
 تفسير چهارگزينه اياالت سو

 

 كدام جمله زير صحيح است؟ـ 1

 الف( لذائذ مادي منحصر به اين دنياست و در آخرت مطرح نيست.

 است. "م الناس علي قدر عقولهم كلّ "ب( ذكر لذائذ مادي براي بهشتيان از باب 

 ج( با توجه به پذيرش معاد جسماني تمامي لذائذ بهشتي مادي هستند.

 رفتن نعمت هاي مادي آخرت از نعمتهاي معنوي تحت تأثير مكتبهاي التقاطي است.د( كنايه گ

 "منظور يهود و نصاري از آن كه يكديگر را چنين معرفي مي كردند كه ـ 2      ......      " چه بود؟ 

 نيست.يا دين و آئين آنها چيز قابل مالحظه اي  الف( آنها در پيشگاه خدا مقامي ندارند 

 ب( دين و آئين آنها چيز قابل مالحظه اي نيست يا تعداد آنها كم است.

 ج( تعداد آنها كم است يا گسترده جغرافيايي فراگيري آنها كم است.

 د( گستره جغرافيايي فراگيري آنها كم است يا در پيشگاه خدا مقامي ندارند.

"منظور از مقتول در عبارت ـ 3                                      

      " چيست؟ 

 مطلق مقتولد(   ج( مقتول كافر                    ( مقتول اعم از مؤمن و كافر ذميب       الف( مقتول مؤمن

 كدام جمله مناسب تر است؟ "واتخذ اهلل ابراهيم خليال  "ت در تفسير عبارـ 4

 الف( خداوند ابراهيم را به دوستي خود انتخاب كرد.

 ب( خداوند ابراهيم را نيازمند خود كرد.

 ج( خداوند ابراهيم را به پيامبري برگزيد.

 د( ب و ج صحيح است.

 "عبارت در ـ 5                                          "  ،"         " 

 باز مي گردد؟مواردي به چه 

الف(       

 مذكور مواردب( به تمام 

ج( به                                                     

د( از    به بعد 

 "به  " اهلل "توصيف ـ 6      "  در آيه"              " چيست؟ 

 الف( ذكر عام بعد از خاص 
 ب( ذكر خاص بعد از عام

             دعا  اج( دليل بعد از بيان 
 د( الف و ج



 "منظور از لشگرها در عبارت  ـ7                 "  در آيه"                 ...   "  چه

 تواند باشد؟  مي
 .الف( فرشتگاني كه حافظ پيامبر )ص( در هجرت از مكه به مدينه بودند

 .شتافتند )ص(  و مانند آن به ياري پيامبر "حنين  "و  "بدر  "ب( فرشتگاني كه در ميدان جنگ 
 .)ص( را ياري نمودند ج( مسلمانان كه در جنگ هاي متعدد پيامبر

 الف و ب ممكن است.د( 

"در تفسير عبارت ـ 8              " ؟كدام جمله صحيح تر است 

 الف( يعني آنان بايد در اين جهان كمتر بخندند و بيشتر گريه كنند زيرا مجازاتهاي دردناكي در پيش دارند.
 بخندند با توجه به عمر كوتاه دنيا خنده آنان كم خواهد بود.ب( يعني آنان بايد هر چه 

 دنيا در برابر آن ناچيز خواهد بود. كنند كه گريهج( در آخرت آن قدر بايد گريه 
 د( ب و ج

 "در آيه  ـ9                                           .... "  منظور

 "  ،"  "از    "  و"    " چيست؟ 

 ، استدالالت روشن ، علي )ع( )ص( اسالم الف( پيامبر
 ب( حضرت عيسي )ع( ، معجزات الهي ، پيامبر اسالم )ص(

 ج( پيامبر اسالم )ص( ، قرآن كريم ، مؤمناني چون اميرالمؤمنين )ع(
 ع( ، انجيل ، قرآن كريمد( حضرت عيسي )

