
 ؟نیستکدام گزینه درباره محتواي سوره طه درست  -1

  آن ها پرستى بنى اسرائیل و درگیرى هارون و موسى با ماجراى گوسالهالف) 

  داستان موسی از زمان بعثت تا نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیانب) 

  ماجراي گاو بنی اسرائیل و قتل نفس در بین آن ها ج)

  ها سرگذشت آدم و حوا در بهشت و ماجراى وسوسه ابلیس و هبوط آند) 

  

 ؟نیستدرست  (الرحمن علی العرش استوي) 5مفهوم آیه کدام گزینه درباره  -2

  است. (استوى على العرش)، کنایه از تسلط پروردگار و احاطه کامل او نسبت به جهان هستىالف) 

  می باشد. سالطین تخت، عرش به معناي )تینى بعرشهاأم یکُیُّأ(سوره نمل  38در آیه ب) 

  (عرش) در لغت به چیزى مى گویند که داراى سقف است و گاهى به خود سقف نیز اطالق مى شود.ج) 

  می باشد. ) در فارسىفرمانروایی(کلمه  معادلکلمه (عرش) در لغت عرب د) 

  

 ؟یعلم الّسرّ و أخفی) چیستفإنّه امام باقر و امام صادق علیهما السالم، معناي (با توجه به حدیث  -3

  .ا فراموش کرده اىست که به خاطرت آمده امّا خفى آنأو  ،ست که در دل پنهان نموده اىا آن سرّالف) 

  دل دارد. درخفى نیتى است که أ مخفیانه انجام مى دهد،انسان عملى است که  سرّب) 

  ست که در دل نگهداشته و به کسى نمى گوید.ا خفى آنأست که انسان با دیگرى به طور پنهانى بازگو مى کند و ا آن سرّج) 

 ست به فکر کسى نرسیده است اما خدا از آن آگاه است.ا آن أخفیست که انسان در دل دارد، و ا آن سرّد) 

  

 ؟تر است) درستطويإنّک بالواد المقدّس  فاخلع نعلیکمورد نظر ( عباراتي اندر معدام گزینه ک -4

  نام آن سرزمین -بیاور هاى خود را از پا بیرون  به احترام آن سرزمین مقدس ، کفشالف) 

  برکات معنوى  پیچیده شده در - با خضوع و احترام وارد آن سرزمین مقدس شوب) 

  سرزمیننام آن  - را از خود دور کن عالقه به خانواده ات و ترس از فرعونج) 

  الف وبد) 

 

 ؟نیست...) درست  أکاد أخفیها ۀَ آتیۀٌکدام معنا درباره (إنّ السّاع -5

  .نزدیک است من حتى از خودم نیز پنهان دارمالف) 

  .ست که مخفى نداشته اما و الزمه این تعبیر آن ؛نزدیک است من تاریخ قیام قیامت را مخفى دارمب) 

  است. )ریدُأ(به معنى  )کادُأ(ج) 

  همه مواردد) 

 

   



 ؟أخري) چیست مئارببها علی غنمی و لی فیها  أهُشُّمعناي واژه هاي (قال هی عصاي أتوکّؤا علیها و  -6

  مقاصد -می چرانم الف) 

  فواید -بر درختان می زنم ب) 

  حاجت ها -می رانم ج) 

  نیازها حاجت ها و–برگ می تکانم د) 

 

 ؟................... استنخستین سرمایه براى یک رهبر انقالبى  -7

  مدیریت و تدبیرتوان الف) 

  سینه گشادهب) 

  وزیران توانمندج) 

  و گویا بیان شیواد) 

 

 ؟) چیستأمريبا توجه به حدیث منزلت، معناي (و أشرکه فی  -8

  امر ارشاد و دعوت مردم به سوى حقالف) 

  امر نبوتب) 

  والیت خاصهج) 

  همه مواردد) 

 

 ؟) چیستما یوحیمراد از عبارت (أذ أوحینا إلی أّمک  -9

  .شد تمام خطوطى که منتهى به نجات موسى علیه السالم از چنگال فرعونیان در آن روز میالف) 

  علیه السالم به دریا افکندن موسیب) 

