بسم اهلل الرحمن الرحیم
نمونه سؤاالت نسیم حیات جزء21
-2زندگی کدام یک از امامان با سه خلیفه ظالم عباسی معتز،مهتدی و معتمد همراه شده است؟22
الف .امام حسن مجتبی (ع)

ج .امام رضا (ع)

ب .امام حسن عسکری(ع)

د .امام جواد (ع)

-1ازمیان آیات مبارکه سوره هود ،کدام آیه دشوارترین آیه بر پیغمبر (ص) بود؟12
الف .إِال مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَلِذَلِکَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِِّکَ ألمْألنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ
ب .وَکُال نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِی هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِکْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ
ج .وَقُلْ لِلَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَکَانَتِکُمْ إِنَّا عَامِلُونَ
د.فَاستَقِم کَما اُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَک
-3تکلیف فردی که در مقابل مسئله ای قرار گرفته  ،خواه جلب نفع باشد خواه دفع ضرر،چیست؟32
الف.امر و فرمان خداراعمل کند.

ب.خودش تصمیم بگیرد و به نظر خود عمل کند.

ج.ازنظر فرد عادل کمک بگیرد.

د .گزینه الف و ب

 .....-4کسی است که فرمان خدا را انجام داده و کلیه فتواها و پیشنهادهای این و آن را کنارگذاشته و32)...
الف.منتظر

ب .موحد

د .مستبصر

ج .مشرك

-5کلمه ی (یَثنونَ) به چه معناست؟31
الف .بازگشت

ب.خم می کنند

ج .پنهان شوند

د .علنی می کنند

-2شأن نزول این آیه در رابطه با کدام فرد است؟( أَال إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَال حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَهُمْ یَعْلَمُ مَا
یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ )33
الف .اسحاق بن شریق

ب.اخنس بن شریق

ج .اسحاق بن شریف

د .اخنس بن شریف

-7کدام آیه وسعت علم و آگاهی خداوند را نسبت به اسرار نهان و آشکار عالم نشان می دهد؟32
الف .وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَال
ب.و َلَئِنْ قُلْتَ إِنَّکُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ هَذَا إِال سِحْرٌ مُبِینٌ

ج .وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی األرْضِ إِال عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ
د.گزینه ب و ج
-8کلمه دابَّه شامل چه موجوداتی می شود؟32
الف.انسان

ج.پرندگان و آبزیان

ب.حیوان

د.همه موارد

-9مستقر یعنی ...؟37
الف.محل موقت نقل و انتقال

ب .قرارگاه

ج .پناهگاه

د.همه موارد

-21به تخت های سالطین و داربستهایی که برای درخت مو ساخته می شود .... ،گفته می شود39.
الف.مستقر

ج.عرش

ب .مستودع

د.ماء

-22در جمله ی ( لِیَبلُوَکُم اَیُّکُم اَحسَنُ عَمالً) مراداز (اَحسَنُ عَمالً) چیست؟41
الف .کمیت

ب .کیفیت

ج .رشد

د .هیچ کدام

-21این حدیث از کیست؟(خداوند کثرت عمل را نمی خواهد بلکه صواب و درستی عمل را می خواهد41).
الف .امام رضا (ع)

ب .امام کاظم (ع)

ج .امام سجاد (ع)

د .امام صادق (ع)

-23با توجه به فرموده ی امام صادق (ع) درستی عمل به چیست؟41
الف .خداترسی

ب .نیت پاك توأم

ج.نگهداری عمل

د.گزینه الف و ب

-24حاقَ به معنای  ....می باشد؟42
الف .حبس می کند

ب .فراگرفت

ج .تأخیر انداختیم

د.مدت زمانی چند

-25درکدام آیه یأس از رحمت خدا  ،کفر تلقی شده است؟45
الف .وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی األرْضِ إِال عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ
ب .وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَیَقُولُنَّ مَا یَحْبِسُهُ أَال یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا کَانُوا بِهِ
یَسْتَهْزِئُونَ
ج .وَلَئِنْ أَذَقْنَا اإلنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَیَئُوسٌ کَفُورٌ
د .وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّیِِّئَاتُ عَنِِّی إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ

-22با توجه به آیه مقابل مناسب ترین ترجمه را انتخاب نمایید؟( فَإِنْ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَکُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ ال
إِلَهَ إِال هُوَ)47
الف.پس اگر پاسخ شمارانداد  ،بدانید که آنچه نازل شده به علم خداست و هیچ معبودی جز او نیست.
ب .پس اگر پاسخ شماراندادند  ،بدانید که آنچه نازل شده به علم خداست و هیچ معبودی نیست.
ج .پس اگر پاسخ شماراندا  ،بدانید که آنچه نازل شده به علم خداست و هیچ معبودی جز او نیست
د .پس اگر پاسخ شماراندادند  ،بدانید که آنچه نازل شده به علم خداست و هیچ معبودی جز او نیست
 -27کلمه ی (ضائق) به معنای  ....می باشد؟48
الف.واگذارکننده

ب .دلتنگ

د.سینه

ج .وحی می شود

-28نُوَفِّ به معنای  ....می باشد55.
الف .می خواهد

ب.تمام می دهیم

ج .تباه شد

د.وافی

-29شأن نزول این آیه در باره چه کسانی است؟ مَنْ کَانَ یُرِیدُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَهَا نُوَفِِّ إِلَیْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِیهَا وَهُمْ فِیهَا ال
یُبْخَسُونَ )55
الف .کسی که هدفش دنیاست
ج .کسی که هدفش آخرت است

ب .کسی که زرق و برق دنیا را می طلبد
د .گزینه الف و ب

-11مراد از شاهِدٌ دراین آیه چیست؟ أَفَمَنْ کَانَ عَلَى بَیِِّنَةٍ مِنْ رَبِِّهِ وَیَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً
)59
الف .حضرت جبرئیل

ب .حضرت محمد(ص)

د .همه موارد

ج .حضرت علی (ع)

-12این حدیث از کیست؟ منظور از شاهِدٌ امیرالمؤمنان  ،سپس جانشینان او یکی پس از دیگری است22.
الف .امام رضا (ع)

ب .امام کاظم (ع)

ج .امام باقر (ع)

د .امام صادق (ع)

 -11قرآن عاقبت کسانی را که بر خدا دروغ می بندند چه چیز بیان می کند؟23
الف .اُولئک یُعرَضونَ عَلی رَبِّهِم
-13افترا بر خدا چیست؟24

ب.اُولئک هُمُ االَخسَرونَ

ج .وَ هُم کافِرونَ

د .ماکانوا یَفتَرونَ

الف .شریک قراردادن برای او

ج .توصیف خدا به گونه ای که در شأن او نیست

ب .تعیین حالل و حرام بی دلیل

د .همه موارد
-14این جمله از زبان چه کسی بیان شده است؟(وَکُنتُ عَلَیهِم شَهیِداًما دُمتُ فیِهِم)24
ب .حضرت موسی (ع)

الف .حضرت عیسی (ع)

د .حضرت محمد(ص)

ج .حضرت ابراهیم (ع)

-15جمله قرآنی که بیانگر این مفهوم است که ظالمان سعی می کنند راه مستقیم الهی را کج و منحرف نمایند را انتخاب
کنید؟25
الف .اَلَّذینَ یَصُدّونَ عَن سَبیلِ اهلل

ج.وَهُم بِاالخِرَهِ هُم کافِرونَ د .گزینه الف و ب

ب.یَبغونَها عِوَجا

-12این حدیث از کیست؟ هرکس سنت خوب یا بدی بعداز خود به جای گذارد و آن گاه هرکس به آن عمل کند ،به
همان مقدار ثواب و یا گناه به پایه گذار آن افزوده می شود22.
ب .امام کاظم (ع)

الف .امام رضا (ع)

ج .حضرت محمد (ص)

د .امام صادق (ع)