 "در آيه  "صلوه  "كلمه  ـ10                                ... "  به چه معنايي

 تفسير شده است؟
                                الف( نماز          

 ب( دين و آئين
                                              ج( حس مسئوليت         

 د( الف و ب

 "كدام جمله در ارتباط با آيه  ـ11                    " صحيح نيست؟ 

 ارتباط و پيوند دارد. "اصحاب السبت  "الف( آيه با آيات 
 بود. )ع( و تعطيل روز شنبه دعوت كرد كه آئين ابراهيمب( موسي )ع( بني اسرائيل را به احترام 

 ند.را ارج نهادج( بعضي از بني اسرائيل روز شنبه دستور خداوند 
 .جنبه مجازات نداشتد( انتخاب روز شنبه از سوي خداوند براي بني اسرائيل 

  "در آيه  ـ12              " ده چيست؟منظور از وعده ذكر ش 

 .الف( مجازاتهاي دنيوي كه خداوند دامنگير مشركان ساخت

 ب( عذابهاي اخروي

 ج( هم عذابهاي دنيوي و هم اخروي

 در آينده ياري خداوندد( وعده به مسلمانان نسبت به 



 "در آيه  ـ13              " كدام گروه از پيامبر )ص( سئوال داشتند؟ 

 ان براي دريافت اطالعات بيشترالف( مؤمن

 ب( منافقان و اشرار كه در آيات قبل از آنان ذكر شده است براي استهزاء

 ج( منافقان براي ايجاد شك و ترديد

 .همه موارد محتمل استد( 

 "عبارت  كدام جمله درباره ـ14     "  از آيه"                              

   " صحيح است؟ 

 .الف( تنها بيان كننده جنبه قوت انسان است

 .ب( تنها بيان كننده جنبه ضعف انسان است

 .ج( هم جنبه قوت و هم جنبه ضعف انسان را بيان مي كند

 .د( ظاهر آن به جنبه ضعف تصريح دارد ولي در باطن بيان كننده جنبه قوت است

كدام گزينه در اين بـاره صـحيح    .استفاده شده است "ن ... مَّمِ مُظلَن اَمَ "بار از عبارت  15در قرآن كريم  -15

 است؟

                 و در ظاهر و معنا تفاوتي ندارند. الف( همگي يكسان هستند

 .ب( ظاهراً متفاوت هستند ولي همگي به تكذيب آيات الهي بر مي گردند

  .ظور از اظلم در اينجا همان ظالم استج( متفاوتند و من

 .و توضيح آن روشن نيست بوده د( از متشابهات

 " يي شريفهدر آيهـ 16                        ..."  منظور از"          " 

 چيست؟

 د( يهود            ( نصاريج         ( يهود و نصاريب             ( مشركانالف

 "در عبارت  "ايمان " منظور از  ـ17              " ؟چيست 

 ( صبر در برابر طعنه مشركاند   اعتقاد قلبي( ج               ( سوگندهاب      الف( نمازهاي گذشته

 "ضمير در  ن به اعتقاد اكثر مفسرا ـ18    "  در عبارت"                      "  باز  به چه چيز

 گردد؟ مي

 و درخت        الف( گياه 

 ب( ابر

 ( بادج

 د( باد خالي از باران

 

 



 "كدام جمله درباره آيه  ـ19                                                      

  " ؟صحيح نيست 

 "الف( تعبير        " اشاره به مختصر ناراحتي است. 

  "ب( تعبير             " تصر نعمت استاشاره به مخ. 

  "ج( تكيه روي         " ره لطيفي است به اين كه پايه و اساس در فطرت انسان توحيد استاشا. 

  "د( ضمير در    "  به"    " باز مي گردد. 

