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 است؟  نادرستنه، یکدام گز   .7
 عه است.یر کامل شین تفسیر القرآن, اولیتفس یان فیالتب (الف 

 شود. یبه عنوان نقاد آراء فالسفه و معتزله شناخته م یر خواجه عبدالله انصار یتفس (ب
 ب استفاده کرده است.یح الغیر مفاتیر کّشاف از تفسیتفس (ج
  ات قرآن پرداخته است.یاز آ یر بخشیم, تنها به تفسیر القرآن الکر یتفس (د

َهدی﴿ یۀآ ۀنه دربار یکدام گز   .4
َ

َر ف دَّ
َ
ذي ق

َّ
 درست است؟  ﴾َو ال

 ند.یگو یها را قضا م یژگیاء از جهت ویاش ۀسیمقا (الف 
 کند. یاست که حکمت خدا اقتضا م ینش خلق به اندازه ایآفر  یبه معنا یر الهیتقد (ب
 ند.یگو ینش و خلقت آنها را قدر میاء از جهت آفر یاش ۀسیمقا (ج
  هاست.انسان ۀژیت ویه، هداین آیت در ایمقصود از هدا (د

ثاء»مقصود از   .9
ُ

َمْرعی﴿ یۀدر آ« غ
ْ
ْخَرَج ال

َ
ذي أ

َّ
ْحوی * َو ال

َ
ثاًء أ

ُ
ُه غ

َ
َجَعل

َ
 کدام است؟  ﴾ف

  رهیسبز ت (د ل آبیس یخار و خاشاک رو  (ج اه تریگ (ب اهیس (الف 
ْکری﴿ یۀآ ۀنه دربار یکدام گز   .0

ِّ
َعِت الذ

َ
ْر ِإْن َنف کِّ

َ
ذ

َ
 است؟  نادرست ﴾ف

ر   (الف   موعظه کردن خلق است. یبرا (امبر )صیفرمان خداوند به پ ()َذکِّ
ری (ب ک   فتد.یموعظه را ندارند, به زحمت ن یستگیکه شا یبه خاطر گروه (امبر )صین است که پیا یبرا (عبارت )ِإن  َنَفَعِت الذِّ
ری (ج ک   رند.یا نپذیرند ین معناست که آنها را موعظه کن، خواه بپذیبد (عبارت )ِإن  َنَفَعِت الذِّ
  ست.یان سودمند است و گاه سودمند نیاز عص یمان آوردن به حق و دور یموعظه گاه در ا (د

ُكْبری﴿ یۀدر آ« یکبر »وصف آتش جهّنم به  ۀنه دربار یکدام گز   .5
ْ
اَر ال ی النَّ

َ
ذي َیْصل

َّ
 است؟  نشدهان یب ﴾ال

 آن است. یبودن آتش جهّنم به جهت حرارت و سوزانندگ یکبر  (الف 
 باشد. یمهم تر م یزیز از آتش جهّنم است که از هر چیعلت وصف, لزوم پره (ب
 است.یبودن آتش جهّنم به نسبت آتش دن یکبر  (ج
  بودن آتش جهّنم به جهت مراتب و درکات آن است. یکبر  (د

َمْرعی﴿ات یآ  .9
ْ
ْخَرَج ال

َ
ذي أ

َّ
ْحوی * َو ال

َ
ثاًء أ

ُ
ُه غ

َ
َجَعل

َ
 است؟  یحیانگر چه تسبیب ﴾ف

 ه خداوند در ذات و صفاتیح و تنز یتسب (ب یمراتب معارف اله یح بر مبنایتسب (الف 
  در اختالفات یر یه خدا از قرارگیح و تنز یتسب (د در مخلوقات یه خدا از هر نقص امکانیتنز  (ج

 کند؟  یدر آخرت اشاره م یه خداوند از اختالف مردم به جهت سعادت و شقاوت عملیات به تنز یکدام آ  .1
شی﴿ (الف  ُر َمن  َیخ  کَّ َقی َسَیذَّ ش 

