
 

 

 

 

 1 
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 دقيقه 40زمان مورد نياز :   - سؤال چهارگزينه اي 40

  چه روزهایی است؟« ایام مَعدودات»منظور از  .1
   الحجهیازدهم تا سیزدهم ماه ذی ب(                  الحجهالبیض ماه ذیایام الف(

  صحیح است «ج»و  «ب» گزینه های د(                 مشعر و منا ،عرفاتهنگام وقوف در  ج(
 

 شده است؟ درباره چه کسی نازل ..«..ۥَمنَُيۡعِجُبَكَقَۡوُلََُنلَّاِسَٱََوِمنََ»تفسیر نمونه آیه  بر اساس .2
 ابیبنعبداهلل  د(  سلولابیبنعبداهللج(     رجیع ب(  ریقخنس بن شُا الف(

 

 از چه چیزی منع شده است؟  (م یاد کردنقس)در حدیث امام صادق)ع( در خصوص  .3
    به خدا و سوگند قسم راست ب(   ست و دروغ به صورت مطلق به مقدسات دینقسم را الف(
  ت ترک وظایف اجتماعیهقسم خوردن ج د(   قسم خوردن در مورد امور جزئی و کلیج( 

 

ََُزي ِنَََ»مطابق تفسیر صحیح عبارت  .4 َهَوَٰتَِلِلنَّاِسَُحبُّ   امور کیست؟ نده اینزینت ده ....«ٱۡۡلَنِيََوَََٱلن َِسآءَِِمَنََٱلشَّ

  شیطان از طریق نفس اماره د(  نفس امارهج(   شیطان ب( خداوند متعالالف( 
 

 باشد؟ گزینه در مورد امر به معروف و نهی از منکر صحیح میکدام  .5
  تمام شئون امر به معروف و نهی از منکر وظایف فردی همه مؤمنان است. الف(
   شود.امر به معروف از عموم مردم ساقط می های آمرین به معروف وظیفهبا وجود گروه ب(
  شکل گرفت. امر به معروف و نهی از منکرحسبیه جهت  ةرداهایی به نام ادر تاریخ اسالم مجموعهج( 

  فرد فرد جامعه است.های نظارت از وظایف های آمرین به معروف و گروهمجموعه دادن شکل د(
 

هَۡ »در آیه  .6
َ
ِۡنَأ م  َٗۗ ة ََٱۡلِكَتَٰبَِِلَلَۡيُسواََْسَوآء  مَّ

ُ
 اند؟ رار گرفتهمورد ستایش ق کدامیک از گروندگان به اسالم «..أ

   تعدادی از مسیحیان نجران و حبشهب(  عبداهلل بن سالم و همراهان او از یهود مدینه الف(
  همه موارد د(    تعدادی از مسیحیان رومج( 

 

ا »عبارت  .7  ؟ کنداز چه چیزی نهی می پیامبر)ص( را.« ..َوََلَتَُكنَل ِۡلَخآئِنَِيََخِصيم 
  سازش با خائناند(     با خائنان الدج( ج ی با خائنانب( دشمن از خائنان عاالف( دف

 

 شخصیت از راه دور بر جنازه او نماز گذارد؟ کداماز  پیامبر اکرم)ص( برای تجلیل .8
  نیاویس قر د(       هیب رومیصج(   نجاشی ب(  طالبجعفربن ابیالف( 

 

نَيَنِكَحَََوَمنَ»کدام گزینه درباره محتوای عبارت  .9
َ
َأ َََۡصَنَِٰتَٱلُۡمحَۡلَّۡمَيَۡسَتِطۡعَِمنُكۡمََطۡوَلا اََملََكتۡتَفَِمنَمَََُّمۡؤِمَنَِٰتَٱل

ِنََفَتَيَٰتُِكُمَ يَۡمَٰنُُكمَم 
َ
َُوَََٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتَ أ ۡعلَُمَبِإِيَمَٰنُِكم ََبۡعُضََٱّللَّ

