بسم اهلل الرحمن الرحیم
نمونه سوال تفسیر نمونه جز 12
-2با توجه به آیه (وَال تُجادِلُوا اَهلَ الکِتابِ اِلّا بِالَّتِی هِیَ اَحسَنُ) منظور از تُجادِلُوا در این آیه چه می باشد؟6
الف .جنگ

ج.بحث و گفتگوی منطقی

ب .جدال

د.نزاع

-2مفهوم جمله(وَال تُجادِلُوا اَهلَ الکِتابِ اِلّا بِالَّتِی هِیَ اَحسَنُ)چیست؟6
ب .استفاده از لحن دوستانه

الف .استفاده از الفاظ مؤدبانه

د.همه موارد

ج .پرهیز از هرگونه خشونت و هتک حرمت

-3کدام آیه اشاره به این مفهوم که (تو قبل از نزول قرآن ،هرگز کتابی نمی خواندی و هرگز با دست خود چیزی نمی نوشتی و01)...
الف .وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَال تَخُطُّهُ بِیَمِینِکَ إِذًا الرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ
ب .وَال تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِال بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِال الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
ج .أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ ال يُفْتَنُونَ
د .اتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ
-4تعبیر به  .....درموردی است که انسان چیزی را می داند و برخالف علمش انکار میکند02.
الف .حجد

ب.جحد

ج.جهد د.گزينه ب و ج

-5طبق بعضی از کتب تاریخ و احادیث تنها مطلبی را که پیامبر نوشتند د ماجرای  ....که در  .....آمده است04.
الف.جنگ خندق-مقتل مفید ب .صلح حديبیه – مسند احمد
ج.جنگ احد – مسند احمد

د .جنگ خندق -مسند احمد

 -6این حدیث از کیست؟(هیچ کس حقیقت ایمان را به طور کامل درک نمی کند ،مگر اینکه مراء را ترک گوید ،هرچند حق با او
باشد06).
الف.امام صادق (ع)

ب .امام رضا (ع)

ج .امام علی (ع)

د .حضرت محمد (ص)

 -7مفهوم روبرو مربوط به کدام آیه می باشد؟ (مؤمنانی که در مکه تحت فشار شدید کفار بودند  ،به طوری که توانائی بر ادای وظائف
اسالمی خود نداشتند.که به آنها دستور هجرت از آن سرزمین داده شد22).
الف .كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ
ب .الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
ج .يَا عِبَادِیَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِی وَاسِعَةٌ فَإِيَّایَ فَاعْبُدُونِ
د .وَيَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذَابِ وَلَوْال أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَیَأْتِیَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ ال يَشْعُرُونَ

-2با توجه به آیات  60الی  66سوره مبارکه عنکبوت خداوند دالئل  .....را از سه طریق خلقت  ،ربوبیت و فطرت بیان میکند37.
الف .توحید

ج .قادربودن

ب .معاد

د .عدل

 -9آیه روبرو مربط به کدام قسم از توحید می باشد؟ اللَّهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ )39
ب .توخید خالقیت

الف.توحید ذاتی

ج .توحید ربوبی

د .توحید عملی

 -01کدامین یک از ائمه  ،مرد سرگردانی را که در امر خداشناسی گرفتارشک و تردید شده بود،اورا از طریق فطری و درونی ارشاد
نمود.؟42
ب .امام صادق (ع)

الف .امام رضا (ع)

ج.امام علی (ع)

د.امام جواد(ع)

-00آیه مورد نظررا با توجه به تفسیر روبرو انتخاب کنید.؟( آیا کسی ظالم تر از آنها که بر خدا دروغ می بندند ،یا حق را پس از آن
که به سراغشان آمد انکار می کنند ،پیدا می شود؟47
الف .أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ
ب .وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَیْسَ فِی جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ
ج .وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ
د .كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ
-21منظور از سبل در آیه (وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ ) چه می باشد؟49
الف.راه جهاد با نفس

ج .راه علم و دانش و فرهنگ

ب.راه مبارزه با دشمنان

د.همه موارد

-03چندمورد از ویژگی های ذکر شده در رابطه با سوره مبارکه روم صحیح می باشد؟55
(اين سوره تماماً در مكه نازل شده  ،فقط در اين سور ه در رابطه با معاد سخن گفته شده ،مطالب اين سوره را می توان در پنج بخش تقسیم
كرد،اولین بخش در رابطه با مسأله مالكیت و حق ذی القربی و نكوهش ربا خواری صحبت شده است).
الف1.مورد ب3 .مورد ج1.مورد د 2 .مورد
-04با توجه به آیه سوم سوره مبارکه روم خداوند چه وعده ای به مسلمانان می دهد؟60
ج.پیروزی مشركان بر مسلمانان

