخالف قوله الظاهر. 
 ب. الذی یخالف قوله الحجة. 
 ج. الذی یخالف قوله االصل. 

 ترک الدعوی ترک. د. الذی اذا 
  د؟ید چه حکمی داردر صورتی که شخصی دیگری را به قتل نفر سومی مجبور کند و درفرض مخالفت، تهدید به قتل مکرَه نما -36
 ال یجوز القتل الستحالة الترجیح بال مرجح  الف.
 یجوز القتل لقاعدة نفی الضرر عن المکره  ب.
 یجوز القتل لحدیث رفع ما اضطروا الیه  ج.
 ال یجوز القتل النه ال تقیة فی الدماء  د.
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  در موارد ثبوت قتل در زنا، حکم به تعدی از قتل به شمشير به غير شمشير متوقف بر چيست؟ -37
 الف. الغاء خصوصیّت 

 ب. اجماع منقول 
 ج. اطالق دلیل 

 د. فهم عرفی 
 ت؟اس، کدام گزینه صحيح «یکسان نبودن شهادت شاهدان به زنا»در صورت  -38

 الف. یُعَزَّرُ الشهودُ بما یراه الحاکمُ صالحاً. 
 ب. یُحَدُّ الشهودُ و یُعَزَّرُ المشهودُ علیه. 
 ج. یُحَدُّ الشهودُ فقط حَدَّ القذف بالزنا. 
 د. یُعَزَّرُ الشهودُ و یُحَدُّ المشهودُ علیه. 

  اند، چيست؟حکم دو نفری که یکدیگر را قذف کرده -39

  الف. حدّ هر دو
 ب. تعزیر هر دو 

  کننده فقطحدّ شروعج. 
  کننده فقط د. تعزیر شروع 

  به نظر مشهور نصاب الزم برای قطع ید سارق چه مقدار است؟ -40
 الف. رُبع دینار 
 ب. یک دینار 

 ج. نصف دینار 
 د. خُمس دینار

 (:تستی سؤال 12( )03/1976)کد : تلخیص التمهید

اهلل عليه و آله( ی)صلاکرم ند سال بر پيامبرچگاه آیت اهلل معرفت آغاز نزول قرآن در چه زمانی بوده و قرآن  بماهو قرآن در طول بنابر دید -41

  نازل شده است؟
 سال  23 - رمضان  23یا  21الف. 

 سال  20 - رمضان 23ب. ارجح 
 سال  23 -یکی از لیالی قدر ج. 
 سال  20 -رمضان  23 ای 21د. 
  کدامند؟اهلل عليه و آله( )صلیاولين و آخرین سوره کامل نازل شده بر پيامبر اکرماهلل معرفت  تیآ دگاهیبنابر د -24

 سوره نصر  -الف. سوره حمد 

 سوره برائت  -ب. سوره علق 

 سوره برائت  -ج. سوره حمد 
 سوره مائده  -د. سوره علق 

به ترتيب ناشی از چه عاملی  (10 یوسف:)«ابَتِ الْجُبِّيغَ فی» و (6حجرات: )«نُواياسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَإِن جَاءَكُمْ فَ»اختالف قرائت در آیه شریفه  -34
  است؟

  بداءه الخط - الف. التجرید عن الشکل

 اسقاط االلفات  - الخلو عن النقطب. 

  عن الشکل دیالتجر - ج. بداءه الخط
  بداءه الخط - تاثیر اللهجهد. 

  در مدینه که بود؟ اهلل عليه و آلهصلیوحی برای پيامبراولين کاتب  -44
 . ابی بن کعب الف
 . زید بن ثابت ب
 . عبداهلل بن ارقم ج
  أبان بن سعید. د
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  تعریف صحيح از نسخ را معين نمایيد. -45

 الف. اذا کان الحکم محدودا صریحا من اول االمر فارتفع بانتهاء أمده 

 یث الیمکن اجتماعهما معا حق، بب. رفع تشریع سابق بتشریع الح
 ج. ارتفاع التکلیف عند مصادفه حرج أو اضطرار أو ضرر شخصی 

 د. رفع الحکم عن بعض افراد الموضوع 

  بود؟ اهلل عليه و آله()صلیيامبرپیک از معارضين با از آیات جعلی کدام« ... دبارکم شيئاقبح أاهلل ال یصنع بتعفير وجوهکم و  نّإ»تعبير  -64
 الف. اسود العنسی 

 کذاب  مسلیمهب. 
 طلیحة بن خویلد ج. 