َ
ِۢنَبََأ َفََُكمَم  ََوَءاتُوهََُنََّٱنِكُحوهَُۡعض   ۡهلِِهنَّ

َ
َنََّبِإِۡذِنَأ

َِ َب ُجورَُهنَّ
ُ
 باشد؟ صحیح می...« ٱلَۡمۡعُروِفَأ

 کند.صیه نمیاسالم ازدواج با کنیزان را تو ب(                                          این آیه جواز ازدواج مالک کنیز با اوستالف( 

  یه مطرح نیست.د( در ازدواج فرد با کنیزخود، موضوع مهر         باشد.ر ملک دیگران میج( این آیه جواز ازدواج با کنیزانی است که د
َ

 چه بود؟ « موسم بدر صغری» .10
 قراوالن دو سپاه رخ داد.  الف( درگیری مختصری که قبل از جنگ بدر بین پیش

  مکه رخ داد. در نزدیکینفر از مسلمانان  313ب( جنگی که قبل از فتح مکه بین 
  د.شالقعده در سرزمین بدر تشکیل میبازاری که در ماه ذیج( 
 دهند. انجام می البیض()در ایام که حجاج رهسپار مکه، با دیدن قرص ماه ،القعدهخاص در ماه ذی سکیامند( 
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  اهلل شدن حضرت ابراهیم)ع( چه چیزی بیان شده است؟ت خلیلدر حدیث امام صادق)ع( علّ  .11

  ای انحراف در توحیدعدم وجود ذره ب(  و تقاضا نکردن از هیچ کس چ سائلیالف( محروم نساختن هی
  همه موارد د(                                 عالقه شدید او به نماز و ذکر الهیج( 

 

َها »مفسّران شأن نزول آیه برخی به نظر  بنا .12 يُّ
َ
أ ِينََََيَٰٓ ََْءاَمُنواََْٱَّلَّ ََِتَنِۡعمَََٱۡذُكُروا َقَتلَتيَۡعَََٱّللَّ نَيَۡبُستُطٓواَُْكۡمَإِۡذََهتمَّ

َ
ۡوٌمَأ

يِۡدَيُهۡمَ
َ
 کدام واقعه است؟« إََِلُۡكۡمَأ

  جنگ تبوک د(  جنگ احزابج(         بطن نخل ماجرای ب(    قریظهتوطئه بنیماجرای  الف(
 

َها »آیه  در تمجید را مصداق بر اساس روایات، پیامبر)ص( چه کسانی  .13 يُّ
َ
أ ِينََََيَٰٓ َِمنُكۡمََعنَدَِواََْمنَيَۡرتَََمنََُءاَٱَّلَّ َۦينِهَِدَّ

ِِتَ
ۡ
َُفََسوَۡفَيَأ ُُيِبُُّهۡمََوُيِحبُّونَهََُٱّللَّ ََۥَٓبَِقۡومَ  ذِلٍَّةَلََعَ

َ
ِعزَََّيََٱلُۡمۡؤِمنَِأ

َ
َأ َٰفَِةٍَلََعَ َِيَُجَِٰهُدوَنَِِفََسبِيِلََرِينََٱۡلَك َوََلَََيَافُوَنََٱّللَّ

َ  معرفی فرمودند؟ « لَۡوَمَةَََلٓئِم  
  سلمان و ایرانیان د(  اهل یمن ج(                  انصار ب(  مهاجرین ف(ال

 

د ق در او وارهرکس آن را به صورت ماهیانه تالوت کند نفا»امام صادق)ع( در ثواب قرائت کدام سوره فرمودند:   .14

 نشده و از شیعیان علی)ع( خواهد بود؟ 
  انفال و توبه د(  لمائده و انفاج(   آل عمران و مائده ب(  بقره الف(

 

مََۡ» در عبارت« َس لایرالنّـا » منظور از .15
َ
َُٰهُمََٱنلَّاَسََُيُۡسُدوَنََأ ََمآََءاتَى َٰ َُلََعَ   کیست؟  « ۦنَفَۡضلِهَِمََِٱّللَّ

 ب( شخص پیامبر)ص(      الف( مردم بصورت مطلق
 د( آل هاشم بن عبدالمناف     ج( پیامبر)ص( و خاندان ایشان