الف .پیروزی رومیان بر ايرانیان

د .گزينه الف و ب

ب .پیروزی ايرانیان بر رومیان

-05دقت در نظم و حقانیت این جهان ،دلیل بر وجود ....و دقت در داشتن اجل مسمی دلیل بر  ....است62.
الف.توحید-معاد

ب .معاد -توحید

ج .مبدأ –معاد

-06گزینه مناسب را باتوجه به معنی روبرو انتخاب کنید؟71
الف.صور

ب .سور

ج .ثور

د.گزينه الف و ج

د .معاد  -مبدأ
(پراکنده ساختن)

-07کدامیک از آیات زیر اشاره به مسأله معاد دارد؟72
الف.اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِیدُهُ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ
ب.وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ
ج .بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِیمُ
د .وَعْدَ اللَّهِ ال يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ
-02تعبیر (ساعه) که سه گونه شمرده شده که دارای ساعت کبری،ساعت وسطی و ساعت صغری است از کیست؟76
ب.ابن منظور – لسالن العرب

الف.عالمه طبابايی – المیزان

د.زبیدی – تاج العروس

ج.قطب راوندی – نور

-09با توجه به آیه  09سوره مبارکه روم منظور از (بیرون آمدن موجود زنده از مرده) چیست؟21
الف .خروج انسان و حیوان از نطفه
ج .بیدارشدن خفتگان

ب .تولد مومن از كافر
د .همه موارد

-21نشانه های خدا انسان در وجودانسان و نشانه های عظمت پرورودگار در بیرون وجود انسان به ترتیب به ....و ....مشهور است23.
ب .آيات آفاقی -آيات انفسی

الف.آيات انفسی -آيات آفاقی
ج.آيات توحیدی -آيات رستاخیز

د .آيات رستاخیز -آيات توحیدی

 -20باتوجه به آیه وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ آلیَاتٍ لِقَوْمٍ
یَتَفَکَّرُونَ .هدف اصلی ازدواج چیست؟25
الف.سكون و آرامش

ب .ج .بیرون آمدن از تنهايی

د.گزينه الف و ب

ج .بقای نسل

-22تفسیر روبرو مربوط به کدام آیه می باشد؟(آفرینش آسمانه و و برپایی و ادامه نظام آنها نشانه هایی از آیات خداوند می باشد93.
الف .وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَیُحْیِی بِهِ األرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِی ذَلِکَ آليَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
ب .وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَاألرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ األرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ
ج .وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِی ذَلِکَ آليَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ
د.گزينه الف و ب
 ....-23پایه و زمینه ساز علم است95.
الف.تفكر

ب .كار

-12صاحبان نظر عامل خواب را چه چیز می دانند؟66

ج.خالقیت

د.همه موارد

ب .شیمیايی

الف.فیزيكی

د .همه موارد

ج .عصبی

-25پیوند محبت بین دو همسر از کدامیک از آیات قرآن برداشت می شود؟
الف .وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ آليَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
ب .وَعْدَ اللَّهِ ال يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ
ج .ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ
د .فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِی رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
-26آیه روبرو به کدامیک از اقسام توحید اشاره دارد؟{ وَلَهُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ}99
ب .توحید ربوبیت

الف .توحید خالقیت

د .همه موارد

ج.توحید مالكیت

-27کلمه قانت به چه معناست؟99
ب .مالزمت اطاعت

الف .قنوت

ج .توجه

د.هیچ كدام

-22تفسیر (روح المعانی)از کیست؟99
ب.عالمه جعفری

الف .راغب

ج .آلوسی

د .شیخ طوسی

-31کلمه (مُنیبین)ازماده چیست؟012
الف.نبی

ج.انابه

ب .مناب

د .گزينه ب و ج

-30جمله ی (التَبدیِلَ لِخَلقِ اهلل) و (ذلِکَ الدِّینُ القَیِّم) تأکیدی بر کدام مسأله است؟017
الف.خالص بودن دين

