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تذکرات مهم:
* پیش از پاسخ گويی به سواالت ،حتماً مشخصات خود را بر روی پاسخنامه بنويسید.
* به مدت زمان معین شده جهت پاسخگويی به سواالت توجه داشته باشید.
*سواالت دارای امتیاز منفی بوده و به ازای  9پاسخ غلط ،سه امتیاز کسر خواهد شد.
*در پايان آزمون ،سؤاالت را به همراه پاسخنامه تحويل مراقبین آزمون دهید.

رشته حفظ موضوعی قرآن کریم

ْ

 -9آيه شريفه إِنَّ َ
هذاَّال ُق ْر َآنَّ َيهْدي ...با کدام مفهوم پايان می پذيرد؟
الف) پاداش کریمانه

ب) پاداش بزرگ

د) رحمت و مغفرت

ج) نعمت بی پایان

 -2چرا قرآن که شفا بخش است ،در ما اثر نمیکند؟
ب) چون از قرآن آگاهی کافی نداریم
د) چون قرآن شفای دردهای روحی است

الف) چون به قرآن عمل نمی کنیم
ج) به خاطر عدم ابراز درد است

 -9با توجه به آيات ابتدايی سوره جن ،جنیان بعد از شنیدن قرآن چه گفتند؟
ب) ما قرآن عجیبی شنیدیم
د) ساکت باشید و به قرآن گوش بدهید

الف) به قرآن ایمان بیاورید
ج) قرآن به سوی بهشت هدایت می کند

 -4کدام يک از عبارتهای زير در مورد هدف خلقت صحیح نمی باشد؟
الف)خلقت جهان سود و نتیجه ای برای خداوند به همراه ندارد.
ب) بازگشت هدف خلقت به خود بندگان است.
ج) عبادت و بندگی خدا نتیجهاش عاید فعل خدا می شود نه فاعل که خود خدا باشد.
د) خلقت هم برای مخلوق نتیجه بخش است هم برای خالق
 -5کدام يک از گزينه های زير به عنوان نشانه توکل می باشد؟
الف) رضایت به مقدرات الهی در کامیابی ها و ناکامی ها
ج) تکیه به خداوند و وکیل قرار دادن او در همه امور

-6آيه شريفه ِ ...م ْنَّ َح ْب ِلَّ ْال َوري ِدَّ
ْ ْ
سانَّ
الف)َّ َوَّ َلق َْدَّخَ لَق َناَّال ِإ ْن َ

ب) عدم تالش برای رسیدن به معاش و واگذاری امر تالش به خداوند
د) محشور شدن با اولیاء الهی

با کدام عبارت آغاز می شود؟

ب) َلق َْدَّخَ ل َْق َناَّ ْال ِإ ْنسان

ج) ياَّ َأيُّهَاَّ ْال ِإ ْنسان

َ
ذينَّ َآمنُوا
د) ياَّأيُّهَاَّال َ

 -0کدام يک از گزينه های زير در مورد توحید در محبت صحیح است؟
الف) فرد هیچ کس را در کنار خدا دوست نداشته باشد ولی محبت اگر مقدم بر خدا باشد اشکال ندارد.
ب) فرد هیچ کس را مقدم بر خدا دوست نداشته باشد ولی محبت در کنار خدا اشکال ندارد.
ج) فرد هیچ کس را مقدم یا در کنار خدا دوست نداشته باشد.
د) فرد می تواند دیگری را مقدم یا در کنار خدا دوست داشته باشد.
 -8اين شعر با کدام يک از آيات زير تطابق دارد؟
طی اين مرحله بی همرهی خضر مکن

َّ
بيلَّ ْال ُم ْف ِسدينَّ َّ
الف)َّلاَّتَتب ِْعَّ َس َ
َّکانَّلَ ُکم َّفيَّ َر ُسو ِلَّاَّللَِّأ ُ ْس َوةٌَّ َح َس َنةَّ
ج)َّ َل َقد َ