  

 موضوع حکمیت بین مسلمانان و یهودیان به چه کسی سپرده شد؟« هظیقربنی»در جنگ   .16
 جبلمعاذبن د(  ابودجانه انصاریج(   معاذسعدبن ب(  انصاری ابولبابه الف(

  

 را چه کسی مطرح کرد؟ « يتبَِالمَََََلۡلَةََُ» گروهی پیامبر)ص( در ترورپیشنهاد  .17
  لهبابو د(  ابوجهلج(   پیرمردی از اهل نجد ب(  ابوسفیان الف(

 

ََسَوآءٍَ »مقصود از  .18 َٰ ََسَوآءٍََٱۢنبِذَۡفََ »در عبارت «  لََعَ َٰ  چیست؟« إََِلِۡهۡمَلََعَ
  شکنها در برخورد با دشمنان پیمانپرهیز از رعایت ارزش ب(                   لغو پیمان به عنوان مقابله با مثل )بدون اعالم قبلی( الف(
 صحیح است« ج»و  «الف »گزینه های  د(                           به صورت واضح بدعهداعالم لغو پیمان به دشمنان ج( 

 

 ؟ ردخاطبان آیه اشاره دامژگی در میان یه وچبه « ََوَلَِٰكنَُّهۡمَقَۡوم ََيۡفَرقُونَََ»در عبارت « ََيۡفَرقُونَََ»واژة   .19
  و وحشت ترس د(  نبودمتفاوت ج(        تبعیض قائل شدن ب(  انگیزیتفرقه الف(

 

 قیقت است؟ حبه کدام « ََولَُكۡمَفِيَهاَََجَاٌلَِحَيَتُرِيُحوَنَوَِحَيَتَۡۡسَُحونَََ»اشاره اصلی عبارت   .20
   حل عبور بودن دنیایاد معاد و م ب(       یلزوم نظم در کارهای اجتماعالف( 

 به چوپانی گله تشبیه شده است. روایاتا در جایگاه رفیع رهبر جامعه که باره د(       زیبایی خودکفایی اقتصادیج( 
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ۡعَنَٰبَِوَََٱنلَِّخيلََِثَمَرَِٰتَََوِمن »کدام گزینه درباره عبارت   د21

َ
اََورِزََۡتتَِّخُذوَنَِمۡنُهَسَََٱۡۡل  باشد؟ یصحیح م «قااََحَسنااَكر 

  است. باین آیه از اولین آیات بعد از نزول حکم تحریم شرا الف(
   نوشیدنی شیرین است و اینجا به قرینه آیات اشاره به شراب دارد.« سکر»معنای مشهور ب( 
  این آیه، اولین اخطار دربارة تحریم شراب است.احتماالً ج( 

  است.مجاز  ر طبابتهای حالل از مسکرات از جمله دهدر آیه نشان دهنده برخی از استفاد« رزق حسن»و « مسکرات»تقارن بین  د(
 

مََََولََقدَۡ »مفسّران درباره عبارت  بر اساس تحلیل نظرات  .22 ُهۡمََيُقولُوَنَإِنَّ نَّ
َ
ل ِسَََۥهَُاَُيَعل ِمََُنۡعلَُمَأ َٗۗ ِياُنَبََش  يُۡلِحُدوَنَإََِلۡهََِٱَّلَّ

بِيٌَ مُّ  َ ََوَهََٰذاَلَِساٌنََعَرِب  ۡعَجِم  
َ
 انست؟ را فرد مورد اشاره آیه د« سلمان»توان جناب آیا می« َأ

  این اتهام ایجاد شده است.العاده سلمان زمینةفوق بله، بخاطر دانش الف(
   توان این نظر را پذیرفت.نسبت به جناب سلمان)س( نمی خیر، با توجه به کینه برخی از اعراب ب(
  بله، همراهی سلمان)س( با پیامبر)ص( در تمامی حوادث اسالم، زمینه این اتهام را ایجاد کرده است.ج( 