-17با توجه به آیات مقابل مفهوم کلی این آیات را انتخاب نمایید .إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِِّهِمْ
أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ *مَثَلُ الْفَرِیقَیْنِ کَاألعْمَى وَاألصَمِِّ وَالْبَصِیرِ وَالسَّمِیعِ هَلْ یَسْتَوِیَانِ مَثَال أَفَال تَذَکَّرُونَ
*29
الف .بیان تفاوت اساسی منکران وحی ونبوت با مؤمنان راستین

ب .عدم تشخیص اشخاص کَر نسبت به شکل ها

ج.عدم تشخیص اشخاص کور نسبت به آواها

د.همه موارد

-18کلمه ی خَبت به چه معناست؟29
الف .خشوع

ب .خطا

ج.زمین صاف ووسیع

د .گزینه الف و ج

-19با تو جه به فرموده امام صادق (ع) تسلیم شدن به منزله چیست؟71
الف .اخبات

ب.شکست

ج.خطا

د.گزینه الف و ج

-31کدام پیامبر بود که با حوصله تمام و با انواع روش ها قوم را به حق دعوت کرد ولی جز عده کمی به او ایمان
نیاوردند71.
الف .حضرت عیسی (ع)

ب .حضرت نوح (ع)

-32دفع ضرر محتمل یک حکم  .....می باشد؟73

ج .حضرت ابراهیم (ع)

د .حضرت محمد(ص)

ب .حکم اصولی

الف.حکم عقلی

د .همه موارد

ج .حکم توحیدی

-31رذل به چه معناست؟74
الف .پست

ب .حقیر

د.همه موارد

ج .دون

-33حضرت نوح (ع) در پاسخ به ایرادات واهی مخالفان چه می فرمود؟77
ب .نجات آنها از شرك و ظلم

الف.عدم دریافت اجرت به خاطر رسالت

د.همه موارد

ج.عدم مدعی بودن نسبت به مالکیت خزائن الهی

-34طبق عقیده حضرت نوح (ع) برتری و نجات انسان به سبب چیست؟78
ب.عمل

الف.مال و ثروت

ج .دین

د.نماز

-35کلمه ی (زَری) به معنای ....می باشد؟79
الف.آگاه تر

ب .دراین صورت

ج .زیادی

د.خوار و حقیر

 ....-32یعنی از خدا طلب خیرکردن در هر کاری که می خواهید اقدام کنید81.
الف .استعانت

ب .استخاره

ج.استغفار

د.همه موارد

 -37آیه مقابل مصداق چه افرادی است؟ وَال أَقُولُ لَکُمْ عِنْدِی خَزَائِنُ اللَّهِ وَال أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَال أَقُولُ إِنِِّی مَلَکٌ وَال أَقُولُ
لِلَّذِینَ تَزْدَرِی أَعْیُنُکُمْ لَنْ یُؤْتِیَهُمُ اللَّهُ خَیْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِی أَنْفُسِهِمْ إِنِِّی إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِینَ )82
الف .جوانان صادق و پاکباز

ب .مشرکان

ج.منافقان

د .گزینه الف و ب

-38با توجه به فرموده های حضرت نوح (ع) اگر ایشان ادعای مالکیت خزائن الهی و علم غیب را داشته باشد ،از گروه
 .....خواهد بود82.
الف.منافقان

ب.مشرکان

ج.ظالمان

د .کافران

-39جمله متناسب با این ترجمه را انتخاب نمایید؟ بگو اگر من اینهارا ب دروغ به خدا نسبت داده ام پس جرم آن بر
عهده من است82.
الف .قَالُوا یَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَکْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ
ب .قَالَ إِنَّمَا یَأْتِیکُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ
ج .وَال یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کَانَ اللَّهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ هُوَ رَبُّکُمْ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

د .قُلْ إِنِ افْتَرَیْتُهُ فَعَلَیَّ إِجْرَامِی وَأَنَا بَرِیءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ
 -41بتهای ودّ،سُواع،یعوق و نسر از بتهای برتر کدام قوم بود؟89
الف .قوم عاد

ج.قوم نوح

ب.قوم ثمود

د.قوم یثرب

-42فَاِنِّا نَسخَرُ مِنکُم  ...به چه نکنه ای اشاره دارد؟93
الف.مسخره کردن حضرت نوح

ب .همکاری مومنان با حضرت نوح در ساخت کشتی

ج.مسخره کردن کافران

د.گزینه الف و ب

-41جمله ی عَذابٌ یُخزِیهِ ...اشاره به چه چیز دارد؟94
الف .خواری کافران در دنیا

ج .نفرین

ب .خواری کافران در آخرت

د.گزینه الف و ب

-43هر ذراع تقریباً  .....سانتی متر است95.
الف211.