 "كدام جمله درباره  ـ20             "  صحيح است؟ 

 .الف( نخل و رمان از ميان ميوه ها به خاطر اهميت پس از فاكهه آمده اند

 .در مفهوم فاكهه نيستند بنابر اين به آن عطف شده اند داخلخل و رمان در ب( ن

 .ج( در آيه عام بر خاص عطف شده است

 .فاكهه همان دو ميوه نخل و رمان است كه محصول آن براي عرب قابل درك بود ازد( منظور 

 "مناسب ترين تفسير درباره گوينده سالم در آيه  ـ21           " به السابقون چيست؟ 

 د( همه مواردالف( خداوند        ب( فرشتگان               ج( بهشتيان                 

صحيح  "             "عبارت در كدام جمله  ـ22

 نيست؟

 ، دوران طوالني است نه كوتاه"يوم  "از الف( منظور 

 .آفريد كمتر عظمت و قدرت علم او آشكار مي شدمي ب( اگر خداوند جهان را در يك لحظه 

 ج( تدريجي بودن خلقت آسمان و زمين سر مشقي است براي تدريجي بودن سير تكامل انسان

 .در عالم هستي استد( عرش در اينجا كنايه از حاكميت مطلقه خداوند و نفوذ تدبير او 

 "منظور از نفس در آيه  ـ23                "  چيست؟ 

 د( نفس اماره       ج( انسان مؤمن            ب( انسان گناهكار      الف( هر نفسي از نفوس انساني

 "پيامبر گرامي اسالم هنگام تالوت آيه  ـ24                  "  چه چيزي را باعث 

 غرور انسان دانسته است؟

 د( شيطان               ج( غفلت                       ب( گناه                             الف( جهل

 صحيح است؟ " فمطفّ" كدام معني در توضيح كلمه  ـ25

 .مي گيرد و به هنگام فروش كمتر از حق مي دهدالف( كسي كه به هنگام خريد بيش از حق خود 

 .ب( كسي كه حق خود را كامل مي گيرد و حق ديگران را كامل نمي دهد

 .ج( كسي كه بيش از حق خود مي گيرد و حق ديگران را كامل مي دهد

 .د( همه موارد صحيح است



"  در آيه " هلاَ" تفسير كلمه در  ـ26                    " كدام موارد زير ممكن است؟ 

 الف( حوريان بهشتي

 .ب( افراد مؤمني كه در دنيا مورد عالقه فرد مؤمن بوده اند

 ج( همسر و فرزندان با ايمان فرد مؤمن

 د( هر سه مورد

در بيان علت آن كه چرا يهود عليرغم تحمل زحمات براي رسيدن به پيامبر موعود تـورات، از اااعـت و    ـ27

 ؟صحيح نيستيمان به پيامبر )ص( سرباز زدند كدام مورد زير ا

 .الف( حسد ورزيدند

 .ب( پيامبر اسالم از بني اسرائيل نبود

 .ج( منافع شخصي آنان در خطر بود

 .د( نشانه هاي پيامبر موعود تحريف شده بود

 " جمله  ـ28            "  به چه اشاره دارد؟ 

 د( شك                 ج( تكبر               ب( تحجر                     تجاعالف( ار

 
 آيات مربوط به حج در قرآن كريم در چه تاريخي نازل شده است؟ ـ29

 الوداع حجةالف( 
 ب( جريان حديبيه

 ج( فتح مكه
 .د( دقيقاً روشن نيست

 "منظور از  ـ30       "  در عبارت"                          " 

 تواند باشد؟از موارد زير مي يکكدام
 .الف( ايامي كه بني اسرائيل در غياب موسي )ع( گوساله پرستي كردند

 .فوق العاده مرتكب شده بودند مصرح ب( روزهاي معدودي از عمرشان كه گناه
 .ه در اسارت فرعون بودندج( روزهايي ك

 د( الف و ب

 "مخااب در آيه  ـ31               " ؟چه كساني هستند 

 الف( عموم مسلمانان                                                             
 ب( مهاجرين

 ( مسلمانان نخستيندج( انصار                         

" هكدام جمله درباره آي ـ32                                     "  صحيح

 است؟
 .حيات در اين آيه معني مجازي آن است از الف( منظور

 .ب( اين آيه داللت بر بقاي روح دارد
 .ر زحمات و نام و نشان آنهاستج( منظور باقي ماندن آثا

 .د( ب و ج صحيح است



 "ـ منظور از 33         "  در عبارت"                           "  كدام پيمان

 ؟است
     زن و شوهر                                                   پيمان و عقد الف(