َ ُبَها اْل   ﴾* َو َیَتَجنَّ
یا﴿ (ب ن  َحیاَة الدُّ ِثُروَن ال  ِه َفَصلَّی * َبل  ُتؤ  َم َربِّ ی * َو َذَکَر اس  َلَح َمن  َتَزکَّ ف 

َ
د  أ

َ
 ﴾ق

قی﴿ (ج ب 
َ
ٌر َو أ  ﴾َو اْل ِخَرُة َخی 

ولی﴿ (د
ُ ُحِف اْل  راهیَم َو ُموسی ِإنَّ هذا َلِفي الصُّ   ﴾* ُصُحِف ِإب 
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 ؟ ستینآن  یامت و تحقق کنونیمالصدرا بر وقوع ق یل هاینه از دلیکدام گز   .:
 کند. یامت در زمان حاضر میکه داللت بر تحقق ق یقرآن از الفاظ یر یبهره گ (الف 

 ده شده است.یک اراده آفر یک لحظه و با یعالم خلقت در  یتمام (ب
 ا متصل است.یدن یآخرت به انتها ی، ابتدایاز جهت زمان (ج
  مختلف, متفاوت است. یگروه ها یبرا ،امت از جهت مقداریروز ق (د

 ؟ستیندگاه مالصدرا، درست یات او از دیر حینش انسان و مسیآفر  ۀنه دربار یکدام گز   .3
 شهوت و غضب است. یو نجات از بندها یاز محسوسات ماد ییرها ،یدن به معارف الهیرس ،یق کلّ یکمال انسان در درک حقا (الف 

 حّد کمال است. یشرفت به سو یپ یرو یخاص ن ِی ژگیو یانسان دارا ۀنوع و جوهر  (ب
 م است.یب و تقویتأد ،میتعل ،تیازمند هدایش نیبه کمال خو یابیدست یانسان برا (ج
  قرار دارد. یان, در مراتب باالتر و ارزشمندتر یگر جواهر و اعینش نسبت به دیآفر  ینوع انسان در ابتدا (د
ار در قیانگر ایات بی، آیدگاه زمخشر یاز د  .74

ّ
 کند؟ یداللت م یز یامت بر چه چیمان آوردن کف

 هاآثار گناه و کفر آن ۀآشکار شدن شقاوت بر کّفار و مشاهد (ب امتیچ نفس دروغگو در قینبود ه (الف 
  مان آوردنین به ایدروغ یادعا (د یمان تنها با زبان بدون باور واقعیاعتراف به ا (ج

 است؟  ﴾خاِفَضٌة راِفَعةٌ ﴿ یۀر آیدر تفس یدگاه فخر راز یانگر دینه بیکدام گز   .77
 موحدان ۀن حق و اهل لجاجت و باالبرندیمنکر  ۀن آوردندییپا (الف 

 پاکان و خالصان ۀرانان و باالبرندشهوت ۀن آوردندییپا (ب
 اهل وفاق ۀاهل شقاوت و باالبرند  ۀن آوردندییپا (ج
  مؤمنان به درجات بهشت ۀکافران به درکات جهّنم و باالبرند ۀن آورندییپا (د

ا﴿ر ینه در تفسیکدام گز   .74 كاَنْت َهباًء ُمْنَبثًّ
َ

 است؟  نشدهان یب ﴾ف
 غبار پراکنده (ب درهم شکسته مانند آرد (الف 

  آتش یبه وجود آمده از شراره ها یحرکت ها (د شود یکه از سم اسب کنده م یزیچ (ج
ًة ﴿ر درست است؟ یات ز یر آینه در تفسیکدام گز   .79

َ
الث

َ
 ث

ً
ْزواجا

َ
َمْیَمَنِة  *َو ُکْنُتْم أ

ْ
ْصحاُب ال

َ
َمْیَمَنِة ما أ

ْ
ْصحاُب ال

َ
أ

َ
 ﴾ف

 است که همانند داشته باشد. یز جفتیمقصود از زوج، هر چ (الف 
َمَنِة یتعب (ب َمی  حاُب ال  ص 