ب51 .

ج75.

د25.

-44کلمه ی فار به چه معناست؟98
ب.جوشید

الف.دورشدن

د .تنور

ج .هالك

-45این آیه به چه کسانی اشاره دارد؟(وَماامَنَ مَعَهُ اِالِّ قَلیلٌ)99
الف.اشاره به همسرو فرزندنوح(ع)

ج.اشاره به منافقان

ب.اشاره به مشرکان

 -42قوم نوح (ع)هنگامی که می خواستند کشتی باستد چه می گفتند؟211
الف.بِسمِ اهلل مَجریها

ب .کن فیکون

د.گزینه ب و ج

ج.بِسمِ اهلل مُرسیها

-47کشتی حضرت نوح (ع) بنابر روایات چه مدت بر روی آب مانده بود؟214
الف.سه ماه

ب.پنج ماه

د .همه موارد

ج.شش ماه

-48سرانجام کشتی حضرت نوح (ع) برکوه ....فرود آمد215.
الف.طور

ب.جودی

ج.دجله

د.موصل

-49این حدیث از کیست؟(هرکسی که با برادران مسلمانش تقلب و خیانت کند از ما نیست)218
الف .امام رضا (ع)

ب .امام کاظم (ع)

ج .حضرت محمد (ص)

د .امام صادق (ع)

د .همه موارد

-51وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُم ...اشاره به چیست؟
ب .به وجود آمدن امت هایی مؤمن که کفران نعمت می کنند.

الف .به وجود آمدن امت هایی مؤمن

ج .به وجود آمدن امت هایی که از انواع نعمت ها برخوردار می شوند

د.همه موارد

-52با توجه به شعر مقابل آیه مورد نظر با آن را انتخاب نمایید221.
(رگ رگ است این آب شور

برخالیق می رود تا نفخ صور)

الف .قِیلَ یَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَالمٍ مِنَّا وَبَرَکَاتٍ عَلَیْکَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَکَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِِّعُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِیمٌ
ب .تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهَا إِلَیْکَ مَا کُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَال قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ
ج .وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِال مُفْتَرُونَ
د .یَا قَوْمِ ال أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِیَ إِال عَلَى الَّذِی فَطَرَنِی أَفَال تَعْقِلُونَ
-51درکدامین آیه خداوند می فرمایدما به امتی نعمتی می دهیم ولی آنها به جای شکرگزاری و توجه به خدا ورسول
تمرد وناسپاسی می کنندودرگناه و فساد غوطه ور می شوند؟223
الف .تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهَا إِلَیْکَ مَا کُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَال قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ
ب .وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِال مُفْتَرُونَ
ج .قِیلَ یَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَالمٍ مِنَّا وَبَرَکَاتٍ عَلَیْکَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَکَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِِّعُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِیمٌ
د .یَا قَوْمِ ال أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِیَ إِال عَلَى الَّذِی فَطَرَنِی أَفَال تَعْقِلُونَ
-53قوم حضرت هود (ع)  ....نام داشت225.
الف .ثمود

ب .عاد

ج.بنی اسرائیل

د .بنی عباس

-54ابر سیاهی در گوشه افق نمایان شد آنها خیال کردند باران رحمت است اما حضرت هود (ع) فرمود این ابری که
میبینید بادعذاب آن را به شما می راند) ضمیر آنها به چه کسانی برمی گردد؟222
الف .بنی اسرائیل

