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ماَء َسْقفًا َمْحُفوظًا َو ُهْم َعْن آیاِتها ُمْعرُِضوَن ﴿، در آیۀ «آسمان»مقصود از واژه   .0  چیست؟ ﴾َو َجَعْلَنا السَّ
 ب( جوی که گرداگرد زمین را فراگرفته است. الف( هفت آسمان 

  کهکشان راه شیری د( ج( ابر
 ُهُزًوا﴾ چیست؟« هزو»معنای واژه   .0

ََّ
وَنَك ِإَل

ُ
ِخذ ُروا ِإْن َیَتَّ

َ
ِذیَن َكف

ََّ
ا َرآَك ال

َ
 در آیۀ ﴿َوِإذ

 ب( جلو انداختن چیزی از وقت خود الف( لهو و لعب 
  هدف د( بى ج( ظاهر کردن چیزی که خالف باطن است برای عیبجویى

 ؟نادرست استبا توجه به آیۀ شریفۀ ذیل، کدام عبارت   .9

ْرِض  َو َمْن ِعنَدُه ََل َیْسَتْکبِروَن َعْن ِعَباَدِتِه َو ََل َیْسَتْحسِروَن ﴿
َ
َماَواِت َو اْْل  ﴾َو َلُه َمن فِى السَّ

 بعدی اسم موصول است. ب( َمْن اولى مبتدای موخر و َمن الف( استحسار: کسى که از شدت خستگى نیرویش تمام شود. 
  ، اولیاء الهى هستند.«َمْن ِعنَدهُ »د( منظور از  ج( ََل َیْسَتْکبِروَن: جمله حالیه. 

 چیست؟« لمز»و « همز»فرق میان   .4
 عیبجویى با زبان است.« لمز»جویى با چشم و اشاره است، در حالى که  عیب« همز» (الف 

 با زبان هستند. جویى هر دو عیب« لمز و همز»ب( 
 ذکر عیوب در غیاب آنها.« همز»شمردن عیوب افراد است در حضور آنها، و « لمز»ج( 
  ذکر عیوب در غیاب آنها.« لمز»شمردن عیوب افراد است در حضور آنها، و« همز»د( 

 شأن نزول آیۀ ذیل کدام است؟  .5

ِذیَن آَمُنوا َل َتْرَفُعوا ﴿ َها الَّ یُّ
َ
ْصواَتُکْم....َغُفوٌر َرِحیٌم یا أ

َ
 ﴾أ

  اقرع بن حابس (د ثابت بن قیس بن شماس (ج گروهى از تمیم (ب ولید بن عقبه (الف 
استد در ستالیای قح تی بته امیتد گترفتن كمتم وارد مدینته شتدند و شتیادتین بتر زبتان متاری  ی بنی شأن نزول زیر مربوط به كدام آیه استت؟ممعی از اایفته  .0

 د.خواستند بر پیامبر ص منت بگذارن ساختند و به پیامبر ص گفتند ما با زن و فرزند نزد تو آمدیم و با توپیکار نکردیم. واز این اریق می
ا َیْدُخِل اَْلیَماُن فِى ُقُلو (الف  ْسَلْمَنا َو َلمَّ

َ
ْم ُتْؤِمُنوْا َو ََلِکن ُقوُلوْا أ ا  ُقل لَّ ْعَراُب َءاَمنَّ

َ
َه َغُفووٌر ﴿َقاَلِت اْْل ْعَماِلُکْم َشْیئا  ِإنَّ اللَّ

َ
ْن أ َه َو َرُسوَلُه ََل َیِلْتکُم مِّ ِبُکْم  َو ِإن ُتِطیُعوْا اللَّ

ِحیم﴾)  (/حجرات14رَّ
ْمَواِلِهْم َو  (ب

َ
ِه َو َرُسوِلِه ُثمَّ َلْم َیْرَتاُبوْا َو َجاَهُدوْا ِبأ ِذیَن َءاَمُنوْا ِباللَّ َما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ ِدُقوَن﴾) ﴿ِإنَّ ْوَلئَك ُهُم الصَّ

ُ
ِه أ نُفِسِهْم فِى َسِبیِل اللَّ

َ
 (/ حجرات11أ

ُه ِبکُل  (ج ْرِض َو اللَّ
َ
َماَواِت َو َما فِى اْْل ُه َیْعَلُم َما فِى السَّ َه ِبِدیِنُکْم َو اللَّ ُموَن اللَّ ُتَعلِّ

