بسمه تعالی
سئواالت تفسیرنمونه جلدهشتم 9911
-9چه کسی به اصل حکم تشریع زکات اعتراض کرد و آن را با جزیه برابر دانست و گفت ما مسلمان شده ایم که
جزیه ندهیم؟
ب)عمرابن خطاب

الف)معاویه

ج)ثعلبه

د)ابوسفیان

-2ایه شریفه  08سوره توبه«استغفر لهم او ال تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر ا»....در مورد چه
کسانی است و چرا خداوند حتی دعا و استغفار پیامبر را در مورد آنان نمی پذیرد؟
الف) منافقین بدلیل کفر به خدا و رسول خدا
به خداوند

ب)مشرکین بدلیل کفر به خداورسول خدا ج)مشرکین بدلیل شرک

د) منافقین چون فاسق و دورغگو هستند

-9کدام یک از موارد ذیل در باره مصارف زکات صحیح است؟
الف)فقرا،مساکین ،عامالن جمع آوری زکات ،مولفه قلوبهم
خدا،واماندگان در راه

ب)فقرا ،مساکین ،ازاد کردن بندگان ،اداء دین بدهکاران،در راه

ج) ازاد کردن بندگان ،اداء دین بدهکاران،در راه خدا،واماندگان در راهد)الف وج

-4کدام یک از موارد ذیل در باره تفاوت بین فقیر و مسکین درست است؟
الف)مسکین کسی است که سوال نمی کند و فقیر حالش از او سخت تر است و کسی است از مردم تقاضا می کند ب)مسکین وفقیر معنای
واحدی دارند ج) فقیر فرد نیازمندی است که فقط کمبود مالی دارد ولیمسکین فرد بیچاره ای می باشد که عالوه بر نیاز مالی ،بیماری هم
دارد د)فقیرفرد نیازمندی است که کمبود مالی دارد ولی سوال نمی کندلیکن مسکین کسی است که حالش از فقیر به مراتب سخت تر بوده و
تقاضای خود را مطرح می کند
«-5مولفه قلوبهم» که یکی از موارد مصرف زکات می باشدبه چه کسانی میباشند؟
الف) مسلمانانی که ثروتشان را از دست داده اند و در حال حاضر نیازمندند

ب)کفاری که به مسلمانان در امر جهاد کمک می

کنندج) تمام کسانی که با تشویق مالی بتوان از انها بنفع مسلمین جلب محبت نمود

د)مسلمانانی که در امر جهاد کمک می کنند

-6حدیث«و لو ان الناس ادوا زکات اموالهم مابقی مسلم فقیرا محتاجا!...و ان الناس ماافتقروا،و ال
احتاجوا،والجاعوا،والعرورا،اال بذنوب االغنیاء»از فرمایشات چه کسی می باشد؟
الف)پیامبر گرامی اسالم

ب)امام صادق (ع) ج)امام حسین (ع) د)امام رضا(ع)

-7کدم گزینه درباره نشانه های منافقان درست است؟
الف)ا امر کردن به منکر -بازداشتن مردم از نیکی ها -فراموش کردن خدا وندب)دست دهنده ندارند -
خدایندج)الف وب د)هیچکدام

بیرون از دائره اطاعت فرمان

-0نام پیامبران قوم عاد و ثمود چه بود واین اقوام چگونه نابود شدند؟
الف)پیامبر قوم عاد حضرت صالح (ع)و بوسیله بادهای تند و وحشت زا –پیامبر قوم ثمود حضرت صالح (ع)و بوسیله زلزله های ویرانگر
ب)پیامبر قوم عاد حضرت هود (ع)و بوسیله بادهای تند و وحشت زا –پیامبر قوم ثمود حضرت صالح (ع)و بوسیله زلزله های ویرانگر ج)پیامبر
قوم عاد حضرت یعقوب (ع)و بوسیله بادهای تند و وحشت زا –پیامبر قوم ثمود حضرت صالح (ع)و بوسیله زلزله های ویرانگرد) پیامبر قوم عاد
حضرت صالح (ع)و بوسیله بادهای تند و وحشت زا –پیامبر قوم ثمود حضرت موسی (ع)و بوسیله زلزله های ویرانگر
-1قوم حضرت ابراهیم(ع)و اصحاب مدین و قوم لوط به ترتیب چگونه نابود شدند؟
الف)سلب انواع نعمت ها -زیر و روشدن شهرها -ابر آتشبارب)سلب انواع نعمت ها  -ابر آتشبار -زیر وروشدن شهرها ج) ابر آتشبار  -سلب
انواع نعمت ها-زیر وروشدن شهرها

