
در آیه شریفه » عالمین«منظور از» تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا«با توجه به آیه شریفه  -1

   کدامیک از گزینه هاي ذیل است؟

    الف) همه خلق

      ب) حیوان، انسان، جن و ملک

      ج) انسان، جن، و فرشته

  د) انسان و جن

  به چه معنایی است؟ "لیکون لِلْعالَمِینَ نَذِیراً" عبارت لِیَکُونَ در. الم درکلمه 2

  الف) غایت

  ب) تقویت

  ج) تعلیل

  الف و ج د)

کفار به پیامبر اکرم(ص) چرا کتابت را » وََقالُوا اَسَاطِیرُ الْاَوَّلِیَن اکْتَتَبَهَا فَِهیَ تُمْلَى عَلَیْهِ بُکْرًَه وَاَصِیلًا«با توجه به آیه شریفه  - . 3

  نسبت دادند؟

  الف) نمی دانستند که آن حضرت (ص) نوشتن نمی داند

  ب) از باب مجاز است

     ج) از این باب است که به درخواست او دیگران نوشته باشند

  د) ب و ج 

  یْئاً وَ ُهمْ یُخْلَقُونَ  به  چه کسانی بر می گردد؟در آیه  وَ اتَّخَذُوا مِْن دُونِهِ آلِهَۀً ال یَخْلُقُونَ شَ "واتخذوا"ضمیر در کلمه . 4

  الف) کافران

  ب) مشرکان

  ج) اهل کتاب

  د) منافقان

مراد » اتَبَارَكَ الَّذِي اِن شَاء جَعَلَ لَکَ خَیْرًا مِّن ذَِلکَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَیَجْعَل لَّکَ قُصُورً«باتوجه به آیه شریفه  -5

  (ره) ) از جعل جنات و قصور براي رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله و سلم) چه چیزي می باشد؟(دیدگاه عالمه طباطبایی

      الف) بهشت و قصرهاي دنیایی

  ب) جنات و قصور آخرت

      ج) مراد از جنات، بهشت دنیا و مراد از قصور، قصرهاي آخرت

  د) مراد از جنات، بهشت آخرت و مراد از قصور،قصرهاي دنیا

  چه نوع استفهامی است؟ "اْلأَسْواقِما لِهذَا الرَّسُولِ یَأْکُُل الطَّعامَ َو یَمْشِی فِی  "ستفهام در آیه . ا6

  الف) توبیخی 

  ب) انکاري

  ج) تعجبی

  د) تقریري

  به چه معناست؟» اِذَا رَاَتْهُم مِّن مَّکَانٍ بَعِیدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَیُّظًا«در آیه شریفه » تغیّظاً« -. 7

      الف) خشم و غیظ                

  توأم است.ب) اظهارغیظ است که گاهی با سر و صدا هم 

      ج) تردد و آمد و شد نفس             

  د) استغاثه 



  با کدامیک از آیات زیر هم معنا می باشد؟ ". آیه ال تَدْعُوا الْیَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَ ادْعُوا ثُبُوراً کَثِیرا8ً

  اصْلَوْها َفاصْبِرُوا أَوْ ال َتصْبِرُوا سَواءٌ عَلَیُْکمْ  "الف) 

 نْ یَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَ ما هُمْ بِخارِجینَ مِنْهایُریدُونَ أَب) 

 ثم الیموت فیها و ال یحییج) 

  د) الف و ج

    به چه معنایی است؟ » وَاِذَا اُلْقُوا مِنْهَا مَکَاًنا ضَیِّقًا مُقَرَّنِینَ دََعوْا هُنَالِکَ ثُبُورًا«در آیه شریفه » مقرَّنین« - .9

    که به معناي بسته شدن با غل و زنجیر است. الف) اسم مفعول تقرین است

  ب) به معناي این که قرین شیطان ها شوند.

  ج) قرین هم فکران خود می گردند.

  د) هرسه احتمال را عالمه طباطبایی (ره) بیان نموده است.