َ
 (/ حجرات11ٍء َعِلیٌم﴾)  شَى     ﴿ُقْل أ

وْا َعلَى  (د ْسَلُموْا  ُقل َلَّ َتُمنُّ
َ
ْن أ

َ
وَن َعَلْیَك أ ُه َیُمنُّ َعَلْیکُم     ﴿َیُمنُّ ْن َهَدئکُم    ِإْساَلَمکُم  َبِل اللَّ

َ
  (/حجرات11ِلاْلیَماِن ِإن ُکنُتْم َصاِدِقین﴾)   أ

 به كار رفته است؟ در آیه شریفه ﴿قالوا أمئنا بالحق أم أنت من الالعبین﴾ چه نوع استفیامی  .1
  د( استفهام انکاری ج( استفهام حقیقى ب( استفهام توبیخى الف( استفهام استبعادی 

ا ِبه َعاِلِمیَن﴾ چیست؟  .9 ْبُل َوُكنَّ
َ
ْد آَتْیَنا ِإْبَراِهیَم ُرْشَدُه ِمن ق

َ
ق

َ
 مقصود از رشد در آیه ﴿َول

 علم الهى                        (ب رسیدن به واقع               (الف 
  استعدادهای پنهانى (د صفای باطن                     (ج
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وَن » و « َحَدب»كدام معنا برای دو واژه   .3
ُ
وَن﴾ صحیح است؟« َیْنِسل

ُ
ُموُج َو ُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َیْنِسل

ْ
ُموُج َو َمأ

ْ
ِتَحْت َیأ

ُ
ی ِإذا ف  در آیه ﴿َحتَّ

 .دهند هایشان را افزایش مى های بلند میان زمین پست، نسل زمین (الف 
 .آیند های بلند میان زمین پست، با سرعت بیرون مى زمین (ب
 .آیند راهه و کج راهه، با سرعت بیرون مى بى (ج
  .دهند هایشان را افزایش مى راهه و کج راهه، نسل بى (د
ُیْم » نظر عالمه اباابایی در تفسیر   .02

َ
ف

ْ
ْیدیِیْم َو ما َخل

َ
ُعوَن ِإَلَّ ِلَمتِن اْرَتىتی« ما َبْیَن أ

َ
ُیْم َو َل َیْشف

َ
ف

ْ
ْیدیِیْم َو ما َخل

َ
ُم ما َبْیَن أ

َ
ون﴾   در آیه ﴿َیْعل

ُ
َو ُهتْم ِمتْن َخْشتَیِتِه ُمْشتِفق

 چیست؟
 منظور اعمال گذشته و آینده فرشتگان است. (الف 

 عمل و قول مالئکه تابع اراده الهى است. (ب
 منظور اعمال متفرع بر وجود مالئکه و اسباب مقدم بر وجود آنان است. (ج
  ای الهى است. عبودیت مالئکه موهبت و عطیه (د

َعُل َو « ُهْم » بیترین احتمال در مرمع ضمیر   .00
ْ

ا َیف ون﴾ كدام است؟ ُهْم در آیه ﴿َل ُیْسَئُل َعمَّ
ُ
 ُیْسَئل

 مراد آلهه مشرکان است؛ چون با سیاق سازگارتر است. (ب مراد مشرکان است؛ چون با سیاق سازگارتر است. (الف 
  مراد انسانها و سوال از افعال اختیاری آنهاست. (د مراد هم آلهه و هم مردم است. (ج

 است؟ نادرستمعنای كدام واژه   .00
 َنَفَشت: پراکنده شدند و چریدند. (ب َحْرث: باغ انگور (الف 

رنا: رام کردیم. (د های خونین و سخت َلُبوس: جنگ (ج   َسخَّ
ْخرَ   .09

ُ ْ
ِإن َبَغْت ِإْحَدئُیَما َعلَی اْل

َ
 َبْینُیَما ف

ْ
ْصِلُحوا

َ
أ

َ
 ف

ْ
وا

ُ
َتَتل

ْ
ُمْؤِمِنیَن اق

ْ
َتاِن ِمَن ال

َ
تتِی َتْبِغتی َحتتَی   یدر آیه ﴿َو ِإن َاائف

َّ
 ال

ْ
وا

ُ
اِتل

َ
ق

َ
تاَءْ. ....﴾ اعتراب  َتِفتی  ف

َ
تِإن ف

َ
تِه ف

َّ
ْمتِر الل

َ
َء ِإلتَی أ

 ؟صحیح نیست كدام گزینه
ْخَری متعلق به ِإْحَدئُهَما است. (الف 

ُ
 َطائَفَتاِن فاعل فعل محذوف است. (ب َعلَى اْْل

تِى مفعول به برای َفَقاِتُلوْا است. (د ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن صفت َطائَفَتاِن است. (ج   الَّ
پوشتید یتا بته ختاار كوتتاهی  حجرا. است؟ برخی از زنان پیامبر، امَّ سلمه را به خاار لباس مخصوصی كته می 11ی  ی كدام بخش از آیه شان نزول زیر درباره  .04