د)هیچکدام

 -98کدام گزینه در مورد نشانه های مومنین راستین صحیح می باشد؟
الف)امر به معروف و نهی از منکر می کنند ب)نماز را اقامه کرده و زکات می پردازندج)از خدا و رسول خدا اطاعت می کنندد) همه موارد
-99باتوجه به فرمایش پیامبرگرامی اسالم «عدن دار اهلل التی لم ترها عین ولم یخطر علی قلب بشر ،ال یسکنها غیر
ثالثه النبیین والصدیقین والشهداء»(،عدن) جایگاه چه کسانی می باشد؟
الف) پیامبران -دوستان وشهداءب)دوستان –پیامبر اعظم(ص)-شهداء ج) پیامبران -صدیقین –شهداءد)شهدا –پیامبران  -راستگویان
 -92آیه «یا ایهاالنبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و ماواهم جهنم وبئس المصیر»اشاره به کدام مفهوم ذیل
دارد؟
الف)جهاد باکفار و جایگاه کفار در دوزخ ب)جهاد همه جانبه و مسلحانه با کفار و جایگاه آنان در دوزخج)جهاد با مشرکین و جایگاه کفار در
دوزخ

د) جهاد با کفار در صورت ضرورت و جایگاه کفار در دوزخ

-99با توجه به فرمایش پیامبر گرامی اسالم «ثالث من کن فیه کان منافقا و ان صام وصلی زعم اهلل مسلم من اذا
ائتمن خان واذا حدث کذب واذا وعد اخلف» نشانه های فرد منافق کدامند؟
الف)روزه نگرفتن–دروغگویی –بدقولی

ب)نماز نخواندن و بد گمانی به پیامبرج)خیانت در امانت –دروغ گفتن در سخن –تخلف در

وعدهد)همه موارد
-94در اسالم کمیت کار مهم تر است یا کیفیت کار؟
الف)در اسالم کمیت وکیفیت هردو مهم است ب)در اسالم فقط به کمیت بها داده می شود

ج)فقط به کیفیت عمل بها داده می شود و به

مقدار آن اهمیت داده نمی شود د)همه موارد
-95منظور از عبارت «سخراهلل منهم»در آیه 71سوره توبه چیست؟
الف) مجازات استهزاء کنندگان را به انها می دهد و انها را تحقیر می کند ب)خداوند افراد را تنبیه می کند ج)خداوند مردم را مسخره نمی
کند د)همه موارد

 -96چرا خداوند در قران می فرماید باید انسان کم بخندد و بسیار بگرید «فلیضحکوا قلیال ولیبکوا کثیرا»؟
الف) زیرا عواقب سختی در انتظار انان است ب)زیرا اینده تاریک ،مجازاتها درد ناک ،ویران شدن پلهای پشت سر ،فرصت را از دست دادن و
تیره روزی را برخود خریدن ج) چون انسان باید از ترس قیامت و هولناک بودن عواقب خودش هراس داشته باشدد)همه موارد
-97فرمایش حضرت رسول(ص)در حدیث «لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیال ولبکیتم کثیرا»اشاره به چه موضوعی
دارد؟
الف)عقاب الهی در اخرت ب)مکافات عمل در این دنیا