َّ
َّ

َّ

آتاك ُمَّالر ُسو ُلَّفَ خُ ُذو ُهَّ َوَّماَّن ُ
-1عبارت قرآنی َوَّماَّ ُ
َهاك ْمَّ َع ْن ُهَّفَ ْان َتهُوا
بَّ ْالكافِرين
الف)َّفَ إ ِ ْنَّت ََول ْواَّفَ إِنَّ َ
اَّللَّلاَّي ُ ِح ُّ
ج) ُخ ُذواَّماَّآ َت ْي ُ
َّ
ناك ْمَّبِ ُقوةٍَّ َّ

َّ

َّ

ظلمات است بترس از خطر گمراهی

ب) َيهْديَّلِلتيَّ ِه َيَّ َأ ْق َومَّ
د) َوَّ َأ ِنَّ ْاع ُب ُدونيَّهذاَّ ِص ٌ
قيمَّ
راطَّم ُْس َت ٌ

با کدام يک از آيات زير تناسب بیشتری دارد؟

ب) ْاد ُعونيَّ َأ ْس َتج ْ
ِبَّلَ ُک ْمَّ
َ
ذينَّ َآمنُواَّ ْاس َتجي ُبوا...
د) ياَّأيُّهَاَّال َ

 -97کدام يک از گزينه های زير در مورد ديدگاه قرآن در مورد تمايالت نفسانی صحیح است؟
الف) از طغیان و سرکشی نفس باید جلوگیری کرد.
ج) با تمامی خواسته های نفسانی باید مبارزه کرد.

ب) تمایالت نفسانی باید سرکوب گردد.
د) تمایالت نفسانی باید آزاد باشد.
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 -99عبارت قرآنی َوَّ ْل َت ْن ُظ ْرَّن َْف ٌسَّماَّ َقد َم ْتَّل ِ َغ ٍدَّ
الف) مشارطه و مراقبه

رشته حفظ موضوعی قرآن کریم

کدام يک از مراحل تهذيب نفس را بیان می کند؟

ب) مراقبه و محاسبه

د) محاسبه و مواخذه

ج) مشارطه و محاسبه

 -92کدام گزينه در مورد تقوی استناد قرآنی ندارد؟
ب) تقوی به لباس تشبیه شده است.
د) تقوی در مقابل فجور(بی بند و باری) است

الف) تقوی به عنوان زاد و توشه مطرح شده است.
ج) تقوی نیروی محرکه رفتارهای ایمانی است.

 -99علمای اخالق کدام گزينه را به عنوان اولین مرحله خودسازی معرفی کردهاند؟
الف) تفکردر خلقت

ج) خدا شناسی

ب) خود شناسی

د) تذکر و بیداری از خواب غفلت

 -94چرا قرآن کريم حدود ده بار بر دشمنی شیطان با انسان تصريح نموده است؟
الف) قوی بودن شیطان در دشمنی با انسان
ج) وجود شیطانهای زیاد انس و جن

طان....
 -95آيه شريفه َّياَّ َبنيَّ َآد َمَّلاَّ َي ْف ِت َنن ُک ُمَّالش ْي ُ َّ

ب) غفلت و ساده لوحی اکثر انسانها نسبت به شیطان
د) قسم خوردن شیطان در دشمنی با انسان
بر کدام يک از موضوعات زير تکیه دارد؟

الف) زینت دادن افعال گناه توسط شیطان

ب) نفوذ گام به گام شیطان

ج) قسم خوردن شیطان در دشمنی انسان

د) نفوذ نا محسوس و غیر منتظره شیطان

ْ
 -96آيه شريفه َّوَّ ِمنَّالن ِ ْ
غاءَّ َم ْر ِ
ضاتَّاَّللَِّ
َ َ
اسَّ َم ْنَّ َيشريَّنَف َس ُهَّا ْبتِ َ

َّبا کدام يک از آيات زير تناسب بیشتری دارد.