 ضمان جريرهب( پيمان 
                                       پيمان بين مسلمان و كافر ج( 

 د( هر نوع پيماني

" از آيه  ـ34                                    "  چه مطلبي

 شود؟استفاده مي 
 .الف( مردم موظفند در اصول دين و صدق دعوي پيامبر )ص( مطالعه نمايند

 .ب( قرآن براي همه قابل فهم است
 .ج( در سراسر قرآن تضادي نيست

 .د( همه موارد صحيح است

" هر يک از دو آيه  ـ35                     "  د ضل ضالال بعيداًو من يشرك باهلل فق»و »

 به چه اشاره دارند؟
 .آيه دوم جنبه علمي را مد نظر داردالف( آيه اول جنبه عملي و 

 .ب( آيه اول به شرك از جنبه الهي و آيه دوم از جنبه عملي اشاره دارد
 .ج( آيه اول نتايج خارجي شرك و آيه دوم زيانهاي غير قابل جبران براي خود فرد را بيان مي نمايد

 .هر سه مورد صحيح است د(

 "آيه  ـ36                     " در مورد ارث چه كساني است؟ 

 .الف( برادران و خواهراني كه از طريق پدر يا پدر و مادر نسبت دارند
 .از طريق مادر نسبت دارندب( برادراني كه 

 .ندج( خواهراني كه از طريق پدر نسبت دار
 .د( برادران و خواهراني كه تنها از طريق مادر نسبت دارند

 "در عبارت  ـ37                                 "  چرا بعضي از گناهان را ذكر نمود

 و نه تمام آنها را؟
 .سخت هستندالف( زيرا بعضي از گناهان كبيره و مستوجب عذاب 

 .ب( زيرا ممكن است از بعضي گناهان توبه نمايند
 .ج( زيرا بعضي گناهان در آيات قبل اشاره شده است

 .د( زيرا بعضي گناهان در دنيا كيفر داده شده و مابقي به آخرت موكول مي شود

 "به نظر علماء و فقهاء اماميه حكم آيه  ـ38                        " شامل چه

 حيواناتي مي شود؟
 الف( تمام حيوانات صحرايي                                                  

 تمام حيوانات درياييب( 
 ج( حيوانات صحرايي حالل گوشت                                          

 د( حيوانات حالل گوشت
 



 كداميک از اسيران جنگ بدر پس از جنگ بدر قبول اسالم نموده و در مدينه ماندند؟ ـ39
 نفر 3د( هر                               نوفلج(            ( عقيلب               الف( عباس عموي پيامبر)ص(

 "كدام جمله درباره عبارت  ـ40                         " صحيح است؟ 

جاستت  الف( اين عبارت داللت بر آلودگي و نجات جسم و روح مشركان دارد و به تنهايي دليل محكمي براي صدور حكم ن
 .مشركان است

 .ب( اين عبارت به تنهايي براي اثبات نجاست جسمي مشركان كافي نيست
 ن است و نه غير آنج( منظور در اينجا نجاستي مانند نجاست شراب و خو

 .د( اين عبارت فقط ناظر بر نجاست جسمي مشركان است

 



 علوم قرآنی چهارگزينه ايسواالت 

 

 ؟صحيح نيستـ كداميک از جمالت زير 41

 الف( حداقل پنج نفر از قراء سبعه ايراني االصل بوده اند.

 ب( عاصم ، حمزه و كسايي صراحتاً اظهار تشيع مي نمودند.

 زرگ شده خاندان اموي بود.ج( ابن عامر ب

 د( ابن كثير و نافع ايراني االصل نبودند.

