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 تفسیر تطبیقیرشته 

 شماره سؤاالت تعداد سواالت کتاب عنوان ردیف

1 
دروس 
 مشترک

 20-201اعراب القرآن و بیانه تجزیه و ترکیب پیشرفته
2 

 فقه و اصول
 30-21 10اصول فقه مظفر

40-31 10دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 3
4 

دروس 
 تخصصی

 50-41 10لخیص التمهیدت علوم قرآنی
5 

 تفسیر
55-51 5تفسیر مجمع البیان

60-56 5تفسیر المیزان 6

ذ *  کرات:ت
 نامه؛ شامل اطالعات فردی با دقت کنترل گردد.مشخصات 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.بیش از یک خانه پر شود، امتیاز آن سؤال حذف می در صورتی که در هر سؤال، -5
 گردد.آوری میدقیقه به صورت همزمان جمع 120ها در پایان نامهها و پاسخکلیه دفترچه -6
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 ؟باشدمی (9نبأ: )« سُباتًاوَ جَعَلنا نَومَكُم »شده در آیه شریفه کدام گزینه، از معانی کلمه مشخص -1

  النّسیان الف.
  الغفلةب. 
 الموت ج. 
  العجزد. 
 ؟ کدام است (206)نازعات: « وَ النّازِعاتِ غَرقًا»در آیه شریفه « غَرقاً»گزینه صحیح در مورد کلمه  -2

 نیست. « النّازِعاتِ»اگر مفعول مطلق باشد، عامل آن  الف.
  اگر مفعول مطلق باشد، حروف زائد آن محذوف است.ب. 
  رود.می« غارِقاتٍ»اگر حال باشد، تأویل به ج. 
  اگر حال باشد، عامل آن محذوف است.د. 
ا ت 8)عبس: « تَلَهّىٰنتَ عَنهُ أفَ * وَ هُوَ یَخشىٰ *  یَسعىٰکَجاءَ مَن مّاأوَ »شده در آیات شریفه گزینه صحیح در مورد نوع کلمات مشخص -3

 ؟ کدام است (10

  فعل ماضی -اسم استفهام  -حرف تفصیل  الف.
  فعل ماضی –سم شرط ا –حرف تفصیل ب. 
  فعل مضارع –موصول  –حرف شرط ج. 
  فعل امر -اسم شرط  -حرف زائد د. 
 ؟ چیست« كُوِّرَت»و اعراب جمله « الشَّمسُ»، نقش «إذا»متعلق  (1: )تکویر« إذا الشَّمسُ كُوِّرَت»در آیه  -4

 فاقد محل اعراب  –نائب فاعل  –الف. جواب شرط 
 مجرور  محالً –ل نائب فاع –ب. عامل محذوف 

 مرفوع  محالً –مبتدا  –« كُوِّرَت»ج. 
 مجرور  محالً –مبتدا  -« كُوِّرَت»د. 
  ؟کدام است( 3: )مطففین« و وَزَنُوهُم یُخسِرُونَأذا كالُوهُم إوَ »گزینه صحیح درباره آیه  -5

  .است« واو»ضمیر مرفوعی بوده و تاکید « مهُ»الف. 
  .است محذوف )الموزون(« وَزَنُوهُم»به  ب. مفعولٌ
  .مجرور است بدل و محالً« سِرُونَیُخ»ج. جمله 

  .می باشد« كالُوهُم»متعلق به « إذا»د. 
  ؟چیست (2 و 1 انشقاق:) « ذِنَت لِرَبِّها وَ حُقَّتأوَ  * السَّماءُ انشَقَّت اذإ»علت حذف جواب شرط در آیات  -6

  ول به.نصب المفع« اُذکُر»نصبت ب « إذا»ألنّ  الف.
  تنبیها علی أنّه شیء یحیط به الوصف.ب. 
  تنبیها علی أنّه معلوم لکلّ عاقل.ج. 
  لیذهب المقدّر کلّ مذهب.د. 
  ؟چیست (10: بروج) «مَبُ جَهَنَّعَذا فَلَهُم نَّ الَّذینَ فَتَنُوا المُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ ثُمَّ لَم یَتُوبُواإ»در آیه « فاء»نوع  -7

  جواب شرط رابط الف.
  حرف استینافب. 
  حرف عطفج. 
  حرف زائدد. 
  چیست؟( 5)اعلی:  «أحوىٰفَجَعَلَهُ غُثاءً »حروف اصلی و نوع کلمه مشخص شده در آیه شریفه  -8