صاصة
َّکانَّ ِبه ِْمَّخَ َ
ونَّ َعلىَّ َأ ْن ُف ِسه ِْم ََّوَّ َل ْو َ
الف) َوَّي ُ ْؤث ِ ُر َ
ج) وَّ َمثَ ُلَّالذينَّي ُ ْنفِ ُق َ َ
غاء ََّم ْر ِ
ضاتَّاَّللِ ََّوَّت َْثبيتاًَّ ِم ْن ََّأ ْن ُف ِسه ِْم َّ
َ
َ
ونَّأ ْموا َله ُُمَّا ْبتِ َ

ب) َوَّ ِم َنَّالناسِ ََّم ْنَّ َي ْش َتريَّ َله َْو َّْال َح ِ
ديثَّلِيُ ِضلَّ َع ْن ََّسبي ِلَّاَّلل
ْ
جارةٌ ََّوَّلاَّ َب ْي ٌعَّ َع ْنَّ ِذ ْك ِرَّاَّللِ ََّوَّإِقامَِّالصلاة
د) ِرجالٌ َّلاَّتُلهيه ِْمَّت ِ َ

 -90در زبان قرآن «محسن» به چه کسی گفته می شود؟
ب) هم کار نیک انجام دهد هم آن را خوب انجام دهد
د) کار نیک را به دیگران بیاموزد

الف) کار نیکو انجام دهد
ج) کار نیک فراوان انجام دهد

اَّللَّ َل َعل ُک ْمَّتُ ْر َح ُمونَّ
 -98ابتدای آيهای که با عبارت َّ َوَّات ُقواَّ َ
الف) برادری ایمانی

پايان میيابد کدام يکی از موضوعات زير را مطرح میکند؟

ب) دستگیری از نیازمندان

د) مهرورزی

ج) احسان و نیکوکاری

 -91پیامبر اکرم :9در قیامت چیزی برتر و باالتر از  ...........در ترازوی عمل کسی نهاده نمی شود.
الف) دستگیری از نیازمندان

ب) نماز

د) معرفت الهی

ج) حسن خلق

 -27جمله« دنیا جای بزن و درو نیست» با کدام يک از آيات زير تناسب بیشتری دارد؟

حاب السعير
ن َأ ْص ِ َّ
الف)َّإِنما َي ْدعُوا ِح ْز َب َُّه ل ِ َي ُکو ُنوا ِم ْ َّ
طان ت ََذك ُروا
ن الش ْي ِ َّ
ف ِم َ َّ
ذين اتقَ ْوا إِذا َمسه ْ َُّم طائ ِ ٌ َّ
ج) إِنَّ ال َ َّ

ب)َّإ ِ ْنَّ َأ ْح َس ْن ُت ْمَّ َأ ْح َس ْن ُت ْمَّلِأَ ْن ُف ِس ُکمَّ َو َّإ ِ ْنَّ َأ َ َّس ْاَّ َّتُمَّفََّلََّها
اَّللِ
ل َّ
ن َسبي َِّ
ك َع ْ َّ
د) َ َّو لا تَتب ِ َِّع ْالهَوى فَ يُ ِضل َ َّ

 -29از نظر آيات قرآن صادق به چه کسی گفته می شود؟
الف) رفتارشان ،گفتارشان را تایید کند.
ج) رفتار و گفتارشان مطابق هم باشد.

ب) گفتارشان مطابق با حق باشد.
د) رفتار و گفتارشان مطابق با حق باشد.

 -22کدامیک از خصلتهای زير موجب محبوبیت پیامبر نزد مشرکین شده بود؟
الف) امانتداری

ب) وفای به عهد

ج) حسن خلق
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د) همه موارد

ميمَّ
 -29آيه ای که با عبارت َّ َولِيَّ َح ٌ

رشته حفظ موضوعی قرآن کریم

پايان می يابد با کدام عبارت شروع می شود؟

اَّللَّ َل ْمَّيَكَّ ب)َّ َوَّلاَّ َت ْس َت ِويَّ ْال َح َس َن ُةَّ
الف)َّذل ِ َ
كَّب َِأنَّ َ

ْ
ُونَّ َوَّ ْال ُم ْؤ ِمنات
د) َوَّال ُم ْؤ ِمن َ

َ
ذينَّ َآمنُواَّ
ج) ياَّأيُّهَاَّال َ

-24کدام يک از عبارات زير با ساير عبارات قرابت کمتری دارد؟

ْ
ونَّب ِْال َم ْع ُر ِ
وفَّ َوَّيَ ْنه َْو َنَّ َع ِنَّ ْال ُم ْن َک ِرَّ َّ
الف)َّيَأم ُُر َ
ْ
َّ
ونَّقالُواَّ َسلاما ََّّ
ج)َّ َوَّإِذاَّ َ
خاط َبه ُُمَّالجا ِهل ُ َ