  از مکر فرعونیان شد. علیه السالمکه منجر به تالش مادر براي نجات موسی  الهامات مادرانهج) 

  به آغوش مادر در آینده نزدیک علیه السالمبازگشت موسی د) 

 

 د.و این محبت آمیزترین سخنى است که خداوند در حق این پیامبر بزرگ فرمو...  -10

  ک لنفسیو اصطنعتُالف) 

  و لتُصنع علی عینیب) 

  و ألقیتُ علیک محبّۀً منّیج) 

  کی تقرّ عینها و التحزند) 

 

 ؟یا موسی) چیست قدر(فلبثتَ سنین فی أهل مدین ثمَّ جئتَ علی  کلمه قَدَر در معناي  -11

  .گرددوحى آماده  پذیرش براي علیه السالم موسی قدر و مقام و شخصیتى که رسیدن به الف) 

  .قرارداد با حضرت شعیب علیه السالم در شهر مدین مدت اتمامب) 

  .برگزیده شودزمانى که مقدر شده بود موسى علیه السالم به رسالت ج) 

  الف و جد) 



 

 ؟در کالم امیر مؤمنان خطاب به قبور مردگان چیست ،سابق) فُرُطٌمعناي واژه (أنتم لنا  -12

  وارد شوندگان در قبورالف) 

  کوتاهی کنندگان در طاعت خداب) 

  در معصیت خدا زیاده روي کنندگانج) 

  قافله مرگ پیشگاماند) 

 

 ؟نیستاز پیام هاي آیه (فقوال له قوال لیّنا لعّله یتذکّر أو یخشی) کدام گزینه  -13

  .م با مهر و عواطف انسانى استأبراى نفوذ در قلوب مردم نخستین دستور قرآن برخورد مالیم و توالف) 

  .)بترسند(یا از عواقب شوم کار بد خود  د،راه را پیدا کننو  )متذکر شوند(ست که مردم ا هدف آنب) 

  برخوردهاي تند و خشن در مکتب تربیتی پیامبران الهی هیچ جایگاهی ندارد.ج) 

  ر شود و نه از خدا بترسد، در این صورت نسبت به او اتمام حجت شده است.نه متذکّ فرعون اشاره به این احتمال دارد که  (لعلّ)د) 

 

 ؟نیستدرست  در معناي وحیکدام گزینه  -14

  به معنى اشاره رمزى به چیزى=  )11/ا (مریمو عشیّ ةحوا بکرن سبّألیهم إ وحىأفالف) 

  به معنى فرمان تکوینى=  )5/لها (زلزال وحىأک ربّ نّأخبارها بأث تحدّ یومئذب) 

  به معنى الهام غریزى=  )68/حل (نحللى النّإک ربّ وحىأج) 

  به معنى صداى آهسته=  )38/ک ما یوحى (طهمّألى إ وحیناأذ إد) 

 

 ؟نیست) درست ألولی النُّهیدرباره (کلوا و ارعوا أنعامکم إنّ فی ذلک آلیات کدام گزینه  -15

  است.مقابل امر) گرفته شده ؛ ) در اصل از ماده (نهىۀهیَهى) جمع (نُ(نُالف) 

  صاحبان خرد ناب و خالصی که از هر گونه خطا و انحراف مصون است.به معنى (أولی النُّهی) ب) 

  .نه هر گونه فکر و اندیشه اي ،دارد عقل و اندیشه هاى مسئول (أولی النُّهی) اشاره بهج) 

  باز می دارد.ها  به معنى عقل و دانشى است که انسان را از زشتی(أولی النُّهی) د) 

 
 

 ؟نیستدرست  آیه (قال موعدکم یوم الزینۀ و أن ُیحشر النّاسُ ضحیً)کدام گزینه درباره  -16

  است. (یوم الزینۀ) یک روز عید بوده مراد ازالف) 

  است.آیه (واو عاطفه)  (واو) درب) 

  بود.در چنین برنامه اي مردم  شرکتجمع شدن و امکان مهم در تعیین موعد، ج) 

  .در لغت به معنی گسترش آفتاب ، یا باال آمدن خورشید است )حیضُ(د) 

 