 اسم تفضیل  –الف. ح و ی 
 صفت مشبهه  –ب. ح و و 

  اسم تفضیل –ح و ء ج. 
 جمع مکسر  –د. ح و ی 

  ؟چیست (24: غاشیه)« كبَرَاأل العَذابَفَیُعَذِّبُهُ اللّهُ »ه نقش کلمه مشخص شده در آی -9

  مفعول مطلق الف.
  مفعولٌ به دومب. 
  مفعولٌ لهج. 
  بدلد. 
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  ؟کدام است (27: فجر) «النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ ایَّتُهأیا »منادا در  -10

  مقدر )قَومِ( .الف
 النَّفسُ ب. 
  أیَّتُهاج. 
  ةُیَّأد. 

  ؟چیست (5: شمس) «وَ السَّماءِ وَ ما بَناها»در آیه « ما»نوع  -11

  «شَیء»استفهامی، به معنی  الف.
  «شَیء»تعجبی، به معنی ب. 
 « مَن»موصول، به معنی ج. 
  مصدری زمانید. 

  ؟ستکدام ا (5: ضحی) «وَ لَسَوفَ یُعطیكَ رَبُّكَ فَتَرضىٰ»در آیه « رضىٰتَ»و اعراب محلّی جمله « الم»نوع  -12

  فاقد اعراب محلّی –تأکید  الف.
  نصب -جواب قسم ب. 
  رفع -جواب قسم ج. 
  رفع -ابتدا د. 

  کدام است؟ (6تین: ) «نُونٍیرُ مَمإالَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فَلَهُم أجرٌ غَ»گزینه صحیح در مورد ترکیب آیه شریفه  -13

 مرفوع است.  محالً« ...  عَمِلُوا»له الف. اگر استثنا منقطع باشد، جم
 مرفوع است.  محالً« ... فَلَهُم »ب. اگر استثنا متصل باشد، جمله 

 حرف عطف است. « فاء»باشد، « لکِن»به معنی  «إالَّ»ج. اگر 
  مبتدا است.« الذین ...»اگر استثناء منقطع باشد، د. 

  ؟کدام است (5: بینه) «فاءَاللّهَ مُخلِصینَ لَهُ الدِّینَ حُنَ لِیَعبُدُواالّ إ مِرُوااُوَ ما »متعلق حرف جرّ مشخص شده در آیه  -14

  عامل مقدّر الف.
  مُخلِصینَب. 
  حُنَفاءَج. 
  مِرُوااُد. 

  ؟کدام است (2: عادیات)« قَدحًافَالمُورِیاتِ »نوع و معنای اصلی کلمه مشخص شده در آیه  -15

 سنگ آتش زنه  –اسم  الف.
  فروزان -مشبهه صفت ب. 
  حرارت -اسم مصدر ج. 
  استخراج -مصدر د. 

تا  1 قارعه:) «راشِ المَبثُوثِنّاسُ كَالفَیَكُونُ ال یَومَ*  القارِعَةُ ادراكَ مأوَ ما  * القارِعَةُ ام*  القارِعَةُ»در آیات « یَومَ»گزینه صحیح در مورد  -16

  ؟کدام است (4

  لثّانی للفصل بینهما بالخبر.ا« القارِعَةُ»ال یعلّق ب  الف.
  .األوّل لعدم التئام المعنی« القارِعَةُ»ال یعلّق ب ب. 
  «.القارِعَةُ»متعلّقه مقدّر و یدلّ علیه ج. 
 «. دراكَأ»نصب بمضمر دلّت علیه د. 

  ؟کدام است «لُمَزَة»و « هُمَزَة»گزینه صحیح در مورد بناء و معنای  -17

  فی الممدوح ذهبوا به مذهب البهیمة. إذا أدخل العرب الهاء الف.
  التّاء فیهما للمبالغة فی الوصف ویستوی للمذکّر و المؤنّث.ب. 
  بضمّ الفاء و سکون العین لمبالغة الفاعل.« فُعلَة»بناء ج. 
  بضمّ الفاء و فتح العین لمبالغة المفعول.« فُعَلَة»بناء د. 