ب.ثمود

ج .عاد

د.بنی طایفه

-55کلمه ی مدراراً به معنای  ....می باشد؟222
الف .در به در

ب.ریزش کننده به فراوانی

ج .آمدن

د.آفریدن

-52قوم حضرت هود(ع) برای آنکه آن حضرت را از هدایت پذیری خود کامال مأیوس کنند گفتند ما معتقدیم که تو
دیوانه شده ای!جمله قرآنی که بیانگر این سخنان است پیدا کنید؟214
الف .إِنْ نَقُولُ إِال اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِِّی أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِِّی بَرِیءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ
ب .قَالُوا یَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَیِِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِکِی آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِکَ وَمَا نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِینَ
ج .وَیَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِدْرَارًا وَیَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِکُمْ وَال تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِینَ
د .یَا قَوْمِ ال أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِیَ إِال عَلَى الَّذِی فَطَرَنِی أَفَال تَعْقِلُونَ
-57مراد حضرت هود که اعالم می کند خدا موی پیشانی اورا به دست گرفته است چیست؟215
الف.قدرت خداوند

ج.نشان دادن قدرت خود

ب.عادل و حکیم بودن خدا

د .قهر و غلبه کامل

-58مناسب ترین ترجمه را نسبت به این آیه انتخاب کنید؟ وَأُتْبِعُوا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا لَعْنَةً وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ أَال إِنَّ عَادًا کَفَرُوا
رَبَّهُمْ أَال بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ )215
الف.و سرانجام در این دنیا و روز قیامت با لعنت و نفرین بدرقه می شوند .آگاه باشید که عادیان به پروردگارشان کافر
شدند.
ب .و سرانجام آنها در این دنیا و روز قیامت با لعنت و نفرین بدرقه می شدند .آگاه باشید که عادیان به پروردگارشان
کافر شدند.
ج .و سرانجام در این دنیا و روز قیامت با لعنت و نفرین بدرقه شدند .آگاه باشید که عادیان به پروردگارشان کافر
خواهند شد..
د .و سرانجام در این دنیا و روز قیامت با لعنت و نفرین بدرقه شدند .آگاه باشید که عادیان به پروردگارشان کافر شدند.
-59غلیظ به معنای  ....می باشد؟218
الف .غلظت

ب .بسیار سخت

د .گزینه ب و ج

ج.شدید

-21اولین گناهی که قوم عاد مرتکب شدند چه بود؟218
الف .انکار پیامبر

ب .رواج ظلم و فساد

ج .انکار آیات پروردگار

د .متکبر بودن آنها

-22گناهانی که در زمان هود (ع) انجام می شد عبارت بود از .....
الف .انکار آیات خدا

ب .نافرمانی رسول

ج .ترویج فساد

د .همه موارد

-21کسی که اصوالً با حق روی سازگاری ندارد را ....می نامند231.
ب .متکبر

الف .جبار

د .لجباز

ج .عنید

-23توفان عذاب قوم عاد چند روز طول کشید؟232
الف5 .روز

ج 8.روز

ب 7 .روز

د 2.روز

-24پیامبر قوم ثمود چه نام داشت؟231
ب .هود(ع)

الف .موسی (ع)

د .صالح(ع)

ج .داود (ع)

-25کدام قوم در میان مدینه و شام در سرزمین وادی القری می زیستند؟233
الف .بنی اسرائیل

ج .عاد

ب.ثمود

د.بنی طایفه

-22معجزه حضرت صالح (ع) چه بود؟232
الف.ید بیضاء

ب.زنده کردن مرده

د .هیچ کدام

ج .جوشیدن آب از سنگ

-27مُریب به چه معناست؟232
الف.سخت شک کننده

ب.یاری دهنده

ج .هالك کردن

د .دیدن

-28مراداز بیّنه در این آیه چیست؟ قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلَى بَیِِّنَةٍ مِنْ رَبِِّی وَآتَانِی مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ یَنْصُرُنِی مِنَ اللَّهِ
إِنْ عَصَیْتُهُ فَمَا تَزِیدُونَنِی غَیْرَ تَخْسِیرٍ )237
الف .نشانه