َّ
َّ

 -25آيه ای که در آن عبارت َوَّلا ََّي ْج ِر َمن ُک ْمَّشَ َنآنُ ََّق ْوم
الف) انصاف

ْ
ْ
نينَّ
ب) فَ إِنَّال ِّذكرىَّ َت ْنفَ ُعَّال ُم ْؤ ِم َ
اسَّ َِّباعما َّل ِکمَّ
د) َُّكو َُّنواَّدُعاةَ َّالنَّ ِ

وجود دارد به کدامیک از موضوعات زير اشاره کرده است؟

ب) امر به معروف و نهی از منکر

حيقَّ ْال َم ْک ُرَّالسي ُ َِّّئَّ...
 -26آيه شريفه َّ َوَّلاَّ َي ُ
ذينَّ َأ ْح َس ُنواَّ ْال ُح ْسنيَّ َوَّز َِيادةٌ
الف)َّلِل َ
رحم
رحمَّلاَّي ُ َ
ج) َ َّمنَّلاَّ َي َ

ج) خیر خواهی

با کدامیک از عبارات زير همخوانی بیشتری دارد؟

ِ
الحسناتَّيذ َِّه َبنَّالس َّي ِّئات
ب) انَّ
المسلمَّمنَّسلمَّالمسلمونَّمنَّيدهَّوَّلسانهَّ
د) ُ َّ

 -20کدام يک از آيات زير از حیث معنايی با آيه َّ َألاَّ ِب ِذ ْك ِرَّاَّللَِّت َْط َمئِ ُّنَّ ْال ُقلُوبَّ
عيش ًةَّ َض ْنكا
الف) َوَّ َم ْنَّ َأ ْع َر َضَّ َع ْنَّ ِذ ْكريَّفَ إِنَّ َل ُهَّ َم َ
ْ
اَّللَّ ِقياما ًَّ َوَّ ُق ُعودا ًَّ َوَّ َعلىَّ ُجنُو ِبه ْ َِّم
ذينَّ َيذ ُك ُر َ
ونَّ َ
ج) ال َ

به کدام خصلت اخالقی توصیه شده است؟

ب) اخالص

َّللَّفَ ماَّ َل ُهَّ ِم ْن ٍ
َّهادَّ
 -21آيه ََّ َّ...و ََّم ْنَّيُ ْضل ِ ِلَّا ُ
ذينَّقالُواَّ َرب ُّ َناَّاَّللَّ َّ
الف)َّإِنَّال َ

در تضاد است؟

ب) َأ ِق ِمَّالصلاةََّل ِ ِذ ْكري
كَّ َت َض ُّرعا ًَّ َوَّخيفَ ة
كَّفيَّ َن ْف ِس َ
د) َوَّ ْاذ ُك ْرَّ َرب َ

ذينَّقالُوا ََّرب ُّ َناَّاَّلل..
 -28در ادامه عبارت قرآنی إِنَّال َ
الف) نیکی به پدر و مادر

د) دوری از تکبر

ج) استقامت

َّبا کدام عبارت آغاز می شود؟

ج) َبلىَّ َم ْنَّ َأ ْسل ََمَّ َو ْجهَ ُهَّلِلهَّ

َّللَّب ٍ
ِكافَّ َعب َْدهَّ
ب)َّ َأَّ َل ْي َسَّا ُ

ْ

د) عمل صالح

ضَّ َوَّ َم ْک َرَّالسي ِِّئَّ
د) ْاستِ ْکبارا ًَّفِيَّ ْالأَ ْر ِ

كَّلاَّتَأ َمناَّ ....و آيه بعد از آن کدام يک از موضوعات زير را مطرح نموده است؟
 -97آيه شريفه َّقالُواَّيا ََّأباناَّماَّ َل َ
الف) آزادی و آزادگی

ج) رزق حالل

ب) غذای سالم و بهداشتی

د) تفریح و سرگرمی

 -99با توجه به آيه  55سوره قصص بهترين برخورد با سخنان لغو کدام گزينه است؟
الف) مقابله حکیمانه