  ؟نیست (1: قریش) «إلیالفِ قُرَیشٍ»در « مال»کدام گزینه از اقوال معربین در مورد  -18

 در سوره قبل )سوره فیل( است. « فَجَعَلُوا»متعلق به  الف.
  برای تعجب باشد متعلق ندارد.« الم»اگر ب. 
  در آیه سوم است.« فَلیَعبُدُوا»متعلق به ج. 
  محذوف است.« أعجَبُوا»متعلق به د. 

  ؟چیست (2)نصر: « فواجًاأیَدخُلُونَ في دینِ اللّهِ یتَ النّاسَ أرَ وَ»نقش جمله مشخص شده در آیه شریفه  -19

  إن کانت الرّؤیة بصریّة فالجملة مفعول بها. الف.
  إن کانت الرّؤیة علمیّة فالجملة مفعول بها.ب. 
  إن کانت الرّؤیة بصریّة فالجملة مستأنفة.ج. 
 إن کانت الرّؤیة علمیّة فالجملة حال. د. 
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  ؟تواند باشدکدام تابع می (1: توحید)« حَدٌأقُل هُوَ اللّهُ »در آیه « حَدٌأ»ه نقش کلم -20

 عطف بیان  الف.
  تأکیدب. 
  صفتج. 
 بدل د. 

بت نس« ر الواحدالبحث عن حجیة خب»فرض شود، جایگاه «  مباحث الحجة»به عنوان موضوع « الدلیل بما هو الدلیل»در صورتی که  -21
 چیست؟ « باحث الحجةم»به 

 الف. انّه بحث عن مبادئه التصوریة    
    مبادئه التصدیقیة  انّه بحث عنب. 
     من مسائله احد ابوابه و انّه ج. 
    انّه من نتایجه المتاخرة عنهد. 

 کند؟ در تعریف اماره چه چیزی را خارج می« کل شیء یُثبت متعلقه»عبارت  -22

  الدلیل العقلی الف.
 االصول العملیه  ب.
     الشهرةج. 
  جماعاالد. 

 می نامند؟ « طرق علمیه»به نظر مرحوم مظفر چرا امارات را  -23
  النّها معذرة و منجزة کالقطع الف.
 النّ العلم اعم من الظن ب. 
      النّ حجیّتها ثابتة بالعلمج. 
   النّها تحکی عن الواقعد. 

و ظهورات  ضع الفاظبرای تعیین و ، مانند دوران بین اشتراک و بین حقیقت و مجازعارض احوال لفظدر موارد تبه نظر مرحوم مظفر  -24
 آنها به چه اصلی تمسک می شود؟ 

    اصالة عدم القرینة الف.
  ال اصل لها مطلقاب. 
 اصالة الظهور ج. 
 اصالة التبادر د. 

 بهترین دلیل برای اثبات حجیت قول لغوی چیست؟  -25

   عقل حکم الف.
 بناء عقالء ب. 
  اجماعج. 
 روایاتد. 

 چیست؟ مرحوم مظفر  تعریف تعارض به نظر -26

    بحسب مقام اإلثباتین مدلولتنافی ال الف.
    الثبوت تنافی االدلة بحسب مقامب. 
 تنافی االدلة بحسب الداللة ج. 
   تنافی مدلولی الدلیلیند. 

تزاحم؟ و  عارض است یااز مصادیق ت «بین صالة اآلیات فى ضیق وقتها الیومیة فى آخر وقتها ودوران األمر بین أداء الصالة »مثال  -27
  از دو نماز مقدّم است؟ یکكدام

    نماز یومیه -تزاحم  الف.
   نماز آیات -تزاحم ب. 
   نماز یومیه -تعارض ج. 
 نماز آیات -تعارض د. 

 چیست؟ « لیس بعالم الفاسق»و « اکرم العلماء» وجه جمع دو گزاره -28
     حکومت الف.
   تخصیصب. 
  تخصّصج. 
   ورودد. 

ل: ف یصنع؟ فقاعنه، کی سألته عن رجل اختلف علیه رجالن ... فی أمر دینه، کالهما یرویه أحدهما یأمر بأخذه و اآلخر ینهاه»روایت  -29
  بر چه معنایی داللت دارد؟« حتّی یلقی من یخبره یرجئه

   تساقط الف.
         توقّف ب.
    تخییرج. 
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 احتیاطد. 
  در تفاضل بین مرجّحات چیست؟)ره( نظر مرحوم نائینی  -30

   صدوریالمرجّح تقدیم ال الف.
  المضمونی مرجّحال تقدیمب. 
 الجهتیمرجّح ال تقدیمج. 
   تقدیم موافقة الکتابد. 