َ
 ن گروه نزد مخاطب است.یدر زبان عرب به جهت بزرگداشت شأن ا (ر )ما أ

 باشند. یدر عالم ذر م (راست حضرت آدم )ع ین، خارج شدگان از پهلو یمیاصحاب  (ج
  باشد. یشتن میو برکت بر خو یمنین، اهل خوش یمیمراد از اصحاب  (د

 است؟  یچه کسان یبرا« ُحوٌر عیٌن »ر نمونه، یدگاه صاحبان تفسیاز د  .70
  نیمیاصحاب  (د یهر زن و مرد بهشت (ج یزنان بهشت (ب یمردان بهشت (الف 

 است؟  نادرست، یقرآن ۀکدام کلم یمعنا  .75
  یزنده و جار یمسکوب: فرو ر  (د ده شدهیف چیمنضود: به رد (ج ریق: ظرف بدون دسته و شیابر  (ب دهیغ بر یت ۀمخضود: شاخ (الف 
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 ﴾ال باِرٍد َو ال َکریٍم  *َو ِظلٍّ ِمْن َیْحُموٍم  *َسُموٍم َو َحمیٍم  في﴿ر درست است؟ یات ز یر آیتفس ۀنه دربار یکدام گز   .79
 اه است.یم، دود سیمراد از حم (الف 

ُموم ی، دو صفت برا()ال باِرٍد َو ال َکریٍم  (ب  است. ()َیح 
ُموم (ج  رود. یمنافذ بدن انسان فرو م ۀاست که در هم یحرارت آتش ()َیح 
  ن عذابهاست.یبودن ا ییرقابل شناسایانگر عظمت و غیب (و )َحمیم (نکره بودن )َسُموم (د

َعظیِم ﴿ یۀدر آ« حنث»ان، مراد از یدگاه مجمع البیاز د  .71
ْ
ِحْنِث ال

ْ
ی ال

َ
وَن َعل  ست؟ یچ ﴾َو کاُنوا ُیِصرُّ

 رهیهر گناه کب (ب شرک به خداوند (الف 
  سوگند بر دروغ بودن معاد (د د شده با سوگندیماِن تأکیشکستن پ (ج

َحمیِم ﴿ات یر آینه در تفسیکدام گز   .:7
ْ
ْیِه ِمَن ال

َ
شاِرُبوَن َعل

َ
هیِم  *ف

ْ
شاِرُبوَن ُشْرَب ال

َ
 درست است؟  ﴾ف

ِه  (الف  وم، رو  یعنی ()َفشاِرُبوَن َعَلی 
ّ
 نوشند. یم میآن از حم یپس از پر کردن شکم از زق

 عطش است. یمار یشتر مبتال به ب یبه معنا« مةیه»جمع « میه» (ب
 ابان است.یسرگردان تشنه در ب یبه معنا« هائم»جمع « میه» (ج
ِه « ه»ر مذکر یضم (د   گردد. یقبل بازم یۀدر آ (به )ْلَِکُلوَن  (در )َعَلی 

وَن ﴿ر ینه در تفسیکدام گز   .73
ُ
ق ْو ال ُتَصدِّ

َ
ل

َ
ناُکْم ف

ْ
ق

َ
 است؟  نادرست ﴾َنْحُن َخل

 ق معاد است.یتصد یبرا یلیدهد خالق بودن خدا، دل یع نشان میفاء تفر  (الف 
 وقوع معاد است. ۀن امر اثبات کنندین در به وجود آمدن فرزندان است و ایمحدودبودن نقش والد یخالق بودن خدا به معنا (ب
 خدا به خلقت مجّدد است. ییبر توانا یچ، اثباتیخالق بودن خداوند از ه (ج
  امت دارد.یبودن وقوع ق ین نشان از حتمیاو از مرگ و بعث مردم همراه است و ا یخالق بودن خدا با داناتر بودن او نسبت به همگان و آگاه (د

َمْوَت َو ما َنْحُن ِبَمْسُبوقیَن ﴿ یۀدر آ ﴾َو ما َنْحُن ِبَمْسُبوقیَن ﴿مراد از عبارت   .44
ْ
ْرنا َبْیَنُكُم ال دَّ