   



 ؟) چیستطریقتکم المُثلی(و یذهبا ب دقیق ترمعناي  -17

  مذهب افضلالف) 

  و طریقۀ مُثلی به معناي راه شبیه تر. ؛مُثلی مؤنث أمثل به معنی أشبه و ،طریقۀ به معنی راه ب)

  راه مستقیم ترج) 

  آیین نیکوترد) 

 

 ؟) چیستلقىأل من وّأ ن نکونأا مّإلقى و ن تُأا مّإقالوا یا موسى دلیل پیشنهاد ساحران در آیه ( -18

  ها را بعد از این ماجرا فراهم آورد. که زمینه توفیق ایمان آوردن آننسبت به موسى ساحران احترام الف) 

  .اظهار اعتماد به نفس خود را در برابر توده هاى مردمب) 

  بخاطر سابقه معجزاتی که از او شنیده بودند.احساس ترس ساحران از موسی ج) 

  انذار موسی که باعث نزاع و اختالف ساحران شد.د) 

 

 ؟مبیّن معناي (یُخیّلُ إلیه من سحرهم أّنها تسعی) می باشدعبارت کریمه، کدام  -19

   النّاسسَحَروا أعینَالف) 

  و جآءوا بسحرٍ عظیمٍ ب) 

  و الیُفلحُ السّاحرُ حیثُ أتیج) 

  همه مواردد) 

 

 ؟ما صعنوا) چیست تلقففی نفسه خیفۀً موسی) و (و ألقِ ما فی یمینک  أوجسواژه هاي (ف دقیق تر معناي -20

  می بلعد –کرد احساس  پنهانى و درونى به صورتالف) 

  می رباید –به صورت سطحی و خفیف ترسید ب) 

  می قاپد –کرد پنهانى و درونى احساس به صورت ج) 

  می بلعد –به صورت سطحی و خفیف ترسید د) 

 

 ؟استدرست کدام گزینه  -21

  الّذي فطرنا) واو قسم است.(واو) در (قالوا لن نؤثرك علی ما جآءنا من البیّنات و بق قول اصحّ؛ طالف) 

  طبق نظر فخر رازي، (فی) در (و ألصلبنّکم فی جذوع النّخل) به معنی (علی) می باشد.ب) 

  ادامه سخن ساحران است. قطعا آیه (إنّه من یأت ربّه مجرما...) و دو آیه بعدي،ج) 

  بیان کردند.ساحران دلیل ایمانشان را آمرزش خطاها و سحري که با اختیار مرتکب شدند د) 

 

 ؟دَرَکاً و ال تخشی) چیست معناي درست عبارت کریمه (التخاف -22

  نه از نابودي در دریا می ترسی، و نه از عظمت لشکر فرعونالف) 

  نه از عمق دریا می ترسی، و نه از تعقیب و گرفتاري در چنگال فرعونیانب) 

  می ترسی، و نه از غرق شدن در دریا یاننه از خسارات و زیان هاي فرعونج) 

  نه از غرق شدن در دریاو ترسى،  نه از تعقیب فرعونیان مید) 



 

 ؟صحیح استعبارت کریمه (و أضلّ فرعونُ قومَه و ما هدي)  کدام گزینه در باره ي -23

  است.) ضلّأجمله (معناي جمله (ماهدى) تاکید الف) 

  .دستیابی به سعادت اخروي استاشاره به عدم  )ماهدى(، و دنیوي یاشاره به گمراه )ضلّ(أب) 

  اشاره به عدم هدایت بعد از روشن شدن گمراهى است. )ماهدى(اشاره به گمراه ساختن، و  )ضلّأ(ج) 

  عدم هدایت است.گمراهی و اشاره به  )ماهدى(، و فریب دادن به معناي )ضلّ(أد) 

 

 ؟نیستدرست  و عمل صالحاً ثمّ اهتدي) آیه (و إنّی لغفّارٌ لمن تاب و آمنکدام گزینه درباره  -24

  این آیه بر خالف آیات دیگر قرآن، شرط چهارمی (ثمّ اهتدي) را نیز براي مغفرت بیان کرده است.الف) 

  .اشاره به ادامه دادن راه ایمان و تقوى و عمل صالح است(ثمّ اهتدي) ب) 

  .اشاره به لزوم قبول والیت و پذیرش رهبرى رهبران الهى است (ثمّ اهتدي)ج) 

پذیرش والیت ایشان این آیه درباره بنی اسرائیل است و ربطی به اهل بیت علیهم السالم از روایات متعدد، وجوب محبت ضمن پذیرش د) 

  ندارد.