  مراد از آیات چیست؟ "ناهُمْ تَدْمِیراًفَقُلْنَا اذْهَبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا فَدَمَّرْ" . در آیه10

  آیات انفسیالف) 

  ب) آیات تکوینی

  ج) آیات آفاقی

  د) الف و ج

الِمِینَ عَـذاباً". با توجه به آیه 11 لَ أَغْرَقْنـاهُمْ وَ جَعَلْنـاهُمْ لِلنَّـاسِ آیَـۀً وَ أَعْتَـدْنا لِلظـَّ ا کَـذَّبُوا الرُّسـُ قـوم  " أَلِیمـاًوَ قَوْمَ نُـوحٍ لَمـَّ

  نوح چه کسانی را تکذیب می کردند؟ 

  الف) حضرت نوح 

   رسوالن بعد از اوب) حضرت نوح و 

  سوالن معاصرج) حضرت نوح و ر

  د) الف و ج

  معناي تتبیر چیست؟ "با توجه به روایت امام صادق ذیل آیه وَ کُلا تَبَّرْنا تَتْبِیراً. 12

  الف) پاره کردن

  ب) شکستن

  ج) هالك کردن

  د) اعراض کردن

وْءِ أَ بر اساس آیه . 13 قریـه اي کـه بـاران بـال بـر آن نـازل شـد کـدام قریـه وَ لَقَدْ أَتَـوْا عَلَـى الْقَرْیَـۀِ الَّتِـی أُمْطِـرَتْ مَطَـرَ السـَّ

  است؟

  الف) قریه قوم عاد

  ب) قریه قوم ثمود

  ج) قریه قوم لوط

  د) قریه اصحاب راس

  کدامیک از گزینه هاي ذیل صحیح است؟» وَکَانُوا قَوْمًا بُورًا«در جمله » بور«درخصوص واژه . 14

              به معناي هالک است .» بائر«الف) بور جمع 

  ب) بور جمع بارّ به معناي نیکوکار است 

            به معناي زمین هاي موات است.» بائر«ج) بور جمع 

  د) بور جمه بارّ به معناي کار نیک است.



مْ وَ آباءَهُمْ حَتَّى نَسُوا قالُوا سُبْحانَکَ ما کانَ یَنْبَغِی لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِکَ مِنْ أَوْلِیاءَ وَ لکِنْ مَتَّعْتَهُ«باتوجه به آیه شریفه . 15

   علت نسیان و عدول مشرکین از توحید به شرك چه چیزي بیان شده است؟» الذِّکْرَ وَ کانُوا قَوْمًا بُورا

  تربیت خانوادگی و پدران الف)

    ب) اشتغال زاید از حد به اسباب دنیوي و استغراق در بهره گیري از زندگی مادي

            ج) بی توجهی به آخرت

  د) تربیت خانوادگی ،پدران و بی توجهی به آخرت و زندگی باقوم فاسد

  یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَالئِکَۀَ مراد از یوم چیست؟. با توجه به آیه 16

  الف) قیامت 

  ب) برزخ 

  ج) روز مرگ

  د) الف وب

کـدامیک از  " فَجَعَلْنـاهُ هَبـاءً مَنْثُـوراًمـا عَمِلُـوا مِـنْ عَمَـلٍ وَ قَـدِمْنا إِلـى ". بر اساس دیدگاه عالمـه طباطبـایی ذیـل آیـه 17

  گزینه هاي زیر صحیح است؟

   کفار هنگام مرگ حبط عمل را درك می کنندالف) 

  اعمال کفار در قیامت حبط می شودب) 

  ج) کفار در قیامت حبط عمل را درك می کنند

  د) الف و ج

الِمُ عَلـى. با توجه به سـیاق و مـورد آیـات، مـراد از رسـول در آیـه وَ 18 یَدَیْـهِ یَقُـولُ یـا لَیْتَنِـی اتَّخَـذْتُ مَـعَ  یَـوْمَ یَعَـضُّ الظـَّ

  الرَّسُولِ سَبِیال چیست؟

  الف) مطلق رسوالن

  ب) حضرت عیسی 

  ج) پیامبر اسالم

  د) حضرت موسی

منظور از » کُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَهً اَتَصْبِرُونَ وَکَانَ رَبُّکَ بَصِیرًاوَما اَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ ... وَجَعَلْنَا بَعْضَ« با توجه به آیه شریفه. 19

  چیست؟» وَجَعَلْنَا بَعْضَکُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَهً«جمله  

      الف) اشاره به قرار دادن انبیاء مانند سایر مردم براي فتنه و آزمایش

  ب) منظور فتنه گري سران کفر علیه انبیاي الهی(ع) است.