 ؟ باشد وظیفه چیست نداشته« بینه»در صورتی که مدعی،  -31

    با خواست مدعی، حاکم مدعی علیه را قسم می دهد. الف.
   مدعی می تواند مدعی علیه را قسم بدهد.ب. 
   حاکم می تواند مدعی علیه را قسم بدهد.ج. 
     مدعی علیه باید قسم بخورد.د. 

 ؟ کدام گزینه مثال برای عدم رعایت این شرط است ،«اثر شرعی داشتن متعلق دعوا است»یکی از شرائط سماع دعوی  -32

     طرح دعوا بدون قطع الف.
   دعوای هبه بدون قبضب. 
    طرح دعوا از جانب نابالغج. 
  مدعیٰ به مجهول باشدد. 

 ؟ چیست« اقرار»دلیل حجیت  -33

  «انما اقضی بینکم بالبینات و االیمان»روایت  الف.
  «انفسهم جائزاقرار العقال علی »روایت ب. 
  اجماع علماءج. 
  سیره عقالد. 

 ؟ صحیح است« قسمت»کدام گزینه در مورد  -34

     کند.عقد غیرمستقل و به بیع رجوع می الف.
  کند.عقد غیر مستقل و به صلح رجوع میب. 
  عقد مستقل و جائز است.ج. 
  عقد مستقل و الزم است.د. 

 ؟ باید قسم هم بخورددر چه موردی مدعی عالوه بر بینه  -35

     دعوی علیه شخص غائب الف.
  دعوی تلف در باب ودیعهب. 
   دعوی دین علیه میتج. 
  در باب قتلد. 

 ؟ نمی شودرجم « زانیه محصنه»در کدام مورد  -36

  زانی غیر مسلمان باشد. الف.
  زانیه پیرزن باشد. ب.
     زانی پیرمرد باشد.ج. 
 زانی نابالغ باشد.د. 

 ؟ در کدامیک از موارد اثبات زنا فقط جلد ثابت می شود -37

   در صورتی که با شهادت دو مرد و چهار زن اثبات شود. الف.
    در صورتی که با شهادت سه مرد و دو زن اثبات شود.ب. 
  در صورتی که با شهادت یک مرد و شش زن اثبات شود.ج. 
     در صورتی که با شهادت هشت زن ثابت شود.د. 

 ؟ الزم است اقراربنابر نظر مشهور در اثبات حد سرقت و در ثبوت غرم چند مرتبه  -38

  در مورد حد یک مرتبه و در ثبوت غرم دو مرتبه. الف.
  در مورد حد دو مرتبه و در ثبوت غرم یک مرتبه.ب. 
       در هر دو مورد یک مرتبه.ج. 
   در هر دو مورد دو مرتبه.د. 

 ؟ اثبات می شودحد قذف چگونه  -39

  شهادت یک مرد عادل و دو زن و یک مرتبه اقرار. الف.
  شهادت یک مرد عادل و دو زن و دو مرتبه اقرار.ب. 
  شهادت دو مرد عادل و یک مرتبه اقرار.ج. 
      شهادت دو مرد عادل و دو مرتبه اقرار.د. 
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 ؟ در کدام مورد شخص عاصی در مرتبه سوم کشته می شود -40

  زنای غیر محصنه الف.
  زنای محصنهب. 
 سرقت ج. 
  قذفد. 

 الکتاب است؟ گذاری سوره حمد، به فاتحةکدام گزینه دلیل نام معرفت اهلل آیت دیدگاه از -41
 باشد. الف. چون اولین آیات نازل شده، آیات سوره حمد می

   باشد.چون اولین سوره کامل نازل شده، سوره حمد میب. 
   گردیده است. چون مصاحف با سوره حمد آغازج. 

 .شودمی شروع سوره این از قرآن د. چون آموزش
 (7و6 :فصللت )«خِرَةِ هُممْ كمافِرُونَ   هُممْ بِماْآل  الَّذینَ ال یُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ *وَ وَیْلٌ لِلْمُشْرِكینَ »شریفه اتکدام فائده شناخت مکی از مدنی در آی -42

  وجود دارد؟
 .جهت تاریخی نزول قرآن الف

 ب. تاثیر در فهم محتوای قرآن 
 شناخت ناسخ ومنسوخ آیات ج. 
 فائده کالمی د. 

