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ُنوا»از آیه   .0 َتَبیَّ
َ

ذیَن آَمُنوا ِإْن جاَءُكْم فاِسٌق ِبَنَبٍإ ف
َّ
َها ال یُّ

َ
 د؟شوبه جز بحث ضرورت تحقیق در مورد خبر فاسق چه مطلب دیگری برداشت می« یا أ

  جواز عمل نکردن به خبر عادل (د وجوب عمل نکردن به خبر فاسق (ج جواز عمل به خبر عادل (ب وجوب عمل به خبر غیر فاسق (الف 
أصِلُحوا َبیَنُهَما ِبالَعدِل »در آیه « بالعدل»مقصود از قید   .0

َ
اَءْت ف

َ
إْن ف

َ
 چیست؟« ف

 غنائم جنگیرعایت مساوات در تقسیم  (ب گرفتن دیه از متجاوز و پرداخت آن به صاحبان حق (الف 
  رعایت عدالت در قضاوت میان دو گروه متخاصم (د برقراری عدالت در جامعه پس از اصالح ما بین (ج

 است؟ نشدهكدام كلمه به درستی معنا   .9
 َحْبط: باطل شدن، بی اثر شدن (ب غّض: پایین آوردن صدا و چشم (الف 

  َفيء: برگشتن (د َعَنت: خروج از طریق مستقیم (ج
وَن »كدام یک از آیات سوره حجرات از نظر مفهومی با آیه   .4

ُ
وِل َو ُهم ِبأمِرِه َیعَمل

َ
وَنه ِبالق

ُ
 تناسب دارد؟« ال َیسِبق

 و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما (ب یا ایها الذین آمنوا ال تقّدموا بین یدی الله و رسوله (الف 
  فضال من الله و نعمه و الله علیم حکیم (د ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم ال یعقلونان الذین  (ج

 است؟ نادرستمعنای كدام گزینه   .1
 جویی کردنَلمز: عیب (الف 

 التناُبز بااللقاب: صدا زدن یکدیگر با القاب بد (ب
 امور شخصی افرادهای دیگران برای آگاهی از تجّسس: تفحص در احوال و خلوت (ج

  کشد.د( ال َیِلْتُکم: برای شما به رخ نمی
 یک از آیات سورۀ حجرات تناسب دارد؟با كدام« ضع أمر أخیک علی أحسنه»روایت   .6
ن   (الف  ذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َکثیرًا ِمَن الظَّ َها الَّ یُّ

َ
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة  (ب یا أ َخَوْیکمِإنَّ

َ
ْصِلُحوْا َبیْن أ

َ
 َفأ

  ِبْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد ااْلیماِن  (د َو ال َیْغَتْب َبْعُضُکْم َبْعضاً  (ج
 اساس آیات سوره حجرات، متن روایت زیر از امام صادق )علیه الّسالم( را كامل كنید. بر  .1

 «و یتناكحون و اإلیمان علیه یثابونإّن اإلسالم ......... اإلیمان و علیه یتوارثون »
  فوق (د مع (ج بعد (ب قبل (الف 

 كدام است؟« سابقون»و « اصحاب میمنه»ترین وجه تمایز میان بر اساس آیات و روایات، مهم  .9
 گیرند.میدهند؛ اما سابقون در انجام کارهای خیر پیشی اصحاب یمین کارهای خیر را به صورت معمولی انجام می (الف 

 روزند.دهند؛ اما سابقون به کارهای واجب و مستحب اهتمام میاصحاب یمین فقط کارهای واجب را انجام می (ب
 هاست.هاست؛ اما محور عملکرد سابقون پروردگار آنمحور عملکرد اصحاب یمین دین آن (ج
  پردازند.الهی میسابقون با یقین و اخالص بیشتری نسبت به اصحاب یمین به طاعت  (د

 اند؟تشبیه شده« مروارید در صدف»در آیات سورۀ واقعه كدام گروه به   .3
  اصحاب یمین (د حوران بهشتی (ج مقّربون (ب ولدان مخّلدون (الف 

