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از ( ۲۸آل عمران/)«ال یتخذ المؤمنون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین»مراد از اتخاذ والیت کافران که در آیه مبارک:  -۵۱ 

 آن نهی شده است، چیست؟ 

 الق و سائر شؤون زندگی( امتزاج روحی با کافران و اثرپذیری از آنان در اخ1

 تبعیت از کافران در چهار چوب الزامات قانونی حاکم بر نظامات اجتماعی بشر( ۲ 

 پذیرش حاکمیت کافران در جامعه بشری و التزام به ضوابط و قراردادهای آنان( ۳ 

 هر گونه محبت به کافران و لزوم جداسازی روشن میان آنان و مؤمنان در امر ارتباط قلبی( ۴

 

 ، کدام است؟(۱۷)العلق « لیدع نادیهف»در آیه مبارک:  «نادیه»از نظر شیخ طبرسی)ره( در مجمع البیان، مراد از  -۵۲ 

 خداوند که می تواند باری اش کند.( ۲    ( مالئکه که موکل بر عذابند1

 است.پیامبر اکرم )ص( که ایشان را تکذیب کرده ( ۴  معاشران او که از آنان کمک می خواهد.( ۳ 

 

 با کدام آیه، ارتباط معنایی دارد؟( ۵/)التین « ثم رددناه أسفل سافلین»آیه مبارک:  -۵۳ 

  «في الخلق هسکننو من نعمره ( »۲    «من یعمل سوءا یجز به ( »۱ 

 «یره و من بعمل مثقال ذرة شرا ( »۴     «یغکال إن اإلنسان لیط( »۳ 

 

 إنا خلقنا االنسان من نطفة امشاج»در آیه مبارک: « ابتالء»از دیدگاه عالمه طباطبایی)ره( کدام مورد در خصوص  -۵۴

 صحیح است؟( ۲/)االنسان « نبتلیه

 امتحان الهی در دنیا ( ۲    انواع بالهای دنیوی( ۱

 سیر خلقت انسان از نطفه تا تولد( ۴    سیر انسان در عالم برزخ( ۳ 

 

ال  یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم»در آیه مبارکه: « ال یألونكم خباال»نظر عالمه طباطبایی)ره( مراد از از  -۵۵ 

 چیست؟( ۱۱۸)آل عمران/ « م...وا ما عنت  ود  یألونكم خباال 

 ون و خبال به معنای شر است.تمن  ی( ال یألون به معنای 1

 خبال به معنای خیانت است.ال یألون به معنای ال یقدرون و ( ۲ 

 ال یألون به معنای ال یستطیعون و خبال به معنای فساد است.( ۳ 

 است. ون و خبال به معنای آزار و اذیتال یألون به معنای یحب  ( ۴

 

 «اقرء باسم ربک الذی خلق»در آیه مبارک: « إقرء»از دیدگاه عالمه طباطبایی )ره( کدام مورد درباره مفعول به فعل  -۵۶

 ( صحیح است؟1)العلق /

 باسم ربک( ۲     ( القرآن الکریم1 

 المحذوفة« الصالة»کلمة ( ۴    بسم الله الرحمن الرحیم( ۳

 

 دال بر کدام مورد است؟( ۴۲)آل عمران /...« از نظر عالمه طباطبایی )ره(، تعبیر و اذ قالت المالئكة یا مریم ان الله  -۵۷ 

    مقام عصمت مریم )س(( ۱

 ث بودن مریم )س(حد  مقام م( ۲ 

 مقدم بودن مریم )س( بر همه زنان عالم در همه شوؤن ( ۳ 

 مقدم بودن مریم )س( بر همه زنان عالم در امر والدت خارق العاده عیسی )ع(( ۴
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و  لو أن بینها  و ما عملت من سوء تود   ار حضیوم تجد کل نفس ما عملت من خیر م»کدام مورد در خصوص آیه مبارک:  -۵۸

 ، اشتباه است؟(۳۰آل عمران /« ) و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد ابینه أمد بعید

 آیه فوق از آیات دال بر تجسم اعمال است.( ۱ 

 بیانیه است.« ن سوء م  »و « خیر»در همین « نم  ( »۲ 

 برای تحقیر است.« سوء»و « خیر»ره آوردن کن( ۳ 

 خبر است برای مبتدای محذوف )هي(« دایلو أن بینها و بینه أمدأ بع تود  »جمله ( ۴

 

 ک  فإن کذبوک فقد »از نظر عالمه طباطبایی)ره(. کدام مورد در خصوص آیه مبارک:  -۵۹ 
 

بالبینات و  ب رسل من قبلک جاؤواذ

 ، اشتباه است؟(۱۸۴)آل عمران /« الزبر والكتاب المنیر

   است« زبور»جمع کلمه « زبر»واژه ( ۱ 

 قرآن کریم است.« کتاب منیر »مراد از ( ۲ 

 به معنای کتابی است مشتمل بر حکمتها و مواعظ.« زبور( »۳

 این آیه پیامبر اکرم )ص( را که از تکذیب کفار رنج می برد، تسلی خاطر میدهد.( ۴

 

نوع  ، از کدام(۱۰۲)آل عمران /« سلمونوال تموتن إال و أنتم م»از نظر عالمه طباطبایی )ره(، نهی موجود در آیه مبارک:  -۶۰ 

 است؟

 امتنانی( ۴    ارشادی( ۳    تشریعی( ۲   تکوینی( ۱ 

 

األعلی ) «سنقرئک فال تنسی إآل ماشاءالله »از دیدگاه عالمه طباطبایی)ره(، کدام مورد درباره استثناء در آیه مبارک:  -۶۱ 