وَا عَلَیْهِمُ لِها أُمَمٌ لِتَتْلُ مِنْ قَبْدْ خَلَتْكَذلِكَ أَرْسَلْناكَ في أُمَّةٍ قَ »، مدنی یا مکی بودن آیه شریفه:«مکان»و« زمان»بنابر هر یک از مالک  -43
 حدیبیه در نزول آن به قول را بنابر (30:الرعد)« إِلَیْهِ مَتابِ كَّلْتُ وَهِ تَوَوَ هُمْ یَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبّي ال إِلهَ إِالّ هُوَ عَلَیْ کَذي أَوْحَیْنا إِلَیْالَّ

 ن نمایید. معیّ
 مدنی  ال مکی و ال –مدنی  الف.
 مدنی  -مدنی  ال مکی و الب. 

 مکی  -نی ج. مد
 مکی  -مکی د. 

لى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَممْعِهِمْ وَ  خَتَمَ اللّهُ عَ *ونَ ال یُؤْمِنُإِنَّ الَّذینَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ ءَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ »مخاطب در آیات شریفه  -44
 به ترتیب چه کسانی هستند؟  (1:کافرون)«یا أَیُّهَا الْكافِرُونَ قُلْ»و آیه شریفه   (7و6 :قره)ب« عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ

 پیامبر زمان کافران -الف. کافران زمان پیامبر 
 تمام کافران -پیامبر  زمان ب. کافران

 پیامبر زمان کافران -کافران  تمامج. 
 کافران تمام -کافران  تمامد. 

ثُلَّةٌ مِنَ  »نسبت به آیات شریفه (04و39: واقعه)« وَ ثُلَّةٌ مِنَ اْآلخِرینَ ثُلَّةٌ مِنَ اْألَوَّلینَ»ورد ناسخ بودن آیات شریفه گزینه صحیح در م -45
 کدام است؟  (14و13 :واقعه«) وَ قَلیلٌ مِنَ اْآلخِرینَ اْألَوَّلینَ

 ندارد ه تنافی کلی علی االطالق باشد راشرط نسخ ک الف.
 که تعلق به تشریعیات باشد را ندارد شرط نسخب. 
 شرط نسخ که حفظ موضوع باشد را نداردج. 
 ناسخ است د.

رِقَ أَخَرَقْتَهما لِتُغْم   لَفینَةِ خَرَقَها قما فَانْطَلَقا حَتّى إِذا رَكِبا فِي السَّ »شریفه  اتدر آی« نکرا» و« امرا» م گزینه صحیح در مورد  معنای واژه 46
 فَانْطَلَقا حَتّمى  .قْني مِنْ أَمْري عُسْرًاا نَسیتُ وَ ال تُرْهِؤاخِذْني بِمتُقالَ ال  . لَنْ تَسْتَطیعَ مَعِيَ صَبْرًا کَقالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّ .إِمْرًاتَ شَیْئًا أَهْلَها لَقَدْ جِئْ

 به ترتیب کدام است؟ ( 74ا ت 71:)کهف انُكْرًجِئْتَ شَیْئًا إِذا لَقِیا غُالمًا فَقَتَلَهُ قالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ 
 االمر المنکر الذی یستقبحه العقل -الف.االمر العجب الذی کان شرا 

 شرا کان الذی العجب االمر -العقل  یستقبحه الذی المنکر االمرب. 
 العقل یستقبحه الذی المنکر االمر -االمر العجب خیرا او شرا ج. 

 شرا او خیرا العجب االمر -العقل  یستقبحه الذی نکرالم د. االمر
 به ترتیب کدام است؟  (8و  7 :)الرحمن« انِالْمیزأَالّ تَطْغَوْا فِي  *الْمیزانَوَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ » شریفه اتمعنای واژه مشخص شده در آی -47

 نظام الشریعة  -الف. النظام الکونی 
 الوزن  آلة  -الکونی  ب. النظام

 الکونی النظام -الشریعة  ج. نظام
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 الوزن آلة -الشریعة  نظام د.
 کار رفته است؟ م کدام واژه در قرآن به ترتیب تنها به صورت جمع و مفرد به48

 ارض -سماء الف. 
 ارض -لبّ ب. 
 لبّ -ارض ج. 