ج) امر به معروف و نهی از منکر

ب) رویگردانی

د) پاسخ متناسب

 -92کدام گزينه به عنوان مهم ترين عامل غفلت و دوری از ياد خدا مطرح می باشد؟
الف) شادی های حرام

ب) دل بستن به دنیا و عالئق آن

 -99کدام گزينه در بیانات امیرالمومنین علی
الف) بخیل

ج) کسب و تجارت حرام

د) ضعف ایمان و باور به خداوند

در مورد « بدترين مردم از نظر زندگی » صحیح است؟

ب) حریص

 -94کدام گزينه در معنای روايت امیرالمومنین علی

ج) حسود

د) متکبر

در مورد گناه صحیح است؟

الف) اشک ها خشک نمی شوند مگر به خاطر سختی دلها و دلها سخت و سنگین نمی شود مگر به خاطر فزونی گناه
ب) دلها سخت نمی شود مگر به خاطر خشک شدن چشمها و چشم ها خشک نمی شود مگر به خاطر فزونی گناه
ج) اشک ها خشک نمی شود مگر به خاطر فزونی گناه و فزونی گناه شکل نمی گیرد مگر به خاطر سنگینی دلها
د) گناهان فزونی نمی یابد مگر به خاطر سخت شدن دلها و دلها سخت نمی شود مگر به خاطر خشک شدن چشمها
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رشته حفظ موضوعی قرآن کریم

-95ابتدای آيه ای که با عبارت َوَّ ِر ْز ُقَّ َرب َِّكَّخَ ْي ٌرَّ َوَّ َأ ْبقى
الف) دعوت به نماز

َّ پايان میپذيرد کدام يک از موضوعات زير را مطرح مینمايد؟

ب) تقسیم عادالنه رزق

ج) ذکر و یاد الهی

 -96عبارت پايانی آيه َ َّ...ك َمثَ ِلَّ َغ ْي ٍ
ثَّ َأ ْع َج َبَّ ْال ُکف َارَّنَباتُ َُّهَّ....
ورَّ َّ
الف)َّ َربَّ َغ ُف ٌ

ب) َعليماًَّ َحکيما ًَّ َّ

د) قناعت و چشم سیری

کدام است ؟

ج)َّ َمتا ُعَّ ْال ُغ ُرو ِرَّ َّ

َّ

ُ

د) ه ُُمَّ ْالفا ِس ُقون

اسَّأم ًةَّوا ِ
ونَّالن ُ
ح َدة ...کدام است؟
 -90موضوع آيه شريفه َوَّ َل ْوَّلاَّ َأ ْنَّ َي ُک َ
الف) توجه به بی ارزشی دنیا

ب) وحدت

 -98کدام يک از تشبیه های زير متناسب با آيه شريفه
الف) نزول باران رحمت

ب) رویش گیاهان

الف)َّه ُُمَّ ْال ُمت ُقون

ْ
ونَّ َّ
ب) ه ُُمَّالخا ِس ُر َ

 -91دو آيه بعد از آيهَّ َّ َوَّ َل َن ْبل ُ َون ُک ْمَّب َِش ْ َّي ٍءَّ ِم َنَّ ْالخ َْوف

ْ

د) حرص

ج) نفاق

ْْ

َ ...أخَ ذناَّ َأ ْهلَهاَّبِال َبأسا ِءَّ َوَّالضرا َِّء...

میباشد؟

ج) خوابهای آشفته
با چه عبارتی پايان میپذيرد؟

َّ

ون ََّّ َّ
ج) ه ُُمَّ ْال ُمهْ َت ُد َ َّ

د) جاده راه بندان

د) ه ُُمَّ ْالفا ِس ُقون

َ ُ
ُصيب ٍةَّفَ ب ِماَّ َك َس َبت ..با کدام يک از عبارات زير سازگاری بیشتری دارد؟
 -47آيه شريفه َوَّماَّأصا َبک ْمَّ ِم ْنَّم َ
ب) مصیبتهای بشر با اذن الهی است
د) مشکالت زندگی مایه امتحان بشر است

الف) پیکان اتهامات را به سوی دیگران نگیریم
ج) در مشکالت به خدا مراجعه کنیم
 -49کدام يک از عبارات زير در مورد توکل صحیح است؟