 ، صحیح است؟(۷-۶/

 «و ما تشاؤون اال أن یشاء الله »( االستثناء في هذه األیة نظیر االستثناء في اآلیة: 1 

 يفاالستثناء اخراج بعض افراد النسیان من عموم الن( ۲ 

 ( االستثناء متصل بما قبله و یفید المعنی الحقیقی3 

 االستثناء مفید لبقاء القدرة اإللهیة علی إطالقها( ۴

 

 لیسوا سواء من اهل الكتاب أمة قائمة یتلون آیات الله آناء اللیل و هم»باطبایی )ره(، در آیه مبارک: از نظر عالمه ط -۶۲ 

لیسوا »با عبارت « الكتاب أمة قائمة... من أهل»، کدام مورد در خصوص وجه ارتباط عبارت: (۱۱۳)آل عمران / « یسجدون

  ، صحیح است؟«سواء

 هجمله حالی  ( ۴   جمله نتیجه( ۳    جمله معترضه( ۲  جمله تعلیلیه( 1

 

زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطرة من الذهب »در آیه مبارک: « القناطیر المقنطرة» -۶۳ 

 به کدام معنا است؟ ( ۱۴)آل عمران/« ة و االنعام و الحرثموالفضة و الخیل المسو  

 ثروتمندان راحت طلب( ۲      پل های آویزان( ۱

 دارایی های فراوان و هنگفت( ۴     مال اندوزان خیره سر( ۳ 

 

ما کان لبشر أن یؤتیه الله الكتاب و الحكم و»در آیه مبارک: « و الكتاب« بشر»از نظر عالمه طباطبایی )ره( مراد از  -۶۴ 

 ، به ترتیب کدام است؟ (۷۹)آل عمران /« النبوة... 

 تورات –حضرت موسی )ع( ( ۲    انجیل –( حضرت عیسی )ع( 1
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 قرآن کریم -حضرت محمد)ص( ( ۴    نوع کتاب های آسمانی -نوع بشر ( ۳

 

 و طائفة قد اهمتهم أنفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن»در آیه مبارک: « طائفة»از نظر عالمه طباطبایی)ره( مراد از  -۶۵

 کدام است؟( ۱۵۴)آل عمران /« الجاهلیة

 آغاز تا پایان جنگ احد در رکاب پیامبر اکرم )ص( جنگیدند.جماعت مؤمنان که از ( ۱ 

  گروهی از مسلمانان که در مراحل آغازین جنگ احد، از جماعت مؤمنان جدا شدند.( ۲ 

 مشرکان مکه( ۳

 منافقان( ۴

 

قرح  ان یمسسكموال تهنوا وال تحزنوا و انتم األعلون »از نظر عالمه طباطبایی)ره( کدام مورد در خصوص آیات مبارک:  -۶۶ 

فقد مس القوم قرح مثله و تلک االیام نداولها بین الناس و لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منكم شهداء و الله ال یحب 

 اشتباه است؟( ۱۴۰ - ۱۴۱)آل عمران/« الظالمین

 مراد از ایام در این آیه، زمان برتری و حکومت است.( ۱ 

 بیان علت برای ال تهنوا وال تحزنوا است. « ان یمسسکم»آیه ( ۲ 

 ها است.رسیدن قرح به آنان کنایه از کشته شدن، مجروح شدن و پیروز نشدن آن( ۳

  مراد از شهداء در این آیه، شهدای جنگ احد است که با شهادت خود، ایمانشان را ثابت کردند.( ۴

 

 در آیه مبارک: اذ تصعدون و ال تلوون علی أحد و الرسول یدعوکم في« عادصإ»از نظر عالمه طباطبایی)ره( مادة  -۶۷

 ، به کدام معنا است؟(۱۵۳)آل عمران /« أخریكم...

 بی اعتنایی به دشمنان( ۲     راه خود را در پیش گرفتن( ۱ 

 صعود بر بلندیها( 4      اعتنا به دیگران( ۳ 

 

داد آتش ع، وجه تخصیص کافران به إ(۱۳۱)آل عمران/« التي أعدت للكافرینواتقوا النار »کدام مورد در آیه مبارک:  -۶۸ 

 است؟

 ، مخلدان در عذاب هستند.«کافران»مراد از ( ۱

 ، مشرکان و منافقان هستند.«کافران»مراد از ( ۲ 

 از آنجا که بیشتر اهل آتش را کافران تشکیل می دهند و در اصل اتش برای آنها آماده شده است.( ۳ 

 ، ناسپاس ها هستند و هر ناسپاسی، یعنی کفران کننده هر نعمتی را شامل می شود.«کافران»اد از مر ( ۴

 

 ، به ترتیب صحیح است؟«من هدی القرآن»کدام مورد درباره گرایش تفسیری و مؤلف تفسیر  -۶۹ 

    فيتفسیر جامع؛ عبدالله نس( ۱

 صوفی؛ ابو عبدالرحمن سلمی -تفسیر عرفانی ( ۲

 عصری از نوع تفسیر علمی؛ سید محمدحسین فضل اللهتفسیر ( ۳ 

 اجتماعی؛ سید محمدتقی مدرسی -تفسیر عصری از نوع ادبی ( ۴

 

 است؟« لبیثعتفسیر »بر طبق نظر ابن تیمیه، کدام تفسیر خالصه  -۷۰ 

  معالم التنزیل( ۲      ( الجواهر الحسان1 

 لباب التاویل في معاني التنزیل ( ۴       ( المحررالوجیز3 