 كردند. قد مسخره می
ذیَن آَمُنوا َل َیْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعسى (الف  َها الَّ یُّ

َ
ْن َیُکوُنوا َخْیرًا ِمْنُهْم   ﴿یا أ

َ
 ﴾أ

ْن َیُکنَّ َخْیرًا ِمْنُهنَّ   َو َل ِنساٌء ِمْن ِنساٍء َعسى ﴿ (ب
َ
  ﴾أ

ْنُفَسُکْم  (ج
َ
 ﴾﴿َو َل َتْلِمُزوا أ

ْلقاِب  ﴿ (د
َ
  ﴾َو َل َتناَبُزوا ِباْْل

ِذُف » ی ی دو واژه كدام گزینه درباره  .05
ْ

ِذُف  ی ﴿َبْل  درآیه« َیْدَمُغهُ »و « َنق
ْ

باِاِل  َنق
ْ
ی ال

َ
َحقِّ َعل

ْ
َیْدَمُغهُ  ِبال

َ
وَن﴾ صحیح است؟ ف

ُ
ا َتِصف َوْیُل ِممَّ

ْ
ُکُم ال

َ
ِإذا ُهَو زاِهٌق َو ل

َ
 ف

 رو در رو شدن و مقابله کردن، غلبه چشمگیر و قاطع . (الف 
 پرتاب با سرعت و قوت، غلبه چشمگیر و قاطع . (ب
 رو در رو شدن و مقابله کردن، به طور کامل مضمحل و نابود شده. (ج
  پرتاب با سرعت و قوت ، به طور کامل مضمحل و نابود شده. (د
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 است؟ نشده كدام واژه به درستی معنا  .00
وا: پنهان داشتند (ب َبأس: عذاب (الف    ُمْحَدث: جدید و نو (د َقَصم: سوگند بر هالک کردن (ج أَسرُّ

َعُبون﴾ صحیح است؟ كدام گزینه در اعراب آیه  .01
ْ
 اْسَتَمُعوُه َو ُهْم َیل

َّ
َدٍث ِإَل ِیم محُّ بِّ ن رَّ ن ِذْكٍر مِّ ِتیِیم مِّ

ْ
 ی ﴿َما َیأ

ِتیِهم: فعل نهى و مضارع. (الف 
ْ
 ِمن ِذْکٍر: محال منصوب، مفعول به. (ب َما َیأ

ِهم: متعلق به صفت برای ذکر. (ج بِّ ن رَّ َدٍث: صفت برای فاعل محذوف (د مِّ   محُّ
ْو ُیِ یُعکُم  كدام گزینه در اعراب آیه  .09

َ
ِه  ل

َّ
نَّ ِفیُکْم َرُسوَل الل

َ
 أ

ْ
ُموا

َ
م﴾ صحیح است؟   ی﴿ َو اْعل َعِنتُّ

َ
ْمِر ل

َ ْ
َن اْل  فِی َكِثیٍر مِّ

ِه سد مسد وجانشین دو مفعول اْعَلُموْا  (الف  نَّ ِفیُکْم َرُسوَل اللَّ
َ
نَّ است.   َلْو ُیِطیُعکُم  (ب أ

َ
 خبر أ

ْمِرمفعول به برای َلْو ُیِطیُعکُم  (د ِفیُکْم جار و مجرور ومحلى از اعراب ندارد. (ج
َ
  است.   ِمَن اْْل

نِّ ِإْثٌم ﴿با توجه به آیۀ شریفۀ   .03  هایى که گناه است، چیست؟ ، منظور از گمان﴾ِإنَّ َبْعَض الظَّ
 انسان نسبت به برادر مسلمان خود دارد. ب( ظنى که الف( ظن به وجود خدا 

  د( ظن در عقاید دینى شود. ها را شامل مى ج( همۀ ظن
 نادرست است؟با توجه به آیۀ شریفۀ ذیل، کدام عبارت   .02

ا﴿ ا ... َمکانًا َعِلیًّ یقًا َنِبیًّ ُه کاَن ِصدِّ  ﴾َو اْذُکْر ِفي اْلِکتاِب ِإْدِریَس ِإنَّ
 الف( ادریس یکى از فرزندان حضرت نوح )علیه السالم( است. 