َ
 ست؟ یچ ﴾َنْحُن ق

 رد.یبگ یشیتواند از خداوند پ ینم یکس (ب ده است.یافر ین یات و مرگیش از خداوند، حیپ یکس (الف 
  سابقه است. یات موقت و مرگ انسان ها، بیبر ح یر الهیتقد (د رانگر منّزه است.یره شدن عوامل ویخداوند از چ (ج

ُكْم َو ُنْنِشَئُكْم في َعلی﴿ یۀنه درباره آیکدام گز   .47
َ
ْمثال

َ
 أ

َ
ل ْن ُنَبدِّ

َ
ُموَن  أ

َ
 است؟  نادرست ﴾ما ال َتْعل

 نش است.یموصوله و مراد از آن، آفر « ما» (الف 
ثاَلُکم   (ب م 

َ
َل أ  گر است.ید یبا نسل ین شدن نسلیگز یجا (مراد از )ُنَبدِّ

 باشد. یگر یت مشابه دیاست که در نوع یزی، چ«مثال»جمع « أمثال» (ج
ِشَئُکم  في (د َلُموَن  مراد از )ُنن    است که از ناآگاهند. ییها یزی، مسخ افراد به چ(ما ال َتع 

 یاز د  .44
ً
جاجا

ُ
ُكُروَن ﴿ یۀدر آ (دگاه مالصدرا )أ

ْ
ْو ال َتش

َ
ل

َ
 ف

ً
جاجا

ُ
ناُه أ

ْ
ْو َنشاُء َجَعل

َ
 به چه معناست؟  ﴾ل

  گوارا (د پر حرارت (ج نمک تلخ (ب نیر یش (الف 
ویَن ﴿ یۀمراد از آ  .49

ْ
ُمق

ْ
 ِلل

ً
 ست؟ یچ ﴾َو َمتاعا

 سرکشان است. یآتش جهّنم، جزا (ب ابانگردهاست.یب یبرا یا، متاعیآتش دن (الف 
  زورمندان است. یبرا یا، توشه ایآتش دن (د گمراهان است. ۀآتش جهّنم، بهر  (ج
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 ؟ ستین« مواقع نجوم قرآن»انگر ینه بی، کدام گز یدگاه فخر راز یاز د  .40
 ات قرآنیآ یمعان (ب یامبران الهیبندگان و پ یقلب ها (الف 

  نزول قرآن یمکان ها (د ات قرآنیان شده در آیاحکام ب (ج
ْنُتْم ُمْدِهُنوَن ﴿ یۀآ ۀنه دربار ی، کدام گز یخ طوسیدگاه شیاز د  .45

َ
َحدیِث أ

ْ
ا ال

َ
ِبهذ

َ
 ف

َ
 درست است؟  ﴾أ

 است. یه از باب تعجب و شگفتین آیاستفهام در ا (الف 
ِهُنوَن   (ب  قینفاق در تصد یعنی ()ُمد 
 ها آگاه کرده است.است که خداوند، بندگان را از آن ی، حوادث امور «ثیحد»مراد از  (ج
  کافران است. ۀژیه، وین آیخطاب در ا (د

 ست؟ یچ (امبر اکرم )صیر سحر بر پی، حكمت تأثیبدیدگاه میاز د  .49
 کسان است.ی، (امبر اکرم )صیر اسباب عالم نسبت به همه از جمله پین امر که تأثیاثبات ا (الف 

 دانستند.  یرا جادوگر م (امبر )صیکه پ یآشکار شدن دروغ کسان (ب
 ها کارساز است.آن یساحران که جادو  ین توّهم و گمان برایجاد ایا (ج
  ن ابتالیشان از ایا یط سخت و سربلند یدر شرا (امبر )صیآزمودن پ (د

 ِبَرّب ﴿ه یدر آ« فلق»ده یبرگز  ی، معنایر یدگاه قشیاز د  .41
ُ
ُعوذ

َ
ْل أ

ُ
ق ق

َ
ل

َ
ف

ْ
 کدام است؟  ﴾ال

  شکاف (د در جهنم یادره (ج همه خلق (ب صبح (الف 
 

 .            یدباش یروزپ موفق و