ج) سختی عبور از صراطد)کیفرهای هولناک قیامت

 -90براساس ایه04سورهتوبه«و التصل علی احد منهم ومات ابدا »...پیامبر ازنمازگزاردن وتوقف برقبرچه کسانی منع
شده و علت آن چیست؟
الف)منافقین –بدلیل کارشکنی های انهاب)منافقین –بدلیل عدم حضور انان در جنگج) اشغالگران  -بدلیل عدم حضور در جنگ د)منافقین –
یکنوع مبارزه منفی و موثرازطرف پیامبر(ص)
 -91با توجه به اینکه منافقان از رحمت خداوند دورندو بایستی مسلمانان هیچگونه ابراز عالقه ومحبت به آنان ننمایند
 ،چرا خداوند به آنان محبت نموده و فرزندان واموال در اختیارشان قرارداده است؟
الف)چون خداوندبسیار بخشنده است ب) چون خداوند غفار استج)چون خداوند می خواهد آنانرا در دنیا مجازات کند وبا حال کفر جان دهند
د)همه موارد
-28براساس ایه 19سوره توبه «ولیس علی الضعفاءوال علی المرضی و ال علی الذین الیجدون ما ینفقون حرج»چه
کسانی از جهاد معاف می باشند؟
الف)همه افراد معذور از جهاد می باشندب) ضعیف و ناتوان -بیماران -افرادی که وسیله الزم برای شرکت در میدان جهاد ندارند
کسانی که بیمارند

ج)

د)کساانی که تمایل به جهاد ندارند

 -29وظیفه افرادی که از شرکت در جهاد معاف می باشند ،چیست؟
الف)با سخن ورفتار خود مبارزان را تشویق کنند ب)در تضعیف روحیه دشمن وتقویت روحیه مبارزان تالش کنند ج)مقدمات شکست
دشمنان رافراهم نمایند د)همه موارد
-22براساس آیه 12سوره توبه «بکائون» چه کسانی هستند؟
الف)کسانی که نتوانستند در جهاد شرکت کنند و گریه میکردند ب)کسانی که جهت شرکت در جهاد از پیامبر تقاضای مرکب نمودند وبه انان
فرمود مرکب در اختیار نداردج)کسانی که مریض بودند ودر جنگ شرکت نکردند د) همه موارد
 -29آیه  19سوره توبه «انماالسبیل علی الذین یستئذنوک وهم اغنیاء » ...چه کسانی رامورد مواخذه و مجازات
قرارمی دهدد؟
الف)کسانی که از شرکت درجهاد خودداری نموده و موجب تضعیف سپاه اسالم شدند

ب)کسانی که توانایی شرکت درجهاد را دارندولی

از جنگ فرار می کنندج)کسانی که از پیامبر اجازه می خواهند در جهاد شرکت نکنند در حالی که امکانات کافی برای شرکت در جهاد رادارند د)
همه موارد
-24کدام گزینه با صفات(غفور و رحیم)بودن خداوند تناسب دارد؟
ب)پوشاننده –مهربانج) بخشنده – مهربان

الف) پوشاننده – عدم تکلیف شاق و سخت

د)همه موارد

-25براساس ایه 15سوره توبه«سیحلفون بااهلل لکم اذانقلبتم الیهم لتعرضواعنهم فاعرضوا عنهم و»...منظور
از(فاعرضوا عنهم)چیست؟
الف)یعنی تکذیب و انکار آنانب)اعراض به معنای گذشت می باشدج)به معنای انتقام می باشد د)همه موارد
-26منظور از (اعراب) در آیه  17سوره توبه«االعراب اشد کفرا ونفاقا »...کدام گزینه می باشد؟الف)همه اعراب
ج)اعراب ساکن مدینه د)هیچکدام

ب)منافقان بادیه نشین

 -27حدیث «والزموا السواد االعظم فان ید اهلل مع الجماعه» فرمایش کدام یک از معصومین وراجع به چه موضوعی
است؟
الف)امام صادق(ع)–شرکت در جماعاتب)امام صادق(ع) –سواد آموزی

ج)امام علی(ع)–شرکت در جماعات

د) امام علی(ع)–سواد

آموزی
 -20با توجه به حدیثحضرت علی(ع) که می فرمایند«:واعلموا انکم صرتم بعد الهجرة اعراباً» ،منظور از(اعرابی)
چیست؟
بازگشت از شهر به بادیه ها

الف) هجرت از بادیه نشینی به شهر

ب) بازگشت از آداب و سنن اسالمی به جاهلیت

ج)