  ی بودن این سوره، این نظریه قابل قبول نیست.خیر، با توجه به مک د(
 

 در کدام گزینه، مفهوم صحیح قرآنی ذکر شده است؟   .23
 شود.نش کج میبخاطر آن گرد کهاشاره به یک نوع بیماری شتر دارد « تصعیر»واژة  (ب      اشاره به اعمال کبرآمیز دارد.« مختال»واژة  الف(
  صحیح است«  ب»و  «الف »گزینه های  د(       قدرت دارد. اشاره به مستی ناشی از« مرح»واژة ج( 

 

  در اصل مفهوم ریشه خود به چه معنایی است؟« اسبغ»واژة  .24
  کند.ابری که کامالً سایه ایجاد مید(   پیراهن و زره گشادج(         تور ماهیگیریب(  بارش شدید باران الف(

 

ََٱلَۡمِديَنةَِلَئِنَرََّجۡعَنآَإََِلَََيُقولُونََ »عبارت قرآنی  .25 َعزَََُّلُۡخرَِجنَّ
َ
َذلَََّهاَِمنََۡٱۡۡل

َ
 ه کسی بود؟ چاشاره به سخنان  «ٱۡۡل

  سلّام بن عبداهلل د(  ن کعبب یبَاُج(   بیاُعبداهلل ابن ب(   د بن ارقمیز الف(
 

 »کدام گزینه درباره تفسیر عبارت   .26
َوََّ ْْۖ َََُتۡغَنَٱسَۡفََكَفُرواََْوتََولَّوا  باشد؟صحیح می« ٱّللَّ

 نیاز بود.فار بیخداوند از ایمان و اطاعت آن به ک ب(               خداوند نیازی به فرستادن دالیل و موعظه جدیدی بر آن کفار نداشت. الف(
 .صحیح است« ب »و « الف» د( گزینه های                                        پنداشتند.نیاز میآن کفار خود را از اطاعت خداوند بیج( 

 

َ ...»عبارت شأن نزول مطابق  .27 ََِإَونََتۡعُفواََْوتَۡصَفُحواََْوَتۡغفُِرواَْفَإِنَّ ر چاه  دشااره باه عفاو و گذشات     ا« ََرَِّحيمٌََغُفور ََٱّللَّ

 موردی است؟  
 آزار و اذیت مشرکان پس از هجرت (ب                        پوشی از مهریه و حقوق خود پس از جدایی و طالقچشمترغیب به  الف(
  عام است.مفهوم آیه  د(                               ها از پیوستن به مسلمانان در دارالهجرهکوتاهی خانوادهج( 

 

 پوشی و عفو از خطاهای دیگران، کدام واژه دارای ارزش باالتری است؟ در مراتب چشم  .28
  تکفیر د(                  فحصج(   غفران ب(  عفو الف(

 

 جعفر)ع( دلیل وجود فرشتگان مأمور ثبت اعمال چیست؟بنمطابق حدیث حضرت موسی  .29
   حفاظت از بندگان خدا ب(  دوری بندگان از گناه با توجه به شاهد بودن آن دو الف(
  همه موارد د(    بندگاندور کردن شیطان از ج( 

ِفِيَ»سوره  نزول در حدیث نبوی)ص(؛ در شأن  .30 شایوع چاه    ظاهر شدن فحشا و منکر در میاان امّات موجاب   « َُمَطف 

  د( گسترش بالیا ج( خشکسالی ب( شیوع مرگ و میر الف( شیوع فقر       بالیی معرفی شده است؟
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ََُنلََ»تفسیر نمونه، کدام گزینه درباره مفهوم عبارت نظر بنا به  .31  باشد؟ صحیح می« ورُيَّ

 ید کردن است.این ماده در اصل معنا متضمن معنای شستن و سف ب(                شود.خصوص بازگشت معنوی استفاده میماده حور در  الف(
 ترین لغات عرب است.این واژه یکی از اصیل (د             .اندآیه از یک ریشه مورد استفاده در همانند عبارت« حواری»و « محاوره»واژه ج(  

 