 

 از كيست و در چه موضوعي نگاشته شده است؟« التيسير »  ـ كتاب42

 قرائتهاي هفتگانه تالف( ابوعمر و عثمان بن سعيد داني 

 قرائتهاي هفت گانه ـب( ابن مجاهد 

 علوم قرآن ـج( سيوطي 

 رآنعلوم ق ـد( آيت اله خويي 

 

 ـ كدام گزينه جاي خالي را به درستي پر مي كنند؟43

 .......... نيز تأويل را وجود عيني خارجي مي داند ، ولي نه مانند .......... كه اشتباهاً نام مصداق را تأويل گذارده است

 ابن تيميه ـالف( عالمه طباطبايي 

 عالمه طباطبايي ـب(  ابن تمييه 

 باسابن ع ـج( مرحوم طالقاني 

 ابن تيميه ـد( مرحوم طالقاني 

 

 در چيست؟« بداء»و « نسخ»ـ تفاوت 44

 الف( نسخ در تشريعيات و بداء در تكوينيات است.

 ب( نسخ در تكوينات و بداء در تشريعيات است.

 ج( تفاوتي ندارد و هر دو ، هم در تشريعيات و هم در تكوينيات هستند.

 تشريعيات و هم در تكوينيات است.د( نسخ فقط در تشريعيات و بداء هم در 

 

 ـ آيت اهلل خويي و مرحوم معرفت به ترتيب نسخ در چند آيه را پذيرفته اند؟45

     آيه ، بيست و چند آيه 1الف( 

 آيه 228ب( بيست و چند آيه ، 

     آيه 1ج( بيست و چند آيه ، 

 آيه 228آيه ،  1د( 

 

 

 

 



 صحيح است؟« قصر»ـ كدام جمله درباره 46

 .ف( قصر آن است كه كالم داراي داللت مثبت باشدال

 .ب( قصر آن است كه كالم داراي دو داللت مثبت باشد

 .ج( قصر آن است كه كالم داراي دو داللت مثبت و منفي باشد

 .د( قصر آن است كه كالم داراي داللت منفي باشد

 

 

 ؟ـ اين جمله تعريف كدام واژه است47

  "ه، با قطع نظر از خصوصيات موردي است كه از هر آيه به دست مي آيد.برداشتهايي كلي و همه جانب "

 د( داللت   ج( تشابه   ب( تأويل  تفسير الف(

 

 ـ كدام جمله صحيح است؟48

 الف( كرسي، كنايه از سلطه حق تعالي و عرش، كنايه از تدبير است.

 ب( كرسي، كنايه از علم و عرش، كنايي از قدرت است.

 از تدبير و عرش، كنايه از سلطه حق تعالي است. ج( كرسي، كنايه

 د( كرسي، كنايه از قدرت و عرش، كنايه از حضور دائمي است.

 

"ي ي شريفهدر آيهـ 49               " سخن از كداميک از اقسام توحيد است؟ 

 و افعال( عبادت 4  ( افعال و صفات3    ( ذات و صفات2  ( ذات و عبادت1

 

 «َسْبَعة ِاَْحُرفِ ِلایراُنْز َلِالُْقْرا ُنَِعلی" حديث در " اَْحُرفَِسْبَعةِ "  از منظور دانشمندان، بيشتر نظر ابقـ 50

 چيست؟

       الف( لهجه ها

 ب( بطون

       ج( قرائات

 د( امر ، زجر ، ترغيب ، ترهيب ، جدل ، قصص و مثل

 

 



 

 سئواالت تشريحی تفسير

 

 دو احتمال را بيان نمائيد. "         "عبارت در تفسير ـ 1

 644صفحه  2جلد 

 "دو احتمال را در مورد وعده تصريح شده در عبارت ـ 2                               " 

 129صفحه  3جلد  ذكر نمائيد.

 

 "توضيح دهيد چگونه آيه ـ 3                                                  

    "  و آيه"                                                 "  در تعداد

 104صفحه  7جلد  فرشتگان ياري رسان به مسلمانان در جنگ بدر تطبيق مي نمايند؟

 

 "با توجه به روايات منقول از امام باقر و امام صادق ) عليهما السالم ( شأن نزول آيه ـ 4               

                                 " 134صفحه  7جلد  و آيه پس از آن چيست؟ 

 

 "تماالت ذكر شده در تفسير عبارت احـ 5         " .و احتمال برگزيده را بيان نمائيد 

 354صفحه  9جلد 

 