 

 ؟دلیل تعجیل حضرت موسی علیه السالم براي رسیدن به موعد چه بود -25

  مناجات با پروردگارشوق الف) 

  اخذ توراتب) 

  فتنه سامريج) 

  همه مواردد) 

 

درست ولکنّا حُملنّا أوزاراً من زینِۀ القوم فقذفناها فکذلک ألقی السّامري)  آیه (قالوا ما أخلفنا موعدَك بمَلکناکدام گزینه درباره  -26

 ؟نیست

از مصر از فرعونیان گرفته بودیم در آتش افکندیم، سامرى هم آنچه ) یعنى ما زینت آالتى را که قبل از حرکت ...(قذفناهااحتماال الف) 

  .داشت نیز در آتش افکند تا ذوب شد و از آن گوساله ساخت

  ما زینت آالت را از خود دور ساختیم و سامرى آن را برداشت و در آتش افکند تا از آن گوساله بسازد.) یعنى ...(قذفناهااحتماال ب) 

  ناهان را گردن سامري بیندازندو همه گ این آیه عذر آورده، خواستند خود را مسلوب االختیار نشان دهندبنی اسرائیل به ج) 

  ، بنی اسرائیل را مجبور به خلف وعده کرد، و آن ها گناهی نداشتند و معذور بودند.طرح و القاي ماهرانه نقشه گوساله پرستیسامري با د) 

 

 ؟) چیستنسیهذا إلهکم و إله موسی ف قالوا(ف واژه هايتر معناي درست  -27

  سامرى پیمانش را فراموش کرد - به یکدیگر گفتندبنی اسرائیل الف) 

  سامرى پیمانش را فراموش کرد - سامرى و دستیاران و مؤمنان نخستین او گفتندب) 

  رفت بیراهه بهو  شد سامرى گمراه -  به یکدیگر گفتندبنی اسرائیل ج) 

  موسى فراموش کرده است که این گوساله خداى شما است - گفتندش سامرى و دستیاراند) 

 



به تقیه کرد و چرا امیرالمؤمنین علیه السالم در برابر انحرافات پس از رحلت پیامبر اسالم صلّی اهللا علیه و آله، طبق گفته فخر رازي:  -28

 ؟مودنپیروى خود و ترك متابعت دیگران دعوت نبا صراحت مردم را به مقتضاي حدیث منزلت، همچون حضرت هارون علیه السالم، 

، ولی باطل می شودموسی  که با بازگشتست افتنه سامري در زمان حیات موسی رخ داد و هارون می دانست این تنها فتنه اي الف) 

  انحراف در اسالم پس از رحلت پیامبر اکرم واقع شد.

خود را آشکارا اعالم فرمود، اما وقتی با انکار عموم مردم روبرو شد، همچون امیر مؤمنان تقیه نکرد و در موارد متعدد حق خالفت ب) 

  ناچارا از حق خود صرفه نظر کرد. ،بخاطر جلوگیري از تفرقه در امت ،هارون

  یاوري نداشت. یار و هارون در اقلیت نبود و حدود دوازده هزار نفر همراه او بودند، اما امیرالمؤمنین جز اندکی،ج) 

  مواردهمه د) 

 

درست  آیه (قال یا ابن أمّ التأخذ بلحیتی و ال برأسی إنّی خشیتُ أن تقول فرّقتَ بین بنی أسرائیل و لم ترقُب قولی)کدام گزینه درباره  -29

 ؟نیست

  در این خطاب میخواست موسی (ع) را بر سر لطف آورد و از التهاب او بکاهد (ع)هارونالف) 

  ذکر کرد. تفرقه بین بنی اسرائیلهارون دلیل خود را جلوگیري از ب) 