ب .پاک بودن دين

د .گزينه ب و ج

ج .فطری بودن دين

-32این گفته از کدام یک از مورخان زیر می باشد؟ (اگر دین به معنی پرستش نیروهای برتر از طبیعت تعریف کنیم  ،بعضی از اقوام
ابتداییظاهراً هیچ گونه دینی نداشته اند000)...
الف .هافمن

ج.كنیگ

ب.دورانت

د .ژوپیدزه

-33بیان شده مربوط به کدام یک از حس ها می باشد؟(سرچشمه انواع علوم و دانش ها و انگیزه کنجکاوی مستمر و پی گیر در
شناخت جهان هستی003).
الف .حس مذهبی

ب .حس زيبايی

ج .حس راستی

د.حس نیكی

-34کلمه ی سلطان در آیه ی (أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَیْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ یَتَکَلَّمُ بِمَا کَانُوا بِهِ یُشْرِکُونَ ) به چه معناست؟020
الف.حاكم

ب .محكم

ج .قانع كننده

د .گزينه ب و ج

-35هنگام نزول کدام آیه پیامبر (ص) فدک را به حضرت زهرا(س) بخشید؟024
الف .أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَیْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ

ب .أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِی ذَلِکَ آليَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
ج .فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ذَلِکَ خَیْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
د .وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِیبِینَ إِلَیْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِِّهِمْ يُشْرِكُونَ
-36باتوجه به آیه روبرو مناسب ترین ترجمه را انتخاب کنید( .قُلْ سِیرُوا فِی األرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلُ کَانَ
أَکْثَرُهُمْ مُشْرِکِینَ )033
الف .بگو در زمین سیر كنید و بنگريد عاقبت كسی كه قبل از شما بود چگونه بود بیشتر آنها مشرک بودند.
ب . .بگو در زمین سیر كنید و بنگريد عاقبت كسانی كه قبل از شما بودند چگونه بودبیشتر آنها مشرک بودند.
ج . .بگو در زمین سیر كنید و بنگريد عاقبت كسانی كه قبل از شما بودند چگونه خواهد بودبیشتر آنها مشرک بودند.
د .بگو در زمین سیر كنید و بنگريد عاقبت كسانی كه قبل از شما بودند چگونه بودبیشتر آنها مشرک نبودند.
-37سرچشمه فساد  ....می باشد034.
الف.شرک

ب.كفر

د .گزينه ب و ج

ج .اعمال مردم

 ....-32سلب اعتماد می کند039.
الف.خیانت در امانت

ب.سوء استفاده از آزادی

د.دروغ

ج .ظلم

-39این روایت از کیست؟ (آنها که به وسیله گناه از دنیا می روند بیش از کسانی هستند که به مرگ طبیعی می میرند).
الف.امام رضا (ع)

ب.امام كاظم (ع)

د.امام سجاد(ع)

ج.امام صادق (ع)

-24درآيه  21سوره نحل توصیف به  ....يعنی آئینی كه غیر قابل تغییر و خالی از فنا و زوال است221.
الف .حنیف

ب.خالص

ج .واصب

د .توحید

-40با توجه به ترجمه روبرو آیه مورد نظر را انتخاب کنید؟ (قطعا پیش از آنکه بر آنان (باران)نازل شود مأیوس بودند)045.
الف .وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِِّيَاحَ مُبَشِِّرَاتٍ وَلِیُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِیَ الْفُلْکُ بِأَمْرِهِ
ب .وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
ج .وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَیْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِینَ
د .إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِِّهِمْ يُشْرِكُونَ
-42این حدیث از کیست؟(من خدا را در فسخ تصمیم های محکم و گشودن گره ها و نقض اراده های قوی و ناکام ماندن آن
شناختم059).
الف .حضرت علی (ع)

ب .امام حسین (ع)

ج.امام رضا (ع)

د.امام صادق(ع)

 -43با توجه به این تفسیر که ( آن روز که عذر خواهی سودی ندارد) از کدام آیه استنباط می شود060.