ب) عدم تالش و واگذاری امر به خدا
د) دوری از تکیه به غیر خدا

الف) از دیگران درخواست کمک نکردن
ج) تسلیم بودن در برابر نتیجه کار

 -42کدام يک از موضوعات زير در ادامه عبارت شريفه َّ َوَّشا ِو ْره ُْمَّفِيَّ ْالأَ ْمرَّ
الف) مدارا

ب) تسلیم

آمده است ؟

ج) توکل

د) ایثار

 -49کدام يک از موارد زير از نظر قرآن به عنوان سه منبع اصلی تفکر مطرح نشده است ؟
الف) طبیعت

ج) تاریخ

ب) سرگذشت ابلیس

ابَّ
-44کدام يک از گروه های زير از نظر قرآن به عنوان َّشَ رَّالد َو ِّ
الف) کسانی که تعقل نمیکنند.
ج) کسانی که گناه میکنند.

سانَّإِلاَّماَّ َسعىَّ
 -45آيه شريفه َّ َوَّ َأ ْنَّ َل ْي َسَّل ِ ْل ِإ ْن ِ
الف)َّسا ِرعُواَّإِلىَّ َم ْغفِ َرةٍَّ ِم ْنَّ َرب ُِّکمَّ
جاه ُدواَّفيناَّ َل َنهْ ِد َينه ُْمَّ ُس ُبلَنا
ذينَّ َ
ج) َوَّال َ

َّ

جيبَّ ْال ُم ْض َطرَّ...
-46آيه شريفه َّ َأم ْنَّي ُ ُ

َّ

د) ضمیر انسان

مطرح شده است؟

ب) کسانی که انفاق نمیکنند.
د) کسانی که امر به معروف نمیکنند.
َّبا کدام عبارت قرابت معنايی بیشتری دارد؟

َّ

ب) اياکَّوَّالکسلَّوَّالضجرَّ َّ
د) اَكثِروا َّ ُ
الدعا

با کدام موضوع پايان می پذيرد؟

الف) مغفرت

ب) تشکر

الف) یوسف

ب) عیسی

بَّإِنِّيَّلِماَّ َأ ْن َز ْل َتَّإِلَيَّ ِم ْنَّخَ ْي ٍرَّفَ قيرَّ
 -40دعایَّ َّ َر ِّ

ج) ایمان

د) تذکر

َّاز زبان کدام يک از انبیاء الهی بیان شده است؟
ج) موسی
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د) یعقوب

كَّ َم َعَّالذينََّّ....
 -48کدام يک از موضوعات زير با آيه شريفه َّ َوَّ ْاصب ِْرَّن َْف َس َ
الف) دوستی با افراد در روحیه و خلق انسان تاثیر گذار است
ج) این عبارت در مورد صبر در اطاعت می باشد

َكَّاللهُمَّ
-41آيه ای که در آن عبارت َّ ُسبْحان َ

همخوانی بیشتری دارد؟

ب) صبر در برابر مصیبت انسان را قوی می کند
د) انسان در دعا باید حالت خوق و رجا داشته باشد

قرار دارد کدام يک از موضوعات زير را مطرح می کند؟

الف) عبادت خالصانه

ب) مجالس بهشتی

الف)َّ ُقولُواَّ َق ْولا ًََّّ َسديدا ًَّ

سانَّ ِص ْد ٍقَّ َّ
ب) َوَّ ْاج َع ْلَّليَّل ِ َ

واب ََّو ْال ِح ْک َم ِةَّ
 -57عبارت شريفه َو َس ِّد ْدَّا َْل ِس َن َتناَّبِالص ِ
َ
َناج ْي ُتمَّ...
 -59آيه شريفه َّياَّأيُّهَاَّال َ
ذينَّ َآمنُواَّإِذاَّت َ
ونَّ
الف) َّا ِليَّاَّللَِّ َّتُ َ َّ
رج ُ َّع َ

رشته حفظ موضوعی قرآن کریم

ب) إ ِ َل ْيه َِّتُ ْر َج ُعونَّ َّ

ج) تسبیح موجودات

با کدامیک از عبارات زير تناسب بیشتری دارد؟

ج) َق َد َمَّ ِص ْد ٍقَّ ِع ْن َدَّ َربِّه ِْمَّ

با کدام عبارت پايان میپذيرد؟

ونَّ
ج)َّإ ِ َل ْيه َِّتُ ْح َش ُر َ

 -52آيه شريفه َوَّ ُق ْلَّل ِ ِعباديَّ َي ُقولُواَّالتيَّهِ َيَّ َأ ْح َسنَّ...