  هارون می خواست بگوید من اگر اقدام به درگیري میکردم برخالف دستور تو بود و حق داشتی مرا مواخذه کنی.ج) 

  و لذا بعدا از این کار استغفار کرد. ،خشونت موسی درباره هارون بیش از حد بودد) 

 

 ؟فنبذتُها) چیست الرَّسولفقبضتُ قبًضۀً من أثر ما لم یبصروا به معناي درست تر از نظر مؤلف در عبارات (بصرتُ ب -30

  علیه السالمحضرت موسی   - اطالعات خاصى در باره آئین موسى علیه السالمالف) 

  جبرئیل -مجاهده جبرئیل ب) 

  پیک وحی - علیه السالم شریعت موسیبخشی از ج) 

  مرکب جبرئیل - نزول جبرئیل د)

 

 ؟نیست ...) ال مساسَمعنا از معانی (قال فاذهب فإنَّ لک فی الحیوة أن تقولَ کدام  -31

  تماس نمى گرفت و او هم حق نداشت با کسى تماس بگیرد.  فرد خاطیاشاره به یکى از قوانین جزائى شریعت موسى که احدى با الف) 

و براي او پایمردي  ،قطعی با من تماس نگیرد سخت مجازاتاشاره به فرمان موسی که فرمود: کسی درباره خالصی و نجات سامري از ب) 

  نکند.

خداوند او را به بیمارى مرموزى مبتال ساخت که تا زنده بود کسى نمى توانست با او تماس  که سامريموسى در باره اشاره به نفرین ج) 

 گرفتار بیمارى مى شد. بگیرد و اگر کسى تماس مى گرفت،

، به طورى که هر کس بودبه صورت وسواس شدید و وحشت از هر انسانى که نوع بیمارى روانى  یک به سامرىي گرفتاراشاره به د) 

  ).با من تماس نگیرید =(ال مساس :نزدیک او مى شد فریاد مى زد

 

   



 ؟ و قد آتیناكَ من لدنّا ذکراً * من أعرضً عنه ...................................... -32

  براي او خواهد بود. پس بی گمان زندگی سختالف) 

  .در قیامت بار سنگینى از گناه و مسئولیت بر دوش خواهد کشیدپس همانا او ب) 

  و او را در قیامت نابینا محشور می کنیم.ج) 

  الف و جد) 

 

 ؟)، از نظر مؤلف چیستزُرقاًمعناي درست تر واژه (و نحشُرُ المجرمین یومئذ  -33

  کبود چشم هاالف) 

  است. بر اثر شدت درد و رنج  تیره و کبود شده انکه اندامش انیکسب) 

  نابینایانج) 

  سفید هاچشم د) 

 

 ؟) چیستأمتاً)، (التري فیها عِوَجاً و ال قاعاَ صفصفاَها ربّی نسفاً)، (فیذرها ینسفُمعناي واژه هاي ( -34

  عارضه -زمین گسترده و بدوم گیاه  -می لرزاند و ریز ریز می کند الف) 

  بلندي -صاف و مستقیم  -کند  می کوبد و خرد میب) 

  زمین مرتفع و تپه -زمین صاف و خالی  -متالشی و پراکنده می کند ج) 

  زمین خشک و بایر  -صاف و بی پیرایه  -حرکت می دهد و جابجا می کند د) 

 

 ؟تر است قضی إلیک وحیُه)، از نظر مولّف درستمعنا در تفسیر عبارت کریمه (و التعجَل بالقرآن من قبل أن یُکدام  -35

تابى مى کرد، آیه به او تعلیم مى دهد بى تابى مکن ، ما به موقع خود  گاهى به هنگام دیر شدن وحى پیامبر بیکه است اشاره به این الف) 

  .چه الزم باشد بر تو وحى مى کنیم آن

قدم مى شد، قرآن  بر جبرئیل پیشپیامبر نگام نزول تدریجى آیات، گاه ه به ،در شب قدر بر قلب پیامبر با توجه به نزول دفعی قرآنب) 

  دستور مى دهد در این کار عجله مکن و بگذار نزول تدریجى هر کدام به موقع خود انجام گیرد.