الف .وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَیْرَ سَاعَةٍ كَذَلِکَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ
ب .وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَاإليمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِی كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ
ج .فَیَوْمَئِذٍ ال يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَال هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
د .وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِی هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَیَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِال مُبْطِلُونَ
-44در سوره مبارکه روم در رابطه چه مسائلی بحث می شود؟060
ب .مبدأ

الف .توحید

د .گزينه ب و ج

ج  .معاد

-45مناسب ترین ترجمه را انتخاب کنید؟(کذلک کانوا یؤفکونَ)062
الف .آنها در گذشته نیز اين چنین از درک حقیقت  ،محروم و مصروف می شدند.
ب .آنها در گذشته نیز اين چنین از درک حقیقت  ،محروم و مصروف می شوند.
ج.آنها در آينده نیز اين چنین از درک حقیقت  ،محروم و مصروف نمی شدند.
د.آنها در گذشته نیز اين چنین از درک حقیقت  ،محروم و مصروف نمی شدند.
 -46سوره لقمان در  ....نازل شده و دارای  ....آیه می باشد069.
ب.مدينه36-

الف.مكه32-

د .مدينه32-

ج.مكه36-

-47سوره لقمان عالوه بر بحث در مورد مبدأ و معاد در رابطه با  ....نیز سخن می گوید070.
الف.امامت

ب .نبوت

د .همه موارد

ج .عدل

-42این حدیث از کیست؟ (کسی که سوره لقمان را در شب بخواند  ،خدا سی فرشته را مأمور حفظ او تا به صبح در برابر شیطان و
لشکر شیطان میکند،واگر در روز بخواند این سی فرشته اورا تا به غروب از ابلیس و لشکرش محافظت می نماید073).
الف .امام رضا (ع)

ج.امام باقر(ع)

ب .امام كاظم (ع)

د .امام هادی (ع)

-49آیه روبرو در رابطه با چه کسی بحث می کند؟ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ }077
ب .نضربن حارث

الف .انس بن حارث

ج .عمربن عبداله

د.زيد بن علی

-51باتوجه به آیه روبرو خداوند عذابش را مخصوص چه گروهی می داند؟{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ
بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ }079
الف  .مسخره كنندگان آيات خدا

ج.مشركان

ب .كافران

د.گزينه الف و ب

-50بدون شک  ....به طور اجمال ،ازنظر مشهور علمای شیعه حرام است و شهرتی در سر حدّاجماع و اتفاق دارد023.
الف .دروغ

ب .زنا

ج.غنا

د .غیبت

-52این حدیث از کیست؟ (خانه ای که در آن غنا باشد ،ایمن از مرگ و مصیبت دردناک نیست  ،دعا در آن به اجابت نمی رسد024).
ب .امام كاظم (ع)

الف .امام رضا (ع)

د .امام صادق (ع)

ج.امام باقر(ع)

-53مواد مخدر از چه راهی وارد بدن می شود؟029
الف .از طريق بوئیدن

ب .از طريق تزريق

د .همه موارد

ج .از طريق حس سامعه

-54بخشی از برنامه های گسترده استعمارگران برای ادامه استعمار  .....است091.
ب .گسترش انواع سرگرمی ها

الف.فروبردن جامعه ها در غفلت

د .گزينه الف و ب

ج .ادامه دشمنی

-55دوآیه روبرو در رابطه با چه چیزی بحث می کند؟ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِی األرْضِ رَوَاسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ وَبَثَّ
فِیهَا مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ *هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِی مَاذَا خَلَقَ الَّذِینَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِی
ضَاللٍ مُبِینٍ *090
ب  .توحید

الف .معاد

د .عدل

ج .نبوت

 -56آیه مقابل به چند قسمت از آفرینش پروردگار که پیوند ناگسستنی با هم دارند ،اشاره می کند؟ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
وَأَلْقَى فِی األرْضِ رَوَاسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ وَبَثَّ فِیهَا مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ )090
ب .شش قسمت

الف .چهار قسمت

د .سه قسمت

ج .پنج قسمت

-57با توجه به آیه مقابل ( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِی األرْضِ رَوَاسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ وَبَثَّ فِیهَا مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ )*در مسأله نزول باران افعال به چه صورت ذکر شده است؟092
الف .غائب

ب.متكلم

ج.مضارع

د .ماضی

-52با توجه به ترجمه مقابل جمله مورد نظر را انتخاب نمایید(.ودوران شیرخوارگی او در دوسال پایان می یابد(.آری به او توصیه
کردیم )که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جا آور.
الف .وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ البْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَیَّ ال تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ
ب .وَوَصَّیْنَا اإلنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ أَنِ اشْكُرْ لِی وَلِوَالِدَيْکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ
ج .وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
د .وَإِنْ جَاهَدَاکَ عَلى أَنْ تُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا
-59با توجه به آیات  02ال  05سوره مبارکه لقمان  ،ویزگی های او عبارت بودند از097 ....
الف .او پیامبر بود