 د. سجاح بنت حارث 
  باشد؟میاصطالح دام دو ا، وجه فارق بين کوجود یا عدم وجود جامع بين دو یا چند معن -47
  معنوی اشتراک لفظی و .الف
  ترادف اشتراک لفظی و .ب
 ترادف  اشتراک معنوی وج. 

  تباین د. ترادف و

 را تعيين کنيد.  (122انعام: )«ناهُييتاً فَأَحْيأَ وَ مَنْ كانَ مَ»استعاره در آیه شریفه نوع  -84

  الف. تملیحیه

 وفاقیه ب. 
 عنادیه ج. 
 اصلیه د. 
  است؟  «فاصله»تعریف کدام نوع از « ختم الکالم بما یفيد نکتة یتم المعنی بدونها»عبارت  -49
 . تمکین الف
 . تصدیر ب
 . ایغال ج
 توشیح . د

 داللت دارد؟  ،يست و بر کدام حکمت کنایهکنایه از چ (189اعراف: )«خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ هُوَ الَّذی»در آیه شریفه « دَةٍنَفْسٍ واحِ» -50

 آگاهی دادن بر عظمت قدرت خداوند  -السالم( )علیهکنایه از حضرت آدمالف. 

 ظمت قدرت خداوند عآگاهی دادن بر  -کنایه از حضرت حوا ب. 

 ترک لفظ و آوردن لفظ زیباتر  -السالم( )علیهج. کنایه از حضرت آدم
 رک لفظ و آوردن لفظ زیباتر ت -د. کنایه از حضرت حوا 

 لٍ حَتَّىيسَب ابِریعال جُنُباً إِالَّ  وَونَ قُولُلَمُوا ما تَحَتَّى تَعْ نَ آمَنُوا ال تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سُكارىیهَا الَّذیا أَی»آیه شریفه در  -15
 ؟به کار رفته است و این فن بيشترین شباهت را به کدام قاعده دارد« بدیع»کدام فن علم  (43نسا: )«تَغْتَسِلُوا

   ایجاز  -الف. تخلص 
  تخلص - اقتضابب. 
  اقتضاب - تتمیم ج.
  توریه - استخدامد. 

 کنند، چيست؟ ه در قرآن را انکار میدليل کسانی که وجود آیات متشاب -52
  عقل و شرع و عرف الف.
  نقض غرض حکمت الهی ب.
  (1هود: )«رٍیمٍ خَبیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكیكِتابٌ أُحْكِمَتْ آ» شریفه آیه ج.
 (7)آل عمران: «تَشابِهاتٌأُخَرُ مُ أُمُّ الْكِتابِ وَاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ یكَ الْكِتابَ مِنْهُ آیأَنْزَلَ عَلَ یهُوَ الَّذ» شریفه آیه د.

 سؤال تستی(: 8( )04/1976)کد 

  های قرآن کریم مطرح شده است؟ر کدام سورهو نجوی به ترتيب د اهلل عليه و آله()صلیالنضير، بيعت زنان با پيامبرحکم ظهار، اخراج بنی -53
 نافقون الف. مجادله، ممتحنه، تحریم، م

 ب. مجادله، حشر، ممتحنه، مجادله 
 طالق، مجادله، تحریم، منافقون ج. 

 طالق، حشر، ممتحنه، مجادله د. 
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  يب کدام است؟به ترت (2صف :)«ونلُفعَاال تَون مولُقُم تَلَیا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا  » در آیه شریفه« مورد توبيخ»و « مخاطب»بنابر نظر عالمه  -54
  های داده شده در مورد جنگتخلف از وعده  -نمنیمؤالف. 

  تخلف كردار از گفتار و خلف وعدههرگونه  -منین مؤب. 
  تخلف كردار از گفتار و خلف وعده هرگونه - منافقان ج.
  داده شده در مورد جنگ یهاتخلف از وعده - منافقان د.