د) سخن اولیاء الهی

اسَّح ُْسن َّا ً
د) َوَّ ُقولُواَّلِلن ِ
صيرَّ
د) إِلَىَّاَّللِ َّْال َم ُ

به کدام يک از موضوعات زير اشاره دارد؟
ب) پرهیز از سخنان گناه آلود
د) پرهیز از سخنان اختالف افکن

الف) سخن گفتن صادقانه و همراه با نرمی
ج) سخن گفتن حکیمانه و همراه با رأفت

ْ

 -59کدام يک از عبارت های زير از مصاديق عبارت َله َْوَّال َحديث ...نمیباشد؟
الف) آهنگ های سرگرم کننده

ج) سخنان غفلت زا

ب) استداللهای ضعیف

د) الحان شهوت انگیز

 -54در آيه  60سوره مبارکه بقره تمسخر را صفت کدام گروه از انسانها می داند؟
الف) متکبرین

ج) جاهالن

ب) غافالن

د) منافقین

َ
ذينَّ َيخُ ُ
ونَّفيَّآياتِنا ...به کدام يک از موضوعات زير اشاره بیشتری دارد؟
وض َ
-55آيه شريفه َوَّإِذاَّ َرأيْ َتَّال َ
الف) دوری از انسانهای دروغ گو
ج) دوری از شیطان

ْ

ب) پرهیز از سخنان گناه آلوده
د) پرهیز از حضور در مجالس گناه

َّو  ...مطرح نشده است ؟
 -56کدام يک از موضوعات زير در آيه شريفه َو ََّأ ْن ِک ُحواَّالأَيامىَّ ِم ْن ُک ْم َ َّ
ب) تضمین روزی مزدوجین
د) تاکید به فضل الهی

الف) توصیه به روزی حالل
ج) توصیه به ازدواج

 -50مفهوم عبارت قرآنی َوَّ َج َع َلَّ ِم ْنهاَّ َز ْو َجهاَّل ِ َي ْس ُک َنَّإ ِ َل ْيها
باسَّ َلهُن
باسَّلَ ُک ْمَّ َوَّ َأ ْن ُت ْمَّل ِ ٌ
الف)َّهُنَّل ِ ٌ
ج)َّخَ ل ََقَّلَ ُک ْمَّ ِم ْنَّ َأ ْن ُف ِس ُک ْمَّ َأ ْزواجا ًَّل ِ َت ْس ُکنُواَّإ ِ َل ْيها

 -58آيه شريفه َ َّ...وَّ َج َع َلَّ َب ْي َن ُک ْمَّ َم َودةًَّ َوَّ َر ْح َمةَّ
الف) نعمتهای الهی

ب) آیات الهی

ْ

به کدام يک از عبارات زير نزديکتر است؟

َّللَّ َج َع َلَّلَ ُک ْمَّ ِم ْنَّبُيُوت ِ ُک ْمَّ َس َکنا
ب) َوَّا ُ
د) َأ ْز ٌ
وانَّ ِم َنَّاَّلل
واجَّم َُطه َرةٌَّ َوَّ ِر ْض ٌ

با کدام يک از مضامین زير آغاز می گردد؟
ج) یاد الهی

د) رحمت الهی

 -51آيه شريفه َ ...وَّعا ِش ُروهُنَّبِال َم ْع ُروف ...با کدام موضوع پايان می پذيرد؟
الف) رزق کریم
 -67پیامبر اکرم

ب) رحمت الهی

ج) علم و حکمت الهی

د) خیر فراوان

فرمود :نشستن مرد در کنار خانوادهاش از  .............دوست داشتنیتر است.

الف) اعتکاف در مسجد من ب) جهاد در راه خدا

ج) نشستن در مسجد الحرام
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د) نماز شب