 صحیح است؟« ُمتَرفین»كدام گزینه در معنای   .01
  شکنانپیمان (د متجاوزان ثروتمند (ج کنندگانتکذیب (ب کاراناسراف (الف 
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اِرُعوَن »آیات   .00 ْم َنْحُن الزَّ
َ
ْنُتْم َتْزَرُعوَنُه أ

َ
 أ

َ
وَن * أ

ُ
ْیُتْم ما َتْحُرث

َ
َرأ

َ
 ف

َ
 یک از اصول اعتقادی است؟در مجموع استدالل بر كدام« أ

  عدل (د نبوت (ج معاد (ب توحید (الف 
 به ترتیب معنای كدام گزینه است؟« افروزیدآتش می»و « آبی كه از شدت شوری، تلخ است»   .00

  ُحطام ـ ُمقِوین (د ُاجاج ـ ُتوُرون (ج ُمزن ـ ُتمُنون (ب ُاجاج ـ تفّکهون (الف 
ی عمومی و همگانی قرآن كریم اشاره دارد؟  .09

ّ
 كدام تعبیر به تجل

  لوح محفوظ (د اّم الکتاب (ج تنزیل (ب کتاب مکنون (الف 
ْیَر َمدینیَن * َتْرِجُعوَنها ِإْن ُكْنُتْم صاِدقیَن » آیات   .04

َ
ْو ال ِإْن ُكْنُتْم غ

َ
ل

َ
 پاسخی به كدام عقیده منکران است؟« ف

  نفی مرگ (د نفی رسالت (ج نفی بعث (ب نفی توحید عبادی (الف 
في»در آیه « إْن »در مورد حرف   .01

َ
ْبُل ل

َ
 كدام گزینه صحیح است؟« َضالٍل ُمبیٍن  َو ِإْن كاُنوا ِمْن ق

 حرف شرط است برای تعلیق این جمله بر جواب شرط (ب کند.حرف نفی است که مفهوم جمله را منفی می (الف 
  که برای تأکید آمده« إّن »به معنای مخفف از مثقله است  (د حرف زائد است که تأثیری در معنا ندارد (ج

وها»در آیه   .06
ُ
ْم َیْحِمل

َ
مَّ ل

ُ
ْوراَة ث وا التَّ

ُ
ل ذیَن ُحمِّ

َّ
 است.« .......... لم یحملوها»منظور از تحمیل .......... و مقصود از « َمَثُل ال

 واگذار کردن ـ نپذیرفتن (ب تعهد گرفتن در عمل به تورات ـ عمل نکردن (الف 
  تعهد گرفتن در انتقال تورات ـ منتقل نکردن (د مجبور کردن ـ حمل نکردن (ج

 بر اساس آیات سورۀ جمعه، نشانی راستگویی در دوست خدا بودن چیست؟  .01
  احسان به بندگان (د آرزوی مرگ (ج تقوا (ب ایمان و عمل صالح (الف 

 است؟ نشدهكدام كلمه به درستی معنا   .09
  شدهخاموش (حصید: )آتش (د قصمنا: شکستیم و هالک کردیم (ج اضغاث: امر مختلط (ب تازه به وجود آمده محَدث: (الف 

عاَم َو ما كاُنوا خاِلدیَن »آیه   .03 وَن الطَّ
ُ
ُكل

ْ
 ال َیأ

ً
ناُهْم َجَسدا

ْ
 در پاسخ سخن مشركان در كدام آیه است؟« َو ما َجَعل

 نوحی الیهمو ما ارسلنا قبلک اال رجااًل  (الف 
 ما آمنت قبلهم من قریة أهلکناها (ب
 قال ربي یعلم القول فی السماء و األرض (ج
  الهیة قلوبهم فأسّروا النجوی الذین ظلموا هل هذا اال بشر مثلکم (د