 فرماید؟  یمسوره مبارکه بروج، از میان اقوام و لشکریان گذشته به قوم فرعون و ثمود، اشاره چرا خداوند در   .32
 کردند. )قوم ثمود( تر زندگی میهای نزدیک)قوم فرعون( و یکی در قرنبسیار دور زیرا یکی در گذشته الف( 

   با سرنوشت هر دو، آشنایی اجمالی داشتند. ناطبامخچون  ب(
  رای قدرت نظامی و دیگری دارای ثروت بسیار بود.زیرا یکی داج( 

  ها از اقوام عرب و دیگری غیر عرب بود.چون یکی از آن د(
 

 چیست؟ « َٱۡلَعَقَبةَََٱۡقَتَحمََفَََلَ »در آیه « ََعَقَبةََ »منظور از   .33
  ز(رامصداق بدر روایت نبوی ذکر شده ) جهاد با نفس که ب(                              «ةبََقََمَعََكَُامََإنَأمََ»روایت نبوی  الف(

 صحیح است« ج »و « ب» د( گزینه های                 مواردی که در آیات بعدی ذکر شده است.ج( 
 

ََٰهاََ»مقصود از  .34 ى  در سوره شمس چیست؟  «فََسوَّ
   گرانیکسره کردن کار طغیان ب(       ها در اثر عذابها و سرزمینصاف شدن خانه الف(
  همه موارد د(                        مساوات و شمول عذابج( 

 

  تر است؟مناسب« ََوَواِِل ََوَماََوَِلَََ» از نظر تفسیر نمونه، کدام گزینه درباره مفهوم .35

 ب( منظور ابراهیم)ع( و اسماعیل)ع( است.               باشد.الف( منظور آدم و فرزندانش می
 د( منظور هر پدر و فرزندی است.             او )نسل اعراب( است.   ج( منظور اسماعیل و فرزندان

 

 ست؟چی« ونتَُيزََ»و « يتَِ»تر در تفسیر تفسیر نمونه، نظر مناسب ر اساس نظریة صاحبب  .36
   دو کوه یا مرکز مقدس ب(           العاده آن دو(دو میوه معروف )با توجه به خواص فوق الف(
  المقدسجودی و بیت کوه د(                       ان نوح)ع(دوران آدم)ع( و دورج( 

 

 « کند.هیچ منافقی آن را تالوت نمی»پیامبر اکرم)ص( در فضیلت کدام سوره فرمودند:   .37
  سوره حدید د(   سوره بیّنهج(     سوره منافقون ب(   سوره توحید الف(

 

 ازل شده است؟ن «السالسلذات»بعد از جنگ  ریزهای کدامیک از سوره  .38
  سوره تغابن د(  سوره توبهج(   سوره صف ب( سوره عادیات الف(

 

َُ»و « هزََمََهَُ»بنا به نظر تفسیر نمونه کدام گزینه درباره واژه   .39  باشد؟ صحیح می« هزََمََل
 . هر دو به یک معنا هستندالف( 

   جوست.به معنای عیب« لمزه»به معنی غیبت کننده و « همزه» ب(
  به معنای عیبجویی با زبان است.« لمزه»ه معنای عیبجو با اشاره به ب« همزه»ج( 

  به معنای عیبجویی پنهان است« لمزه»به معنای عیبجویی آشکار و « همزه» د(
 

 در چه مکان و زمانی نازل شده است؟ «رصنََ» بنا به نظر تفسیر نمونه، سوره   .40
       مدینه، بعد از هجرت پیامبر)ص( در ب(  در مکه، دوران خفقان و مظلومیت مسلمانان الف(

   در مکه، بعد از فتح مکه د(                               در مدینه، بعد از صلح( ج 
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 دقيقه 80زمان مورد نياز  – سؤاالت تشريحي 20
 را توضیح دهید.  «رباخواران کیفر»و « بطح»احتماالت تفسیری در بحث  -1

لَمَۡ »شأن نزول آیه  -2
َ
ِينََََلَتََرَإََِأ َِنََٱَّلَّ وتُواَْنَِصيب اَم 

ُ
 . ن کنیدبیارا  «...ٱلِۡكَتَٰبَِأ

 کدام آیات بعد از آن نازل شدند؟  یان کنید،را توضیح داده و ب «حمراء االسد»ماجرای غزوه  -3