  "از  منظورـ 6        "  در عبارت"                                   "  چيست؟ سه

 48صفحه  10جلد  كنيد.احتمال را ذكر 

 

 "دو احتمال ذكر شده در عبارت ـ 7                      "     درباره آن كـه تبـذير كننـدگان

 88صفحه  12جلد  را ذكر نماييد. برادران شيااينند

 

 "توضيح دهيد با توجه به ريشه كلمه ـ 8         "  از عبارت"                     

          " 218صفحه  12جلد  ؟چه تفسيري به دست مي آيد 

 



  "در آيه ـ 9                ...   "  و  "عمـو   "مي از بر شمرده شده است نايک ژن را كه محارم" 

 412صفحه  17جلد  ، علت چيست؟نيامده "دائي 

 

 "در عبارت  "باان  "و  "ظاهر  "در تفسير  ـ 10                    " 3 .قول را ذكر نمائيد 

 64صفحه  17جلد 

 "كلمه  ـ11   "  در عبارت"                   "  احتمال و قول برتر را  3به چه باز مي گردد؟

 110صفحه  24جلد  .بيان نمائيد

 

 "ـ در عبارت 12                                           "  ،در مورد پدر 

"     "  ،فعل مضارع ( و در مورد فرزند ("   "  .اسم فاعل ( آمده است. چرا ؟ دو احتمال را ذكر كنيد ( 

 92صفحه  17جلد 

  "در تفسير ـ 13    "  در عبارت"                  " 4 برگزيده را  احتمال و احتمال 

 424صفحه  18جلد  مشخص نمائيد.

 "در عبارت  "لطيف"دو قول در تفسير كلمه  ـ 14                   " .را بيان نمائيد 

 335صفحه  24جلد 

 "با توجه به عبارت ـ 15                                      "  چگونه انتخاب

 246صفحه  16جلد  پاسخ بيان فرمائيد. 3بتها مايه مودت ميان بت پرستان مي شد؟ 

 "عبارت ـ 16          " بعضي از مؤمنان به گناهشان مدتي در  "، با اين كه در توصيف متقيان

 213و  213صفحه  21جلد  ؟ دو احتمال را ذكر نمائيد.چگونه قابل توضيح است "د مي مانندوزخ 

آيه في كتاب اهلل مسجله ... جرت في الكافر والمؤمن و البـر و   "امام صادق )ع( درباره كدام آيه فرمودند : ـ 17

تري فان صنعت كمـا   الفاجر و من صنع اليه معروف فعليه ان يكافي به و ليس المكافاه ان تصنع كما صنع حتي

 171صفحه  23جلد  "صنع كان له الفضل باالبتداء 

خداوند متعال در قرآن  "پيامبر )ص( در پاسخ به يكي از اعراب باديه نشيني كه درباره درخت سدر گفت  ـ 18

 چه فرمودند؟ "ي و آزار دهي نام برده و من فكر نمي كردم در بهشت چنين درختي باشد از درخت موذ

 222و  221صفحه  23جلد 

 "در تفسير آيه ـ 19           " .175صفحه  26جلد  سه احتمال و احتمال مناسبتر را بيان نمائيد 

 "در آيه  " بل" ذكر كلمه  ـ20              " 352صفحه  26جلد  اشاره به چيست؟ 

 
 



 سواالت تشريحی علوم قرآنی
 

 به بعد 197 توضيح و مثال صفحه –تعريف  188صفحه  .ـ نسخ مشروط را توضيح داده و مثالي بزنيد21

 

 

 289صفحه  .تفاوت قصص ذكر شده در قرآن با عهدين را توضيح دهيد ـ 22

 

 

 296صفحه  .عناصر تشكيل دهنده سوگند را با ذكر مثالي بيان نماييد ـ23

 

 

 311صفحه  .را بنويسيد المثلهاي قرآن انواع مختلف ضرب ـ24

 

 

 323صفحه  .ـ ضرب المثل ) ليس الخبر كالعيان ( از كدام آيه قرآن اخذ شده است25
 

 