د) همه موارد

(-21تابعین به احسان) چه کسانی هستند؟
الف)افرادی که در عصر و زمان خود از برنامه ها و اهداف پیشگامان اسالم پیروی کردند
ج) مهاجرینی که از مکه به مدینه هجرت کردند

ب)انصاری که به مهاجرین پناه دادند
د)هیچکدام

-98نخستین زن ومردی که مسلمان شدند چه کسانی بودند؟
الف) حضرت زهرا(س) – حضرت علی(ع)

ب) ام سلمه  -حضرت علی(ع)

ج) حضرت خدیجه(س) -حضرت علی(ع)

د) ام

سلمه  -ابوبکر
 -99براساس ایه 988سوره توبه«والسابقون االولون من المهاجرین و االنصار »...رضایت و خشنودی خداوند،در
چیست؟ الف)هجرت – ایمان و عمل صالحب)ایمان وعمل صالح-مسلمان بودن ج)نصرت –ایمان وعمل صالح د)هجرت ،نصرت،ایمان و
عمل صالح

-92کدام عبارت در باره منافقین درست است؟
الف)مسلمانان باید متوجه خطر منافقین اعراب(بادیه نشین)باشند

ب)مسلمانان باید متوجه منافقین داخلی و خارجی باشند

ج)منافقین

داخلی در کار خود مسلط تر و طبعا خطر ناکتر هستند و مسلمانان باید مراقب انها باشند ودر عین حال منافقان خارجی را نیز از نظر دور نداشته
باشند

د)هیچکدام

 -99ایه شریفه989سوره توبه «...سنعذبهم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم» شامل چه کسانی است؟
الف)کافران ب)منافقین داخلی و خارجیج)کسانی که در جهاد شرکت نکردند د)مشرکین
 -94عذابهایی که در ایه شریفه 989سوره توبه «...سنعذبهم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم» بیان شده کدام
است؟
الف) عذاب اجتماعی بدلیل رسوایی و کشف اسرار درونی آنها – کوبیدن فرشتگان مرگ بر صورت و پشت آنها در هنگام مرگ ب) عذاب
دنیوی واخروی ج)رسوایی در دنیا و اخرت د)عذاب اجتماعی بدلیل رسوایی و کشف اسرار درونی آنها– عذاب در هنگام مرگ
 -95کسی که از شرکت در جنگ تبوک خودداری کرد و سپس توبه نمود که بود وچه اقدامی انجام داد؟
الف)سعد ابن معاذ –از پیامبر معذرت خواهی کرد ب) ثعلبه که اظهار پشیمانی نمود

ج) ابولبابه که توبه نمود وخودرابه ستونی در مسجد

بست وپس ازقبولی توبه اموال خود را که مانع حضور اودر جنگ شده بود در راه خدا انقاق نمود
 -96امید بخش ترین ایه قران کدام است؟
الف)ایه 201سوره توبه ب)ایه 201سوره توبه ج) ایه 99سوره توبه

د)ایه 221سوره توبه

 -97کدام یک از واجبات ذیل پاک کننده فرد واجتماع است؟
الف)خمسب)حجج)نماز د)زکات
 -90حدیث «ان الصدقه التقع فی ید العبد حتی تقع فی ید الرب»از فرمایشات کدام معصوم می باشد؟
الف)حضرت رسول(ص)ب)امام صادق(ع)ج)امام سجاد(ع)

د)امام محمد باقر (ع)

 -91این حدیث امام باقر(ع)حدیث«ان االعمال تعرض علی نبیکم کل عشیه الخمیس فلیستح احدکم ان تعرض علی
نبیه العمل القبیح » بیانگر چیست؟
الف)دوری از اعمال زشت ب)عرضه اعمال بر پیامبر(ص)

ج) عرضه اعمال در روز قیامت به خدا

د)توسل به پیامبر(ص) در

گرفتاریها
 -48براساس آیه  980سوره توبه«ال تقم فیه ابدا »...پیامبر از نماز گزاردن در کدام مسجد نهی شده و دستور به
آتش زدن آن داد؟
الف)مسجد قبا ب)مسجد خیف ج)مسجد ضرارد)هیچکدام