 است؟ نشدهمعنای كدام مفرده به درستی بیان   .01
 گسترانندَیسَتحِسُرون: نمیال  (ب شکندَیدَمُغه: مغز او را می (الف 

  .بیاید، به معنای خوف است« ِمن»ُمشِفُقون: اشفاق اگر با  (د شوندال ُیفَترون: سست نمی (ج
ِإذا ُهَو زاِهٌق »در آیه   .00

َ
َیْدَمُغُه ف

َ
باِطِل ف

ْ
ی ال

َ
َحقِّ َعل

ْ
ِذُف ِبال

ْ
 به چه معناست؟« اذا« »َبْل َنق

 رود.کند ولی ناگهان از بین مییعنی باطل بسیار پایدار جلوه میبه معنای مفاجات است؛  (الف 
 رود.به معنای ظرفیت است؛ یعنی زمانی که حق را بر باطل بکوبیم، باطل از بین می (ب
 رود.به معنای شرطیت است؛ یعنی اگر حق را بر باطل بکوبیم، باطل از بین می (ج
  جمله است.حرف زائد و صرفا برای تأکید مفهوم  (د
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َسَدتا»آیه   .00
َ

ف
َ
ُه ل

َّ
 الل

َّ
ْو كاَن فیِهما آِلَهٌة ِإال

َ
 بر كدام برهان داللت دارد؟« ل

  برهان صدیقین (د برهان تمانع (ج برهان علیت (ب برهان نظم (الف 
وَن »آیه   .09

ُ
ْمِرِه َیْعَمل

َ
ْوِل َو ُهْم ِبأ

َ
ق

ْ
وَنُه ِبال

ُ
 وصف كدام گروه است؟« ال َیْسِبق

  اولیاء (د متقین (ج مالئکه (ب انبیاء (الف 
ْن َتمیَد ِبِهم»در آیه   .04

َ
ْرِض َرواِسَي أ

َ ْ
نا ِفي اْل

ْ
 شود.است كه موجب .......................... می« ............ رواسي»مقصود از « َو َجَعل

 ای به نقطۀ دیگرهای وسیع ـ راه یافتن مردم از نقطهراه (الف 
 ها ـ نگاه داشتن زمین از اضطرابکوه (ب
 های اصلیها ـ مایل کردن مردم به راهکوه (ج
  های اصلیهای فرعی به راههای وسیع ـ مایل کردن مردم از راهراه (د

ؤُكم»واژۀ قرآنی   .01
َ
 به چه معناست؟« َیْکل

  آزماید.شما را می (د کند.شما را حفظ می (ج کند.زده میشما را بهت (ب کند.مند میشما را بهره (الف 
 ؟دهدنمیكدام گزینه معنای درست كلمه را نشان   .06

 کندجذاذ: کسی که پشت می (ب فرقان: جدا کنندۀ حق از باطل (الف 
  عاکفون: مالزمت کنندگان به عبادت (د هاتماثیل: مجسمه (ج

ا»بر اساس آیات سورۀ انبیاء، مقصود اصلی و نهایی حضرت ابراهیم )علیه الّسالم( از تعبیر   .01
َ

ه َكِبیُرُهم َهذ
َ
َعل

َ
 چه بود؟« َبل ف

 هاانکار شکستن بت (الف 
 رفع اتهام از خود (ب
 توجه دادن کفار به عدم توانایی بت بزرگ در سخن گفتن (ج
  کنندگان خودمنفعت و دفع ضرر برای پرستشها در جلب اثبات ناتوانی بت (د

امبر حکم صااحیح به كدام پیهنگام وارد مزرعه شااخصاای شااده و آن را فاسااد كردند،بر اساااس آیات سااورۀ انبیاء، در داسااتانی كه گوساافندان گروهی شااب  .09
 تفهیم شد؟

    (حضرت سلیمان )علیه الّسالم (د   (داود )علیه الّسالمحضرت  (ج   (حضرت لوط )علیه الّسالم (ب   (حضرت نوح )علیه الّسالم (الف 
اِلُحون»در آیه « ذكر»مقصااود از   .03 ها ِعباِدَي الصااَّ