هِ يلَوَ إِنْ تَظاهَرا عَ اقُلُوبُكُم دْ صَغَتْإِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَ»آیه شریفه  گزینه صحيح در مورد دو واژه مشخص شده در بنابر نظر عالمه -55
  يب کدام است؟به ترت (4تحریم :)«رٌي ظَهِکَوَ الْمَالئِكَةُ بَعْدَ ذلِ نَيصالِحُ الْمُؤْمِنِلُ وَ یفَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْالهُ وَ جِبْرِ

 . به الجمع دیواحد ار - جمعمن ال هیالتثن یمعن ةارادالف. 

 . الواحدبه  دیواحد ار -التثنیه من  هیالتثن یارادة معن ب.
   ارید به الواحد. - ارادة معنی التثنیه من الجمعج. 
  .به الواحد دیار - الجمع یمعن ةاراد د.

 (9مجادله: )«ةِ الرَّسُوليصِوَ مَعْوَ الْعُدْوان  ا بِالْإِثْمِناجَيتُمْ فَال تَتَناجَوْیا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَ» در آیه شریفه« اثم»مراد از واژه  کدام گزینه -56
  باشد؟می

   .تعدى نفس عاملهیال  ئیّله أثر س یالعمل الذالف. 
 . تضرر به الناسیر مما یه تجاوز إلى الغیف یالعمل الذ ب.
 . ل أمر بهالكن الرسو نفسها یجائزة ف یاألمور الت یف المخالفه ج.
  .نهى عنها نفسها لكن الرسول یجائزة ف یاألمور الت یالمخالفه ف د.

 به ترتيب به چه معناست؟ « افاء»و « حشر»های واژه -57
 فایده رساندن  -رون کردن جمعی از افراد به اجبار الف. بی

 فایده رساندن  -راخواندن جمعی از افراد به اجبار فب. 
 ارجاع  -افراد به اجبار  رون کردن جمعی ازبیج. 
 ارجاع  -فراخواندن جمعی به اجبار د. 

 ستند؟ هچه کسانی  (12حشر: )«ثُمَّ ال ینْصَرُون لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيوَلُّنَّ الْأَدْبارَ»فاعل و مفعول در آیه شریفه  -58
 النضیر یهود بنی -مشرکان مکه الف. 

 مشرکان مکه  -النضیر ب. یهود بنی
 منافقان  -النضیر بنی یهودج. 

 النضیر یهود بنی -د. منافقان 
 (2ممتحنه: )«السُّوءبِسِنَتَهُمْ یدِیهُمْ وَ أَلْوَ یبْسُطُوا إِلَيکمْ أَ»در آیه شریفه « بسط ألسنه بالسوء»و « بسط ایدی بالسوء»یک از دو واژه  هر -59

 به ترتيب کنایه از چيست؟ 
 تهمت زدن  -نقش داشتن در گناه و زشتی الف. 
 غیبت کردن  -نقش داشتن در گناه و زشتی ب. 
 ناسزاگویی  -کشتن و اسیر کردن ج. 
 تهمت زدن  -کشتن و اسیر کردن د. 

 مِثْلَ أَزْواجُهُمْ بَتْذَهَ ینَالَّذِ فَآتُوا فَعاقَبْتُمْ الْكُفَّارِ إِلَى أَزْواجِكُمْ مِنْ ءٌشَی فاتَكُمْ إِنْ وَ»شریفه  مراد از دو واژه مشخص شده در آیات -60
ما یئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ كَسُوا مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ یئِ مْقَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِتَتَوَلَّوْا  یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال»و « مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ الَّذِی اللَّهَ اتَّقُوا وَ أَنْفَقُوا ما

 بنابر نظر عالمه به ترتيب کدام است؟  (13و  11نه: ممتح)«أَصْحابِ الْقُبُورِ
 تمام دشمنان  - هیمهرالف. 

 یهود  - متیغنب. 
 یهود  - مهریهج. 
 کفار  - هدیهد. 

 

 با آرزوی موفقیت       

 

 «.دباشامتحانی می اداره سنجش معاونت آموزش آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات پیرامون سؤاالت 21442150001717سامانه پیام کوتاه »

 «.دباشو شماره سؤال به صورت دقیق جهت امکان بررسی و جوابگویی ضروری می نام آزمون، پایهدر صورت ارسال پیام کوتاه، ذکـر »