ِينََََلَِٰكنَِ »تفسیر آیه  -4 ََْٱَّلَّ ََٱتََّقۡوا َٰت  َََِوَماَِعندَََ..........َربَُّهۡمَلَُهۡمََجنَّ َۡي َخَََٱّللَّ
َ
 ان کنید. بیرا  «َبَۡرارََِل ِۡل

 ین همسران،با توجه به عدم امکان تحقق عدالت بو سورة نساء  محتوای بر اساس »لطفاً به این شبهه پاسخ دهید.  -5

 «. کندتلویحاً قرآن کریم پدیدة چند همسری را ممنوع اعالم می

 ح دهید. دستور قرآنی درباره شیر دادن به نوزادان را به اختصار توضی چهار -6

 را بیان فرمایید.  «انفال»بر اساس حدیث امام صادق)ع( مصادیق  -7

 را بیان نمایید؟« قَطبََََعنََْاَطَبقَاَلَََتَْكُبََّ»حداقل چهار تفسیر برای جمله  -8

 ادلّه تحلیل کنید( نظرات و  آیا فرشتگان در جنگ بدر همراه مسلمانان جنگیدند؟ )موضوع را با ذکر -9

کر ذمورد  4را نمی توان پدیرفت؟ ) (ع)عیسی  حضرت ی بر اساس چه قراینی مصلوب شدنعالوه بر معارف قرآن -10

 شود(

قِْسمَََُل) با توجه به آیه -11
ُ
قَََْل »( منظور از هذاالبلد چیست؟ دوتفسیر برای اْۡلََلََِبِهَذاَأ

ُ
 .ذکر نمایید« َِسمَُأ

ان مونه را بیتفسیر ن را بیان کرده، نظریه مدنظر در ابتدای سورة نحل« يٌَبَِمََُّمٌَيصَِخََ»نظرات مفسّران درباره عبارت  -12

 کنید. 

ََِِإَونَۡ »واکنش پیامبر)ص( بعد از نزول آیه  -13 َِٰبِينََُتۡمَلَُهَوََخۡي َلَئِنََصَبَۡوَََۖۦَْهَََِعَقۡبتُۡمََفَعاقِبُواَْبِِمۡثِلََماَُعوقِۡبتُمَب  چه بود؟ « ََل ِلصَّ

هایی ، چه موهبتسوره لقمان ذکر شدهآیات را که در « عمت باطننعمت ظاهر و ن» السّالم()علیهمپیامبر  تبیاهل  -14

 اند؟ نموده معرفی

 چیست؟ "ةيلََسَِوََ" ، منظور از کلمه«مائده»و   «اسرا» هایباتوجه به آیات سوره -15

 چیست؟« اولویت پیامبر)ص( بر مؤمنین»بنا بر نظریه تفسیر نمونه، منظور از  -16

َِٰدقَََِلََ ََل ِيَۡسَ »در عبارت « صادقین»قصود از با استناد به شواهد قرآنی مشخص کنید م -17 ََعنَِصۡدقََِيََٱلصَّ
َ
َهِۡمََۚۡوأ َعدَّ

ا َِلم 
َ
َٰفِرِيَنََعَذابااَأ  چیست؟ « َلِلَۡك

ي ِن »شأن نزول آیه  -18
َ
َََتِۡمُلَرِزَۡقَهاَََوَكأ َلَّ ِنََدٓابَّةَ  َُم  ِميعََُۡمَۚۡوَُهوََيَّاكَُيَۡرزُُقَهاَِإَوَٱّللَّ ره به کدام رخداد در اشا« َلِيمَُٱلۡعَََٱلسَّ

 صدر اسالم دارد؟ 

 را بیان کنید. « رحمت»و « مودّت»تفاوت میان دو واژه  -19

 آیا واژه مولی در حدیث غدیر می تواند به معنای دوست باشد؟ چرا؟ توضیح دهید. -20

 