ُ
ْرَض َیِرث

َ ْ
نَّ اْل

َ
ْكِر أ

ِّ
ُبوِر ِمْن َبْعِد الذ ْد َكَتْبنا ِفي الزَّ

َ
ق

َ
ر اساات و این آیه به منافع ایمان و مضاااّر كفر د« ............ َو ل

 ............... اشاره دارد.
  قرآن ـ دنیا (د تورات ـ دنیا (ج قرآن ـ آخرت (ب ورات ـ آخرتت (الف 

 در آیه پنجم سوره حج، اشاره به مراحل خلقت انسان و نیز اشاره به رویش گیاهان از زمین مرده، استدالل بر كدام موضوع اعتقادی است؟  .91
 بعث و برانگیختن (ب دار بودن خلقتهدف (الف 

  اعمالشمسئول بودن انسان در قبال  (د وجود بهشت و جهنم (ج
هِ »در آیۀ   .90

َّ
 به چه معنایی اشاره دارد؟« ثاني عطفه»تعبیر « ثاِنَي ِعْطِفِه ِلُیِضلَّ َعْن َسبیِل الل

 کردن از راه خداگمراه (ب (روی گرداندن )کنایه از تکّبر (الف 
  فریفتن مؤمنین (د انباشتن ثروت  (ج

َه َعلی»در آیه   .90
َّ
اِس َمْن َیْعُبُد الل  به كدام گروه اشاره دارد؟« من یعبد الله علی حرف»تعبیر « َحْرٍف  َو ِمَن النَّ

 افراد ضعیف االیمان و متزلزل (ب افراد دارای ایمان قوی و استوار (الف 
  آورندواجب و مستحب را به جا میافرادی که عبادات  (د کنندافرادی که در عبادت به واجبات اکتفا می (ج
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 َو َعلی»آیۀ   .99
ً
ُتوَك ِرجاال

ْ
َحجِّ َیأ

ْ
اِس ِبال ْن ِفي النَّ

ِّ
ذ

َ
 یعنی ............... .« ُكلِّ ضاِمرٍ  َو أ

 آیند.در میان مردم اعالن حج کن؛ مردانی سوار بر شتران الغر به سوی تو می (الف 
 آیند.پیاده و سوار بر شتران الغر به سوی تو میدر میان مردم اعالن حج کن؛  (ب
 آیند.در میان مردم اذان بگو؛ مردم پیاده و سواره به سوی تو می (ج
  آیند.در میان مردم اذان بگو؛ مردمی سوار بر شتران الغر به سوی تو می (د

 بر اساس آیات سورۀ حج، دلیل انجام حج برای مردم كدام است؟  .94
 ها و یاد کردن خدا در ایام معلوماتمشاهده کردن منافع دنیوی و اخروی برای آن (الف 

 خالص کردن عبادت و یاد کردن خدا در ایام معلومات (ب
 مشاهدۀ عظمت جهان اسالم و خالص کردن عبادت برای خدا (ج
  قربانی کردن هوای نفس و تمرین تقوا (د

 معنای كدام گزینه صحیح است؟  .91
 کند.چه به او داده شده قناعت میُمعَتّر: کسی که به آن (ب ُبْدن: جمع البدنة: گاوها و شترهای قربانی (الف 

  َمشید: خالی شده، سقوط کرده (د خاویة: مرتفع و بلند یا گچ کاری شده (ج
َه َعلی»بر اساس آیه   .96

َّ
ِلُموا َو ِإنَّ الل

ُ
ُهْم ظ نَّ

َ
وَن ِبأ

ُ
ذیَن ُیقاَتل

َّ
ِذَن ِلل

ُ
دیٌر  أ

َ
ق

َ
 اذن به قتال به مسلمانان معطوف به كدام دلیل است؟« َنْصِرِهْم ل
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