 سماء -د.لبّ 
 به کار رفته است؟  (11:)الحاقة«  حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِیَةِإِنّا لَمّا طَغَى الْماءُ» م کدام نوع از تشبیه در آیه شریفه49

 الف. تشبیه صورت به صورت

 ب. تشبیه معنی به صورت

 ج. تشبیه صورت به معنی

 د. تشبیه معنی به معنی

 کدام است؟  (122:انعام)« أَوَ مَنْ كانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْناهُ »نوع استعاره به کاررفته در آیه شریفه -50

 لف. وفاقیه ا

 ب. عنادیه

 ج. عامیه 

 د. خاصیه

 درموارد اختالفی، نظر مرحوم طبرسی مالک می باشد. 

 ؟ باشدنمی (3)حشر:  «نیاالدُّ فِي بَهُملَعَذَّ الجَالءَ عَلَیهِمُ اللَّهُ كَتَبَ أن لَوال وَ»در آیه شریفه « عذاب دنیوی»کدام گزینه مراد از  -51

 رو رفتن در زمین فالف. 

 کشته شدن ب. 

 اسیر شدن ج. 

  استئصالد. 

ولئِكَ اُ اللّهَ وَ رَسُولَهُ ضوانًا وَ یَنصُرُونَرِاللّهِ وَ  الً مِنَخرِجُوا مِن دِیارِهِم وَ أموالِهِم یَبتَغُونَ فَضاُلِلفُقَراءِ المُهاجِرینَ الَّذینَ »در آیه شریفه -52

در موضع جر باشد، « الذین تبوّوا...»که  در صورتی (9حشر: )« هِمینَ تَبَوَّؤُا الدّارَ وَ اإلیمانَ مِن قَبلِهِم یُحِبُّونَ مَن هاجَرَ إلَیوَ الَّذ*  هُمُ الصّادِقُونَ

  چیست؟« یحبّون من هاجر الیهم»نقش جمله

  صله و بدون اعرابالف. 

 ب. حال و منصوب 

  عطف و مجرورج. 

   خبر و مرفوع د. 

 کبیره، داللت دارد؟  یه بر عدم خروج از ایمان به جهت ارتکابکدام آ -53

 ( 5له: )مجاد «إنَّ الَّذینَ یُحَادُّونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذینَ مِن قَبلِهِم»الف. 

 ( 11افقون: )من« وَ لَن یُؤَخِّرَ اللّهُ نَفسًا إذا جاءَ أجَلُها وَ اللّهُ خَبیرٌ بِما تَعمَلُونَ»ب. 

 ( 7)حشر: « وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهُوا»ج. 

 ( 1)ممتحنه: « وَ مَن یَفعَلهُ مِنکُم فَقَد ضَلَّ سَواءَ السَّبیلِ» د.

ولئِكَ هُمُ اُفَ وَ مَن یَفعَل ذلِكَ كرِ اللّهِذِكُم عَن ال أوالدُ یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تُلهِكُم أموالُكُم وَ» در آیه شریفه« ذِكرِ اللّهِ»مراد از  -54

 کدام است؟  (9)منافقون: « الخاسِرُونَ

 درک محضر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله الف. 

 گانه نمازهای واجب پنجب. 

  ج. انفاق فی سبیل اهلل

 جهاد در راه خدا د. 
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« یِّباتٍ وَ أبكارًاعابِداتٍ سائِحاتٍ ثَ تائِباتٍ اتٍقانِت قَكُنَّ أن یُبدِلَهُ أزواجًا خَیرًا مِنكُنَّ مُسلِماتٍ مُؤمِناتٍإن طَلَّ عَسى رَبُّهُ»در آیه شریفه -55
 به ترتیب کدام است؟  های مشخص شدههمراد از واژ (5)تحریم: 

 پروردگار  از بردارفرمان و متواضع زنان -اهلل  من رجاءالف. 

 خود  همسران و زنان مطیع خدا - واجب من اهللب. 

 پرگویی و دشنام  از ساكت زنان -اهلل  ج. رجاء من

 زنان نمازگزار و اهل دعا  -اهلل  من واجبد. 

لتَنظُر نَفسٌ  وَ اللَّهَ ا اتَّقُوایا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُو»آیه شریفه  در قسمت مشخص شده« نَفسٌ»وجه القای خطاب به صورت غایب و تنکیر  -56
 چیست؟  (18)حشر:  «ما قَدَّمَت لِغَدٍ

 الف. فیه عتاب و تقریع للمؤمنین لقلّة المشتغل بهذا األمر منهم. 
 ب. لیدلّ علی أنّه لیس خطابا عامّا لجمیع المؤمنین بل لبعضهم. 