ب.نبوت

ج .دلیل

د .معجزه

-29منظور از اعطای رحمت دراین آیه چیست؟ قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلَى بَیِِّنَةٍ مِنْ رَبِِّی وَآتَانِی مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ
یَنْصُرُنِی مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَیْتُهُ فَمَا تَزِیدُونَنِی غَیْرَ تَخْسِیرٍ )237
الف .نشانه

ب.نبوت

ج .دلیل

د .معجزه

-71عَقَرُوا به چه معناست؟238
الف .نرسانید

ب.دروغ ساختگی

ج.پی کردند

د .تا بگیرد

-72تنها فردی که از عذاب قوم ثمود رهایی یافت که درحرم خدا بود  .....نام داشت 241.
الف.ابوجابر

ب .ابو ناصر

ج .ابورغال

د.ابولؤلؤ

-71آیه مورد نظر با ترجمه مقابل را اتنخاب کنید؟ وچون دید دستشان به غذا نمی رود آنها را غیر عادی یافت و ازآنها
احساس ترس کرد...
الف .کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِیهَا أَال إِنَّ ثَمُودَ کَفَرُوا رَبَّهُمْ أَال بُعْدًا لِثَمُودَ
ب .وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِیمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَالمًا قَالَ سَالمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ
ج .فَلَمَّا رَأَى أَیْدِیَهُمْ ال تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا ال تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ
د .وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِکَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ
-73موضوع بشارت فرشتگان مأمورهالکت قوم لوط به حضرت ابراهیم چه بود؟247
ب .بشارت تولد اسحاق

الف.بشارت تولد اسماعیل

ج.هالکت قوم لوط

د .همه موارد

-74در آیه مقابل کلمه ای را که نشان دهنده ترس حضرت ابراهیم از فرشتگان بود را پیدا کنید؟ (فَلَمَّا رَأَى أَیْدِیَهُمْ ال
تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا ال تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ )248
ب .نَکِرَهُمْ

الف .رَأَى

د .اَوْجَسَ

ج .ال تَخَفْ

-75عَجوزُ به معنای  ....می باشد؟248
الف .پیرزن

ب .پیر مرد

د .همه موارد

ج .جادوگر

-72طبق آیه مقابل چه کسی دراینجا لبخند می زند؟ (وَامرَاَتُهُ قائِمَهٌ فَضَحِکَت) 248
الف.هاجر

ب.ساره

ج.آسیه

د.نرجس

-77مهاجمینی که به خانه حضرت لوط(ع) یورش بردند  ،چه فرجامی آنهارا در برگرفت؟221
الف .همگی کور شدند

ب .همگی مردند

ج .همگی سنگ شدند

د .همه موارد

-78کدامین آیه نشان می دهدکه هرکدام از سنگهایی که بر سر قوم لوط فرود می آمد نشان داربودند؟225
الف .وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا یَوْمٌ عَصِیبٌ
ب .وَجَاءَهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِنْ قَبْلُ کَانُوا یَعْمَلُونَ السَّیِِّئَاتِ قَالَ یَا قَوْمِ هَؤُالءِ بَنَاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَال تُخْزُونِی
فِی ضَیْفِی أَلَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ
ج .قَالَ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلَى رُکْنٍ شَدِیدٍ

د .مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِِّکَ وَمَا هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ
-79حدّ تعزیر لواط درمردان خواه فاعل یا مفعول باشد چیست؟222
الف .شالق

ب .سنگسار

ج.اعدام

د.حبس ابد

-81این حدیث از کیست؟ لعنت خدابر آن مردانی باد که خودرا شبیه زنان می سازند و لعنت خدا بر زنانی باد که
خودرا شبیه مردان می کنند222.
الف .امام رضا (ع)

ب.امام کاظم (ع)

د.پیغمبراکرم(ص)

ج.امام صادق(ع)

-82قوم شعیب(ع) عالوه بر شرك وبت پرستی گرفتار ....نیز بودند228.
الف.اخالق بد

ب.اقتصادبیمار

ج.رباخواری

د.همه موارد

-81مدین ،شهری در مشرق خلیج عقبه قرارداشت و مردم آن از فرزندان حضرت  ......بودند و با مصر و لبنان و
فلسطین تجارت داشتند228.
الف .ابراهیم (ع)