 ب( ادریس، نخستین کسى است که طرز دوختن لباس را به انسانها آموخت.
 ج( ادریس نخستین کسى بود که بوسیله قلم، نویسندگى کرد.

ا»د( ممکن است، مراد از    یکى از درجات قرب باشد.که خدا ادریس را بدان مکان رفعت داده، « َمکانًا َعِلیًّ
 است؟« صدای محسوس»یم از عبارا. قرآنی ذیل، به معنای  كدام  .00

  د( َزفیر ج( َحسیس ب( َشهیق الف( عاِصفة 
 معنای "هزء" ابق تفسیر مجمع البیان در آیه شریفه ﴿و لقد استیزئ برسل من قبلم﴾ چیست؟  .00

 قدر شخص به وسیله زبانب( پایین آوردن  الف( ذلیل و رام کردن 
  د( نفرین کردن ج( کارشکنى و نافرمانى کردن

 حرف "َلم" در آیه شریفه ﴿اقترب للناس حسابیم﴾ به چه معناست؟  .09
  د( َعلى .شود ج( معنا نمى ب( إلى الف( ِمن 

ُسوق»بیترین تفسیر برای دو واژه   .04
ُ

َنتُه فت  «ِعْصیان» و  «ف یماَن َو َزیَّ
ْ

ْیُکُم اْل
َ
َب ِإل َه َحبَّ

َّ
تَر َو   در آیه ﴿َو لِکنَّ الل

ْ
ُکف

ْ
تْیُکُم ال

َ
َه ِإل توِبُکْم َو َكترَّ

ُ
ل

ُ
ُستوَق ق

ُ
ف

ْ
ِعْصتیاَن َو  ال

ْ
ولِئتَك  ال

ُ
أ

اِشُدوَن﴾ به ترتیب كدام است؟  ُهُم الرَّ
 گناهان کبیره؛ همه گناهان. (ب کذب و دروغ؛ گناهان کبیره. (الف 

  کذب و دروغ ؛ همه گناهان. (د هرنوع گناه و خروج از طاعت؛ تاکید بر فسوق. (ج
 َحتَی   .05

ْ
ْم َصبُروا نیَّ

َ
ْو أ

َ
ِحیم﴾ اعراب كدام گزینه صحیح است؟  در آیه ﴿َو ل وٌر رَّ

ُ
ف

َ
ُه غ

َّ
ُیْم َو الل

َّ
َن َخیًرا ل

َ
کا

َ
یْیْم ل

َ
 تْخُرَج ِإل

 ِإَلیِهْم متعلق به َصبُروْا است. (ب َلْو شرطیه و جازم است. (الف 
ِحیم حرف عطف است. (ج ُه َغُفوٌر رَّ   حرف غایت و جر است و تخُرَج مضارع منصوب است.  َحتَى  (د واو در َو اللَّ
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اِحِمیَن﴾ به چه معناست؟ « ُضر»لفظ   .00 ْرَحُم الرَّ
َ
نَت أ

َ
رُّ َوأ ِنَ  الىُّ نِّ  َمسَّ

َ
ُه أ  َناَدی َربَّ

ْ
وَب ِإذ یُّ

َ
 در آیه ﴿َوأ

 شود. بالهایى که بر اثر غفلت بر مشرکان نازل مى (ب مشکالت اجتماعى  (الف 
  رسد. خصوص بالیى که مستقیمًا به جان آدمى مى (د گناهان پنهانى اشخاص  (ج

ْرِض   .01
َ ْ
نا ِف  اْل

ْ
ْن َتمیَد  َرواِسَ  در آیه ﴿َو َمَعل

َ
نا فییا أ

ْ
 ِبِیْم َو َمَعل

ً
 به ترتیب كدام است؟ ِفجاما

ً
ُیْم َیْیَتُدوَن﴾ً  مراد از َرواِسی، أن َتمیَد، ِفجاما

َّ
َعل

َ
 ُسُباًل ل

 ها دریاها، امتداد بیابند، بیابان (ب ها ها، امتداد بیابند، دره کوه (الف 
  ها ها، از لرزش در امان باشند، دره کوه (د ها  دریاها، از لرزش در امان باشند، بیابان (ج

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