 ج. فیه تلویح إلی کثرة من یصلح المتثال هذا األمر من المتّقین.  
 زوم النّظر اإلصالحیّ ثانیا من العامل لیکمل عمله. د. لیدلّ علی ل

به  بنابر نظر مرحوم عالمه (2صف: )« ونَا ال تَفعَلُمیا أیُّها الَّذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ » فهیشر هیآدر« مورد توبیخ»و « الَّذینَ آمَنُوا»مراد از  -57
 ترتیب کدام است؟ 

 من الثّبات فی القتال  تخلّف بعضهم عما وعده -الف. المؤمنون 
 تخلّف بعضهم عما وعده من الثّبات فی القتال  -ب. المنافقون 
 الفعل عن القول و نقض العهد  مطلق تخلّف -ج. المؤمنون 

 الفعل عن القول و نقض العهد  مطلق تخلّف -المنافقون  د.
لحِکمَةَ وَ إن کانُوا امُهُمُ الکتابَ وَ هِم وَ یعَلِّ یزَکیوَ مِنهُم یتلُوا عَلَیهِم آیاتِهِ مِّیینَ رَسُوالًهُوَ الَّذی بَعَثَ فِی االُ»شریفه  اتبا توجه به آی -58

 «عَظیمِو الفَضلِ الذُن یَشاءُ وَ اللّهُ مَهِ یُؤتیهِ فَضلُ اللّ کَذلِ * مِنهُم لَمّا یلحَقُوا بِهِم وَ هُوَ العَزیزُ الحَکیمُآخَرینَ وَ  * مِن قَبلُ لَفی ضَاللٍ مُبینٍ
  به ترتیب کدام است؟« ذلک»و مشار إلیه « آخرین»معطوف علیه واژه  (4و 3و  2)جمعه: 
 الکتاب  و تعلیم التّزکیة -رسوال الف. 
 بعث الرّسول  -االمّیّین ب. 
 بعث الرّسول  -رسوال ج. 
 الکتاب  -االمّیّین د. 

  کدام است؟ (10طالق: ) «م ذِکراًلّهُ إلَیکأُولِی األلبابِ الَّذینَ آمَنُوا قَد أنزَلَ الفَاتَّقُوا اللّهَ یا » فهیشر هیآ تفسیردر  حیصح نهیگز -59
 الف. وصف المؤمنین باُولی االلباب، استمدادا من عقولهم علی ما یریده منهم من التّقوی. 

  ب. وصف المؤمنین باُولی االلباب، إشارة إلی أنّه ال خیر فی المؤمنین غیر اُولی االلباب.
 ج. وصف اُولی االلباب بالمؤمنین، إشارة إلی أنّه ال خیر فی اُولی االلباب غیر المؤمنین. 
 د. وصف اُولی االلباب بالمؤمنین، داللة علی أنّ اُولی االلباب ال بدّ أن یکونوا مؤمنین. 

مرَأتَ نُوحٍ وَ  کفَرُوا الِلَّذینَ رَبَ اللّهُ مَثَالًضَ»در آیه شریفه « الدّاخِلینَ»مرجع ضمیر دو واژه مشخص شده )به ترتیب( و مقصود از  -60
کدام  (10)تحریم:  «لدّاخِلینَادخُالَ النّارَ مَعَ اا وَ قیلَ  شَیئًمِنَ اللّهِ نهُماعَ فَلَم یغنِیاامرَأتَ لُوطٍ کانَتا تَحتَ عَبدَینِ مِن عِبادِنا صالِحَینِ فَخانَتاهُما 

  است؟
 قومَیِ االِمرَأتَینِ  -مرَأتَینِ االِ -االِمرَأتَینِ الف. 
 قومَیِ االِمرَأتَینِ  -االِمرَأتَینِ  -عَبدَینِ ب. 

 عموم الکفّار  -عَبدَینِ  -ج. االِمرَأتَینِ 
 عموم الکفّار  -عَبدَینِ  -عَبدَینِ  د.
 
 

 ا آرزوی موفقیتب                                                                                                                        
 

 

 «د.باشاداره سنجش معاونت آموزش آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات پیرامون سؤاالت امتحانی می 50001717214421سامانه پیام کوتاه »

 «د.باشجهت امکان بررسی و جوابگویی ضروری می با ذکر نام آزمون و شماره سوال به صورت دقیق اشکالدر صورت ارسال پیام کوتاه، »