ب.مردی وارسته و مهذب بود

ج .فردی مبارز با هوای نفس

د .گزينه ب و ج

-61با توجه به آیه مقابل (وَلَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَنْ یَشْکُرْ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ ) پیامد
شکر گزاری خداوند چه می باشد؟ 097
الف.رفتن به بهشت

ب .ارتقا منزلت روحی

ج .به سود خود اوست

د .هیچ كدام

 .....-60یعنی مجموعه ای از معرفت و علم  ،اخالق پاک و تقوا و نور هدایت می باشد092.
الف.بصیرت

ب .ايمان

د .گزينه ب و ج

ج.حكمت

-62این حدیث از کیست؟ ( مراد از حکمت  ،فهم و عقل است).
ب .امام زمان (ع)

الف .امام رضا (ع)

د.امام علی (ع)

ج .امام كاظم (ع)

-64اساس تمام حرکتهای صحیح و سازنده  .... ،است092.
الف .معاد

ب .نبوت

د .توحید

ج .امامت

-65هرگز نباید رابطه انسان با  .....مقدم بر رابطه او با خدا باشد212.
الف .فرزندان

ب  .پدر و مادرش

د .همه موارد

ج .همسرش

-66این مطلب از کیست؟(پسرم دنیا دریای عمیقی است که گروه بسیاری درآن غرق شدند  ،کشتی تو در این دریا باید تقوای الهی
باشد ،و زادو توشه ات ایمان216)...
الف .لقمان

ب .سلمان

د .عمار

ج .ابوذر

-66با توجه به ترجمه روبرو آیه مناسب را انتخاب نمایید(.در راه رفتن اعتدال را رعایت کن ؛ از صدای خود بکاه)219
الف .وَال تُصَعِِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَال تَمْشِ فِی األرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
ب .وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ
ج .أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی األرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً
د .وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَال هُدًى وَال كِتَابٍ مُنِیرٍ
-67نخستین اندرزهای لقمان پیرامون چه بود؟219
الف.توحید

ج.معاد

ب.مبارزه شرک

د.گزينه الف و ب

-62ضمیر (اِنَّها) در آیه (یَا بُنَیَّ إِنَّهَا إِنْ تَکُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِی صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَّمَاوَاتِ أَوْ فِی األرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
لَطِیفٌ خَبِیرٌ) به چه چیز بازمیگردد؟201
الف.گیاهان

ب.آسمانها

ج .حسنات و اعمال نیک و بد

د.گزينه ب و ج

 ....-69دراصل یک نوع بیماری است که به شتر دست میدهدو گردن خودرا کج می کند202.
الف .مرح

ب .صعر

ج .خیال

د .فخر

-71این حدیث از کیست؟کسی که از روی غرور و تکبر  ،روی زمین راه رود  ،زمین و کسانی که درزمین خفته اند  ،و آنها که روی
زمین هستند ،همه اورا لعنت می کنند205.
الف .امام رضا (ع)

ب .حضرت محمد (ص)

ج .امام علی (ع)

د.امام صادق(ع)

-70طبق حدیث امام صادق (ع) سکوت مایه چیست؟206
الف.برتری

ب.آرامش فكر

د .هیچ كدام

ج.دانايی

-72این حدیث از کیست؟ (نعمت آشکار  ،پیامبر (ص) و معرفه اهلل و توحید است که پیامبر (ص) آورده  ،و ام نعمت پنهان  ،والیت ما
اهل بیت (ع) و پیمان دوستی با ما است220).
ب .امام زمان (ع)

الف .امام رضا (ع)

د.امام علی (ع)

ج .امام باقر (ع)

--73عروه الوثقی چیست؟224
ب .ايمان

الف.علی بن ابیطالب(ع)

ج.تقوا

د .گزينه الف و ج

-74با توجه به ترجمه روبرو آیه مورد نظر با آن را انتخاب کنید؟ (آفرینش و برانگیختن همه شما همانند یک فرد بیش نیست227).
الف .أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
ب .كُلٌّ يَجْرِی إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ
ج .مَا خَلْقُكُمْ وَال بَعْثُكُمْ إِال كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ
د .ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِیُّ الْكَبِیرُ
-75آیه مقابل از کدام یک از صفات خداوند صحبت می کند؟ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ
أَکْثَرُهُمْ ال یَعْلَمُونَ )222
الف  .خالقیت