      فتنه گري سران کفر و مردم علیه انبیاي الهی(ع) است. ج) منظور

  د) اشاره به آزمایش هاي الهی در دوره صدر اسالم

  کالم کیست؟ "وَ کانَ الشَّیْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا. عبارت 20

  الف) خداوند

  ب) پیامبر

  ج) کفار

  محتمل است د) الف و ج

  

  

  

  



  مراد از نزل چیست؟  "جُمْلَۀً واحِدَةًالْقُرْآنُ نُزِّلَ عَلَیْهِ وَ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ ال "با توجه به صدر و ذیل آیه . 21

  الف) نزول تدریجی 

  ب) نزول دفعی

  دفعی و تدریجیج) نزول 

  د) هیچکدام

  چه نوع قصري به کار رفته است؟  "جَهَنَّمَ وُجُوهِهِمْ إِلى الَّذِینَ یُحْشَرُونَ عَلى ". در آیه :22

  افراد الف)

   ب) تعیین

  قلب ج) 

  اضافید) 

  چیست؟ "رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّل أَلَمْ تَرَ إِلى"مراد از مد ظل در آیه . 23

 به موقع ظهرالف) امتداد سایه بعد از رسیدن آفتاب 

  ب) بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب  

  ج) بین غروب آفتاب و طلوع آن  

  آید.اى است که بعد از طلوع آفتاب براى هر جرم کثیف و کدرى پدید مىد) سایه

  . کلمه طهور در آیه وَ أَنْزَلْنا مَِن السَّماءِ ماءً طَهُورا چه نوع اسمی است؟24

  الف) صفت مشبه

  ي مفعولب) فعول به معنا

  ج) صیغه مبالغه

  د) فعول به معناي فاعل

  چه نوع نفع و ضرري نفی شده است؟  . در آیه وَ یَعُْبدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال یَنْفَعُهُْم وَ ال یَضُرُّهُم25

  الف) ظاهري

  ب) دائمی

  آخرتی ج) 

   الف و ب د)

رَبِّهِ سَبیالً  کدامیک  ما أَسْئَلُکُْم عََلیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِالَّ مَنْ شاَء أَنْ یَتَّخِذَ إِلى. با توجه به دیدگاه عالمه طباطبایی راجع به آیه قُلْ 26

  از گزینه هاي زیر صحیح است؟

  منقطع ولى در معنا، استثناى متصل است  استثناي "رَبِّهِ سَبِیلًا الف) إِلَّا مَْن شاءَ أَنْ یَتَّخِذَ إِلى

  باشدمى "لکن من یشاء ان یتخذ الى ربه سبیال "معنایشب) استثناء منقطع است و 

  است "اال فعل من شاء ان یتخذ الى ربه سبیال "ج) استثناء متصل است، ولى مضافى در کالم حذف شده و تقدیر کالم:

  د) همه موارد

  ت؟بر کدامیک از موارد زیر صحیح اس "بِهِ بُِذنُوبِ عِبادِهِ خَبِیراً . داللت آیه َو کَفى27

  الف) توحید افعالی

  ب) توحید صفاتی 

  ج) توحید ذاتی 

  د) الف و ب

   



  ؟کدامیک از گزینه هاي زیر صحیح است "آیه وَ تَوَکَّلْ عَلَى الْحَیِّ الَّذِي ال یَمُوتُ با توجه به. 28

 الف) خدا را در کار مردم وکیل بگیر

  ب) خدا را در کار خودت وکیل بگیر

  وکیل بگیرخودت و مردم کار ج) خدا را در

  هیچکدامد)

  الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِیرا چه معنایی می دهد؟باء در آیه . 29

  الف) استعانت

  ب) زائده 

  ج) تعدیه

  د) سببیت

 َقمَراً مُنِیراتَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ ِفی السَّماءِ بُرُوجاً وَ جَعََل فِیها سِراجاً َو  "دیدگاه عالمه طباطبایی راجع به آیه . 30