  .می کردعجله  آننسبت به ، که وحى آن تمام شود از آن پیش ، خاطر عشق به فراگیرى قرآن و حفظ آنه بپیامبر  کهاست اشاره به این  ج)

  هیچکدامد) 

 

 ؟و لم نجد له عزماً) چیست یَسِنَمعناي واژه (و لقد عهدنا إلی آدم ف -36

  مطلق فراموشیالف) 

  ترك کردنب) 

  ظترك تحفّ ج) 

  ب و جگزینه هاي د) 

 
 

   



 ؟) چیستغويمعناي منتخب مؤلف در واژه (و عصی آدم ربَّه ف -37

  .گیرد به معنى کارى جاهالنه که از اعتقاد نادرستى سرچشمه میالف) 

  .معنى جهل و نادانى ناشى از غفلته بب) 

  معنى محرومیته بج) 

  معنى فساد در زندگىه بد) 

 

 ؟بیان در توجیه گناه حضرت آدم در آیه (و عصی آدم ربَّه فغوي) درست استکدام  -38

  .لزوما به معنى ترك واجب یا ارتکاب حرام نیست عصیان، ا توجه به معناي لغويبالف) 

  عصمت نیست. مقام ت نافیو این مخالف کرد،مخالفت خداوند را فرمان ارشادى  حضرت آدمب) 

  .، که نه گناه است و نه مخالف مقام عصمتبودهگناه نسبى یا ترك اولى  این مخالفتج) 

  همه مواردد) 

 

 ؟، زندگى سخت و تنگى خواهد داشت............................................... و کسى که  -39

  .نافرمانی مرا بکندپیوسته الف) 

  .گردان شود از یاد من رويب) 

  کفر بورزد و آیات ما را تکذیب کند.ج) 

  غرور و استکبار او را به نافرمانی ما بکشد.د) 

 

ترین  پیامبر گرامى اسالم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم): غافل)، ادامه روایت هلکنا قبلهم من القرونأفلم یهد لهم کم  با توجه به آیه (أ -40

 ، کدام گزینه می باشد؟ .........................مردم کسى است که 

  از دگرگونی پرهیز نمایدالف) 

  اندرزي دگرگون کننده نگیردب) 

  

  پرهیزکاري او موجب دگرگونی اش نشودج) 

  از دگرگون شدن دنیا اندرز نگیردد) 

 

 و اجلٌ ک لکان لزاماًسبقت من ربّ کلمۀٌو لو ال در آیه ( ،) از آن یاد شدهۀسنت الهى که در قرآن در موارد متعدد به عنوان (کلممراد از  -41

 ً) چیست؟مسمى

  .افران و مشرکان استعذاب حتمی ک سنت الهیِاي به اشاره الف) 

  .اشاره به وجود انسان کامل در هر عصر است که باعث رفع بالیا و عذاب الهی می شودب) 

  .ها است به آزادى انسانر یاى به فرمان آفرینش دا اشارهج) 

  .زمان حتمى پایان زندگى انسان استاشاره به د) 

 

   



نعمت هاي مادي و ناپایدار دنیا به چه چیز تشبیه شده  ،)............................ منهم عنا به ازواجاًلى ما متّإیک عینَ نّو ال تمدّ( در آیه -42

 ؟است

  کند.سرابی که انسان تشنه آن را آب تصور می الف) 

  .خاکستري که تند بادي بر آن بوزدب) 

  بارانی که نازل شود و گیاهانی برویاند و سپس خشک شوند.ج) 

  شکوفه هاى زندگى دنیاد) 

 

 ؟ .......................................... نامن قبله لقالوا ربّ هلکناهم بعذابٍأا نّأو لو -43

  کردیم و ما از زیانکاران هستیم.افسوس از کم کاري هایی که در طاعت خدا الف) 

  چرا به پیامبران ایمان نیاوردیم و آنان را پیوسته تکذیب می کردیم.ب) 

  اي کاش خاك بودیم و با این وضعیت محشور نمی شدیم.ج) 

   .چرا پیامبرى براى ما نفرستادى ، تا از آیات تو پیروى کنیم پیش از آنکه ذلیل و رسوا شویمد) 