 -49استعمارگران و منافقان برای استعمار و اغفال اجتماع از چه روشی استفاده می کنند؟
الف)استفاده از اعتقادات همان جامعهب)استفاده از سنت همان جامعه ج)استفاده از رسوم همان جامعه د) مذهب بر ضد مذهب
-42آیه«ال تقم فیه ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم أحق أن تقوم فیه »...بیانگر چه واقعیتی است؟
الف) اقامه نماز در مسجدب)اقامه نماز جماعت در مسجد

ج)در کنار هم بودن و یاری رساندن به جامعه

د) در کنار هر نفی باید

اثباتی باشد
-49با توجه به ایه  999سوره توبه«ان اهلل اشتری من المومنین بانفسهم واموالهم بان لهم الجنه »...ارکان معامله
بهترتیب کدامند؟
الف)خداوند –مردم– جان ومال –بهشت ب)خداوند –مومنان –جان دادن–بهشت ج)خداوند –مومنان –جانها واموال –بهشت د)خداوند و
مومنین
(-44تعدیل و تفسیق) به چه معناست؟
الف)حکم به فسق – حکم به عدالت ب) حکم به عدالت – حکم به فسق

ج)حکم به گناه – حکم به عدالت

د)حکم حقیقی

برای گناهکار
 -45اصل برائت یعنی چه؟
الف) همه چیز برای ما حرام است مگر اینکه دلیلی بر وجوب آن اقامه شود

ب)همه چیز برای ما مجاز است مگر اینکه دلیلی بر وجوب یا

تحریم آن اقامه شود ج)همه چیز برای ما حالل است مگر اینکه دلیلی بر حرمت آن اقامه شود

د)مسلمانان از هر گناهی برئ می

باشد
 -46علت عدم شرکت کعب ابن مالک و تعدادی دیگر در جنگ تبوک چه بود و نحوه برخورد با آنان و سر انجام آنان
به کجا رسید؟
الف)سستی وتنبلی –محاصره اجتماعی –قبولی توبه بعد از 00روز ب) ارزوی دنیایی -بی اعتنایی مسلمانان –پناه بردن به کوههای اطراف
شهر ج)قبول نداشتن جنگ –محاصره اجتماعی –قبولی توبه

د)الف وب

-47عبارت «ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان ال ملجا من اهلل اال الیه »...در ایه شریفه 990سوره توبه بیانگر چه
موضوعی می باشد؟
الف) بیانگر محاصره شدید اجتماعی

ب)پناه بردن به خدا از خشم خدا ج)پناه بردن به خدا

د) هیچکدام

-40نام دیگر جنگ تبوک چیست وچرا به این اسم مشهور شد؟
الف) ساعةالعسره – به خاطر مسافت طوالنی میان مدینه وتبوک ب) ساعة العسره  -گرمای تابستان و خشکسالی ج) ساعة العسره  -کم
بودن اذوقه و مرکب مسلمانان و نیرومند بودن دشمن مسلمانان د)همه موارد

-41از نظر اسالم مجازاتی که سخت تر و کم هزینه تر باشد چیست؟
الف)زندان روحی ب)محاصره اجتماعی افراد متخلف ج)قطع حقوق بیت المال د)همه موارد
( -58جیش العسره) یعنی چه؟
الف)لشگر مشکالت ب)لشگر مجهز ج)لشگر دارای نیروی زیاد د)هیچکدام
-59تنها غزوه ای که حضرت علی(ع) در ان شرکت نداشت چه نام داشت؟
الف)جنگ خندق ب)جنگ حنین

ج )جنگ تبوک د)جنگ خیبر

(-52صادقان) چه کسانی هستند؟
الف) ایمان اورندگان به خدا و روز رستاخیز و پیامبران الهی ب)انفاق کنندگان در راه خدا به نیاز مندان ومحرومان ج) برپاکنندگان نماز،
پرداخت کنندگان زکات ،کسانیکه وفای به عهد دارند و در برابر مشکالت استقامت دارند د)همه موارد
-59کدام جمله مفهوم کامل آیه شریفه 928سوره توبه «ماکان الهل المدینه و من حولهم من االعراب ان یتخلفوا عن
رسول اهلل »...می باشد؟
الف) اهل مدینه نباید با پیامبر مخالفت نمایند ب)اهل مدینه باید همواره همراه پیامبر باشند ج)مسلمانان باید همواره با پیامبر همراه ویار
باشند