ب .اسحاق (ع)

ج.اسماعیل (ع)

د.شعیب (ع)

-83کدام آیه روی نظام اقتصادی بیمار قوم حضرت شعیب (ع) تأکید می کند؟271
الف .وَیَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَال تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَال تَعْثَوْا فِی األرْضِ مُفْسِدِینَ
ب .بَقِیَّةُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَمَا أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظٍ
ج .قَالُوا یَا شُعَیْبُ أَصَالتُکَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِی أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّکَ ألنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ
د .قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلَى بَیِِّنَةٍ مِنْ رَبِِّی وَرَزَقَنِی مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا
-84طبق فرمایشات امام باقر (ع) اولین سخنی که حضرت مهدی (عج) پس از قیام خود می گوید  ،چیست؟271
الف .وَیَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَال تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَال تَعْثَوْا فِی األرْضِ مُفْسِدِینَ
ب .بَقِیَّةُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ
ج .قَالُوا یَا شُعَیْبُ أَصَالتُکَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِی أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّکَ ألنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ
د .قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلَى بَیِِّنَةٍ مِنْ رَبِِّی وَرَزَقَنِی مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا
-85فساد  ،کم فروشی وتقلب در معامله از عادات کدام یک از قومیت ها بود؟282

الف.قوم لوط (ع)

ج .قوم عاد(ع)

ب .قوم ثمود (ع)

د .قوم شعیب(ع)

 -82رَهط به معنای  ....می باشد؟283
الف.بسته

ج.عشیره

ب.مقتدر

د.قدرتمند

-87باتوجه به آیه مقابل کلمه (قائم) به چه معناست؟( ذَلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَیْکَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِیدٌ )292
الف .بلندشدن

ج.قوم نوح

ب.سرزمین مصر

د.قوم لوط

 -88باتوجه به آیه مقابل( زفیر)به معنای  .....می باشد .فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِیهَا زَفِیرٌ وَشَهِیقٌ )111
الف.آه و ناله سوزناك

ج.ناله های طوالنی

ب .ناله های عمیق

د .همه موارد

-89این سخن از کیست؟( وقتی شبهات به شما هجوم آوردند ؛ به قرآن پناه ببرید114).
ب.امام حسن (ع)

الف .امام هادی (ع)

ج .امام صادق (ع)

د.امام علی (ع)

-91با توجه به آیه مقابل مناسب ترین ترجمه را انتخاب نمائید .فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ وَال تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِیرٌ)121
الف.پس همان گونه که فرمان یافته ای پایداری کن ونیز هرکه با تو رو به سوی خدا آورده است.وسرکشی نکن که او به
آنچه می کنید بیناست.
ب .پس همان گونه که فرمان یافته ای پایداری کن ونیز هرکه با تو رو به سوی خدا آورده است.وسرکشی نکنید که او به
آنچه می کنید بیناست.
ج .پس همان گونه که فرمان یافته ای پایداری کن ونیز هرکه با تو رو به سوی خدا آورده است.وسرکشی کنید که او به
آنچه می کنید بیناست.
د .پس همان گونه که فرمان یافته ای پایداری کن ونیز هرکه با تو رو به سوی خدا آورده است.وسرکشی نکنید که ما به
آنچه می کنید بیناهستیم.
-92باتوجه به آیه مقابل (تَمَسَّ) به چه معناست؟ وَال تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
أَوْلِیَاءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ )121
الف.تکیه نکنید

ب.اعتماد نکنید

ج .می رسد

د.یاری نمی شوید

-91داستان کدام یک از پیامبران به عنوان (اَحسَنُ القَصَص) معرفی شده است؟132

الف .حضرت هود(ع)

ج.حضرت ابراهیم(ع)

ب.حضرت موسی (ع)

د.حضرت یوسف (ع)