ب .مالكیت مطلقه

ج .علم بی انتهايش

د .قدرت نامتناهیش

 -76آیه مقابل از کدام یک از صفات خداوند صحبت می کند؟ وَلَوْ أَنَّمَا فِی األرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْالمٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا
نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ )222
الف .خالقیت

ب .مالكیت مطلقه

ج .علم بی انتهايش

د .قدرت نامتناهیش

-77مناسب ترجمه را انتخاب نمایید؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْکَ تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِیُرِیَکُمْ مِنْ آیَاتِهِ إِنَّ فِی ذَلِکَ آلیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ
شَکُورٍ )237
الف.آيا نديدی كشتی ها در درياها  ،و به بركت نعمت او حركت نمی كنند تا بخشی از آياتش را به شما نشان دهد ؟! در اينها نشانه هائی است برای
كسانی كه شكیبا و شكرگزارند!
ب  .آيا نديدی كشتی ها در درياها  ،و به بركت نعمت او حركت می كنند تا بخشی از آياتش را به شما نشان دهد ؟! در اينها نشانه هائی است برای
كسانی كه شكیبا و شكرگزارند!
ج .آيا نديدی كشتی ها در درياها  ،و به بركت نعمت او حركت می كنند تا بخشی از آياتش را به ما نشان دهد ؟! در اينها نشانه هائی است برای
كسانی كه شكیبا و شكرگزارند!
د .آيا نديدی كشتی ها و درياها  ،به بركت نعمت او حركت می كنند تا بخشی از آياتش را به شما نشان دهد ؟! در اينها نشانه هائی است برای
كسانی كه شكیبا و شكر می گزارند!

-72آیه مقابل به کدام یک از اقسام توحید اشاره دارد؟ (وَإِذَا غَشِیَهُمْ مَوْجٌ کَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ
فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا یَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِال کُلُّ خَتَّارٍ کَفُورٍ )237

ب .توحید مالكیت

الف .توحید خالقیت

د .توحید ربوبیت

ج .توحید فطری

-79چه شخصیتی بعداً در صف مسلمانان راستین قرار گرفت و در ماجرای جنگ یرموک یا اجنادین شربت شهادت نوشید240.
ب .عمر بن زيد

الف .مختار

د .عكرمه

ج .يعقوب لیث

-21این حدیث از کیست؟ (امام علم غیب را (ذاتاً) نمی داند  ،ولی هنگامی که اراده کند چیزیز را بداند  ،خدا به او تعلیم می
دهد250).
ب .امام صادق (ع)

الف .امام رضا (ع)

د.امام باقر (ع)

ج .امام كاظم (ع)

 -20سوره سجده در  .....نازل شده و دارای  ....آیه می باشد253.
ب.مدينه 34-

الف .مكه 24-

د.مدينه 24-

ج .مكه 34-

-22این فضیلت کدام یک از سوره ها میباشد؟( هرکس این سوره را در هر شب جمعه بخواند  ،خداوند نامه اعمال اورا به دست
راست او می دهد ،و گذشته اورا می بخشد ،و از دوستان محمد(ص) و اهلبیتش (ع) خواهد بود255).
ب .روم

الف .عنكبوت

د.سجده

ج.لقمان

-23کلمه امر در این آیه ( یُدَبِّرُ األمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى األرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ )
چه می باشد؟264
الف .فرمان

ب.دين و مذهب

د .گزينه ب و ج

ج.امور

-24با توجه به آیه روبرو مناسب ترین ترجمه را انتخاب نمایید (.ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ )272
الف .سپس نسل او را از عصاره ای از آب ناچیز و بی قدر آفريد.
ب.سپس نسل آنهارا از عصاره ای از آب ناچیز و بی قدر آفريد.
ج.سپس نسل او از عصاره ای از آب ناچیز و بی قدر آفريده شد.
د.سپس نسل او را از عصاره هايی از آب ناچیز و بی قدر آفريد.
-25کدام جمله بیانگر این است که انسان پس از مردن به خاک تبدیل می شود؟220
الف .فَذوقُوا بِما نَسیتُم

ب.ناكِسُوا رُؤُسِهِم

ج.ضَلَلنا فِی االَرض

-26کلمه تَوَفّی بر چه وزنی است؟222
الف.تحّدی

ب .تخطِّی

ج.تٌددّی

د .تصدّی

د .هر سه مورد

-27این عقیده ی کدامیک از فرقه ها می باشد؟(روح چیزیز جز خواص فیزیکوشیمیائی سلولهای مغزی نیست که با فنای بدن نابود
می شود)226
ب .كمونیسم