د)همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار است که رهبران خویش را همچون جان خویش گرامی دارند ودر حفظ آنان بکوشند و انها را

در برابر حوادث تنها نگذارند
(-54سریه) به چه جنگهایی گفته می شود؟
الف)جنگهایی که پیامبر اکرم(ص) در آن شرکت نداشتند ب)جنگهایی که پیامبر اکرم(ص) شخصاً فرمانده سپاه بود ج)جنگهایی که بعد از
هجرت پیامبر اکرم(ص) اتفاق افتاد د) جنگهایی که در مکه و قبل از هجرت پیامبر اکرم(ص) اتفاق افتاد
-55کدام گزینه مفهوم ایه شریفه 922سوره توبه«وما کان المومنون لینفروا کافه فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفه
لیتفقهوا فی الدین»...می باشد؟
الف) وجوب تعلیم وتعلم در مسائل اسالمی ب)جوازتقلید ج) وجوب تعلیم وتعلم در مسائل اسالمی –تقلید در فروع دین د)همه موارد
-56با توجه به ایه شریفه 929سوره توبه «یا ایهالذین امنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار»مبارزه با دشمنان دورتر
مقدم است یا نزدیکتر؟ چرا؟
الف)دشمنان دورتر تا دشمنان نزدیک احساس خطر ونا امنی نمایند ومزاحمتیبرای مسلمانان ایجاد نکنندب) دشمنان نزدیکتر چرا که آگاهی و
اطالعات ما نسبت به آنان افزونتر است و به پیروزی مسلمانان کمک می کندج)دشمنان دورترتادشمنان نزدیک احساس خطر کنندو به فکر
حمله نباشندد)دشمنان نزدیک چرا که به ما نزدیکترندو راحت می توان به آنان دسترسی پیدا کرد
 -57عبارت «ولیجدوا فیکم غلظه» در ایه شریفه 924سوره توبه بیانگر چه موضوعی می باشد؟
الف) مبارزه با دشمنان ب)نشان دادن آمادگی و سر سختی برای مبارزه با دشمنان ج)شجاعت و شهامت د)همه موارد

-50دستور پیامبر اکرم(ص) در هنگام فتح مکه برای نمایش قدرت اسالم چه بود؟
الف)رژه ارتش اسالم در کنار کعبهب)بر افروختن آتش بر فراز بامها ج)بر افروختن آتش در شب ورژه ارتش اسالم در مقابل ابوسفیاند)همه
موارد
 -51براساس ایه 925سوره توبه«و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم »...نزول سوره های قران
چه تاثیری بر منافقان دارد؟
الف)از آیات درس تازه ای میگیرند و آنها را به سوی ایمان می کشاند ب)زمینه برای قبول اسالم برای آنان فراهم می شود ج)با آیات مقابله
می کنند و در صدد حذف آیات جدید بر می آیند د)بر شدت کفر و عنا و پلیدیشان افزوده می شود
 -68با توجه به آیه  926سوره توبه«أو ال یرون أنهم یفتنون فی کل عام مرة أو مرتین »...منظور از آزمایش ساالنه
یک یا دو بار کدام است؟
الف) بیماریها

ج) پرده برداشتن از اسرار آنها

ب) گرسنگی و شدائد دیگر

د) همه موارد

«-69رحیم» و «رئوف» چه تفاوتی با هم دارند؟
الف) رئوف اشاره به رحمت خداوند در مقابل گناهکاران ،و رحیم اشاره به محبت و لطف خداوند مخصوص به فرمانبرداران
ب)رحیم اشاره به رحمت خداوند در مقابل گناهکاران ،ورئوف اشاره به محبت ولطف خداوند مخصوص به فرمانبرداران ج )رئوف اشاره به
رحمت اخروی خداوند دارد و رحیم اشاره به رحمت خدا در این دنیا می باشد د)رحیم اشاره به رحمت اخروی خداوند دارد و رئوف اشاره به
رحمت خدا در این دنیا می باشد
 -62منظور از(قدم صدق) در آیه شریفه 2سوره یونس « ...وبشر الذین امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم »...چه
کسی است؟
الف) پیامبراکرم(ص) و حضرت علی(ع) ب)ائمه معصومین(ع)