-93آیه ای که نشان دهنده طرح توطئه ای خطرناك از طرف برادران یوسف (ع) بود را انتخاب نمائید143.
الف .إِذْ قَالُوا لَیُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِینَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِی ضَاللٍ مُبِینٍ
ب .قَالُوا یَا أَبَانَا مَا لَکَ ال تَأْمَنَّا عَلَى یُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ
ج .أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا یَرْتَعْ وَیَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
د .قَالَ إِنِِّی لَیَحْزُنُنِی أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ یَأْکُلَهُ الذِِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
-94کدام یک از تفاسیر زیر نسبت به فروشندگان حضرت یوسف (ع) قوی تر می باشد؟124
الف .مراد از فروشندگان یوسف (ع) برادران او می باشد.
ب .فروشندگان یوسف (ع) همان اهل کاروانند که او را یافته بودند.
ج .مراد از فروشندگان عزیز مصر بود.
د .گزینه ب و ج
-95مراد از (ربّ) در این آیه چه می باشد؟(اِنَّهُ رَبّی اَحسَنَ مَثوایَ) 173
الف .خداوند

ب.عزیز مصر

ج.یوسف (ع)

د .گزینه الف و ب

-92شاهد یوسف (ع) چه کسی بود؟188
الف .مردحکیمی از بستگان عزیز مصر
ج.بچه شیر خواری از بستگان زلیخا

ب .مردحکیمی از بستگان همسر عزیز مصر
د .گزینه ب و ج

-97چرا عزیز مصر نسبت به همسرش سختگیری نکرد؟191
الف.برای حفظ آبروی سیاسی و اجتماعی خود
ج.عالقه زیاد به همسر خود

ب.نبودن غیرت در زندگی درباری
د .همه موارد

-98کدام آیه نشانگر یاد آوری یوسف به ساقی برای آزاد کردن او از زندان می باشد؟321
الف .وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْکُرْنِی عِنْدَ رَبِِّکَ فَأَنْسَاهُ الشَّیْطَانُ ذِکْرَ رَبِِّهِ فَلَبِثَ فِی السِِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ

ب .وَقَالَ الْمَلِکُ إِنِِّی أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُالتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ یَا أَیُّهَا الْمَأل أَفْتُونِی فِی
رُؤْیَایَ إِنْ کُنْتُمْ لِلرُّؤْیَا تَعْبُرُونَ
ج .قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْالمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِیلِ األحْالمِ بِعَالِمِینَ
د .وَقَالَ الَّذِی نَجَا مِنْهُمَا وَادَّکَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِِّئُکُمْ بِتَأْوِیلِهِ فَأَرْسِلُونِ
-99مناسب ترین ترجمه را انتخاب نمائید( .وَمَا أُبَرِِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ ألمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِال مَا رَحِمَ رَبِِّی)314
الف.ومن خودرا تبرئه نمی کنم چرا که مسلماً نفس (آدمی) پیوسته به بدی ها امر می کند مگر آنکه پروردگارتان رحم
کند.
ب.ومن خودرا تبرئه نمی کنم چرا که مسلماً نفس (آدمی) پیوسته به بدی ها امر می کند مگر آنکه پروردگارم رحم کند.
ج.ومن خودرا تبرئه نمی کنم چرا که مسلماً نفس (آدمی) پیوسته به بدی ها امر نمی کند مگر آنکه پروردگارم رحم کند.
د.ومن خودتان را تبرئه نمی کنم چرا که مسلماً نفس (آدمی) پیوسته به بدی ها امر می کند مگر آنکه پروردگارم رحم
کند.
 -211این حدیث از کیست؟( ایشان در باره اینکه شاه زنان را احضار کرد و از آنها سؤاالتی کرد بیانی دارد که سخن را
به اینجا می رساند {تابداند من خیانت نکرده ام من خود را تبرئه نمی کنم زیرا که نفس آدمی اماره به سوء است}.می
فرماید اینها سخنان زلیخا بود).
الف.امام صادق (ع)

ب .امام رضا (ع)

ج.امام کاظم (ع)

د .امام جواد(ع)