  چیست؟

  الف) آیه در مقام ثناي خداوند بر خویش است 

  ب) آیه در صدد اثبات وحدت مدبر از طریق وحدت تدبیر است

  ج) سیاق آیه سیاق تعزز و استغناء می باشد

  د) الف و ج

یک از کدام» هؤالء«مشارالیه » عِبَاِدي هَؤُلَاء اَمْ ُهْم ضَلُّوا السَّبِیلَوَیَوْمَ یَحْشُرُهُْم وََما یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ... «باتوجه به آیه . 31

  هاي ذیل است؟گزینه

            الف) معبود هاي خیالی          

  ب) مؤمنان

              ج) کفار                

 د) گزینه هاي الف و ج هردو محتمل است.

  چیست؟ " ِفی السَّماءِ بُرُوجاتَبارََك الَّذِي جَعَلَ ". مراد از بروج در آیه 32

 منازل آفتاب و ماه الف) 

  

  ب) خورشید و ماه

  ستارگانى که در منازل قرار دارندج) 

  ج د) الف و

  غلط است؟گزینه  با توجه به آیه وَ هُوَ الَّذي جََعلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَۀً لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَْو أَرادَ شُکُوراً  کدام. 33

  .الف) مراد از تذکر، یاد آوردن آن حقایقى است که در فطرت انسان است

 .آن عمل و قولى است که ثناى بر خدا را برساند "شکور "ب) منظور از

  تذکر، نمازهاى مستحب، و منظور از شکورا، نمازهاى واجب است.ج)  منظور از 

  د) آیه در مقام اعتزاز و یا امتنان است.

  ، الکافر بر چه کسی منطبق شده است؟"رَبِّهِ ظَهِیرا َو کانَ الْکافِرُ َعلى"توجه به بحث روایتی ذیل آیه . با 34

  ابولهبالف) 

  ب) ابوسفیان

  ج) ابوجهل

  د) معاویه



  به چه معنایی است؟ "إِنَّ عَذابَها کانَ غَراما". کلمه غراما در آیه 35

  الف) مصیبتى که مالزم انسان است.

  ب) غرامت

  ج) دردناك

   شدیدد) 

 غَفُوراً رَحِیما شامل چه کسانی می . آیه إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمََن وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً َفأُوْلئِکَ یُبَدُِّل اللَّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ کانَ اللَّه36ُ

  شود؟

  مشرکینالف) 

  ب) کفار

  ج) مومنین گنه کار

  د) الف و ج

  چیست؟  ". منظور از تبدیل سیئات به حسنات در آیه یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَنات37ٍ

  نویسدکند و اطاعتهاى بعدى ایشان را مىالف) خداوند گناهان سابق ایشان را با توبه محو مى

 سازد.ب) خدا ملکه بد آنان را مبدل به ملکه خوب مى

   و عقاب آنها استمراد از سیئات و حسنات، ثواب ج) 

 شودمبدل به حسنه مى د) گناهان گذشته

  چه نوع صبري است؟ "آیه أُوْلئِکَ یُجْزَوْنَ الْغُرْفَۀَ بِما صَبَرُواطبق روایت امام باقر منظور از صبر در . 38

  الف) صبر بر معصیت

  ب) صبر در طاعت

  ج) صبر در برابر فقر 

  د) الف و ب

  به چه معنایی است؟ "أَنْفُسِهِمْ َو عَتَوْا عُتُوا کَبیراً لَقَِد اسْتَکْبَرُوا فی"کلمه عتو در عبارت . 39

  الف) سرکشی

  ب) تجاوز

  ترین ظلم  ج) تمایل به سوى زشت

  د) الف و ج

توصیف » مسئوال«وعده الهی با وصف  چرا» لَهُمْ فِیهَا َما یََشاؤُونَ خَاِلدِینَ کَانَ عَلَى رَبِّکَ وَعْدًا مَسْؤُولًا«باتوجه به آیه شریفه . 40

  شده است؟

  الف) چون متقین با زبان حال و استعداد آن را خواسته اند.

  ب) چون متقین با زبان قال و دعاهاي خود از درگاه پروردگارشان مسألت نموده بودند.

    ج) چون مالئکه این درخواست را براي متقین کرده اند.

  همه مواردد) 

  