الف.ناسیونالیسم

د.ماديین

ج .بودايی

-22منظور از (هُ) در آیه و(َلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ فَال تَکُنْ فِی مِرْیَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِی إِسْرَائِیلَ ) چه می باشد؟316
الف .زبور

ج.انجیل

ب .تورات

د .صحف

-29منظور از امردر آیه( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَکَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ ) چه می باشد؟319
ب.امرتشريعی

الف.امرتكوينی

ج.امرجبری

د.گزينه الف و ب

 -91حدیث مقابل را کامل کنید؟ (....دربرابر ایمان  ،همچون سر است درمقابل تن)302
الف.عمل

ج.صبر

ب.تقوا

د.هرسه مورد

 -90کدامیک از آیات ذیل بیانگر این مطلب است که:خداوند سرزمینهایی را که یک زمانی قدرتمند اما آلوده بودندرا با عذاب الهی
خودطومار زندگیشان را درنوردید304).
الف .إِنَّ رَبَّکَ هُوَ يَفْصِلُ بَیْنَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا كَانُوا فِیهِ يَخْتَلِفُونَ
ب .أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِی مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ آليَاتٍ أَفَال يَسْمَعُونَ
ج .أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى األرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَال يُبْصِرُونَ
د.وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَال تَكُنْ فِی مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِی إِسْرَائِیلَ
-92با توجه به تعبیر روبرو که (طبیعت آب به مقتضای سنگینیش ایجاب می کند که روی زمین و در گودالها باشد،و به مقتضای روان
بودنش باید در اعماق زمین فرورود ،هنگامی که به فرمان خدا باشد طبیعت خودراازدست داده و تبدیل به بخارسبکی می شود305).
الف .إِنَّ رَبَّکَ هُوَ يَفْصِلُ بَیْنَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا كَانُوا فِیهِ يَخْتَلِفُونَ
ب .أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِی مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ آليَاتٍ أَفَال يَسْمَعُونَ
ج .أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى األرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَال يُبْصِرُونَ
د.وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَال تَكُنْ فِی مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِی إِسْرَائِیلَ
-93عذاب  .....نوعی از عذاب دنیوی است نه عذاب آخرت و نه عذابهای معمولی دنیا 307.
الف .استحباب

ب.استبصار

د.استیصال

ج .تدريجی

-94این سوره در مدینه نازل شده و دارای  73آیه می باشد309.
الف.لقمان

ب.سجده

ج.روم

د.احزاب

 ....-95درجاهلیت به معنای این بود که با خواندن این جمله که اَنتِ عَلَیَّ کَظَهرِاُمِّی  ،همسر به منزله مادر تلقی می شد و این سخن
به معنای طالق بود331.
الف.طهار

ب.ظهار

د.نهار

ج.بحار

 ....-96به معنای فرزندان وعیالی است که بدون سرپرست مانده اند 332.
الف .زياع

ج .ضیاء

ب .ضیاع

د.دِين

-97نخستین جرقه جنگ احزاب از ناحیه گروهی از یهود به نام  ....زده شد342.
ب.بنی اسد

الف.غطفان

ج .بنی نضیر

د .بنی سلیم

-92منظور از (اَلَّذینَ فِی قُلوبِهِم مَرَضٌ) مصداق چه کسانی می باشد؟356
الف .مشركان

ب  .منافقان

ج .كافران

د .مسخره كنندگان

-99با توجه به آیه مقابل منظور از کلمه ( عَورَه) چه می باشد؟ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ یَا أَهْلَ یَثْرِبَ ال مُقَامَ لَکُمْ فَارْجِعُوا وَیَسْتَأْذِنُ فَرِیقٌ
مِنْهُمُ النَّبِیَّ یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِیَ بِعَوْرَةٍ إِنْ یُرِیدُونَ إِال فِرَارًا 357
الف.عاربودن

ب .حمله دشمن

ج .خانه های فاقد ديوار و در

د.گزينه الف و ج

-011ازپیامدهای جنگ احزاب  ....می باشد؟
الف.ناكام ماندن آخرين تالش دشمن

ب.روشدن دست منافقین

ج.تثبیت موقعیت پیامبر

د .هرسه مورد
ومن اهلل التوفیق 0397/12/01