ج ) شخص پیامبر اکرم(ص)

د) موعود و منجی عالم

-69براساس ایه شریفه 2سوره توبه «...قال الکافرون ان هذا لساحر میبن»چرا کافران نسبت سحر به پیامبر می
دادند؟
الف) چون کارهای پیامبر به مذاق آنها خوش نمی امد

ب)چون سحر و جادو در ان زمان رواج زیادی در بین جامعه داشت ج)چون در برابر

سخنان اعجاز آمیز پیامبر و برنامه ها و قوانین درخشان و سایر معجزاتش پاسخ قانع کننده ای نداشتند د) همه موارد
 -64خداوند جهان را در چه مدت افرید؟
الف)شش روز ب) شش یوم(به معنای دوران) ج)شش ساعت

د)همه موارد

((-65عرش)) به چه معناست؟
الف)سقف

ب)چیزی که دارای سقف است

ج) تخت های بلند –قدرت د)همه موارد

-66ترجمه عبارت ذیل از آیه 5سوره یونس را تکمیل کنید «هوالذی جعل الشمس ضیائ والقمر نورا وقدره نازل
لتعلموا عددالسنین والحساب»او کسی است که خورشید را  ......و ماه را .........قرار دادوبرای آن منزلگاههایی مقدر
کرد تا عدد سالها و حساب را بدانید؟
الف)نور –روشنایی

ب)روشنایی –نور ج)سال  -حساب د) حساب  -سال

 -67تفاوت (نور) و (ضیاء) چیست؟
الف )ضیاء نور ذاتی است ولی نور ،ذاتی و عرضی است

ب)ضیاء و نور با هم مترادفند ج)ضیاء نور قوی است ولی نور ،نور ضعیفتر است

د) همه موارد
 -60تفاوت (نیمه اول) و (نیمه دوم) ماه در چیست؟
الف)هیچگونه تفاوتی ندارند ب) قسمت ناقص ماه در نیمه اول بطرف پائین است و در نیمه دوم بطرف باال
ج)قسمت ناقص ماه در نیمه اول بطرف باالست و نیمه دوم بطرف پایین د) از نیمه دوم ماه به بعد منظره های نیمه اول ماه عیناً تکرار می
شود
 -61بر اساس ایه 98سوره یونس اخرین سخن ایمان اورندگان و صالحین در بهشت چیست؟
الف)سبحان اهلل ب)الحمدهلل رب العالمین ج)سالم علیکم د)ال اله اال اهلل
-78بر اساس ایه 98سوره یونس «دعوئیهم فیها سبحانک اللهم وتحیتهم فیها سالم و  »...لذات و نعمتهایی که
برای مومنان بیان شده کدامند؟
الف)لذت دیدار با خداوند تبارک وتعالی  -لذت زیارت اهل بیت(ع)
جسم و روح

ب)لذت ورود به بهشت و استفاده از نعمتهای بهشتی و سالمتی

ج)لذت توجه به ذات پاک پروردگار –لذت تماس داشتن مومنان با یکدیگر در ان محیط پر از صلح وصفا -لذت استفاده از

نعمت های بهشتی د)همه موارد
 -79براساس ایه 99سوره یونس«و لو یعجل اهلل الناس الشر استعجالهم»...چرا خداوند در مجازات مردم بدکار
تسریع نمی کند؟
الف)برای انکه بیدار شوند وتوبه کنند و از بیراهه باز گردند ب)برای اینکه عمر همه به پایان می رسد واثری از انان باقی نمی ماند ج)حالت
اختیار در انسان که پایه تکلیف است تقریبا از میان می رفتو اطاعت جنبه اضطراری و اجباری بخود می گرفت د)همه موارد
 -72بر اساس ایه 92سوره یونس«واذا مس االنسان الضر دعانا لجنبه اوقاعدا او قائما  »...چرا خداوند این قبیل افراد
را مسرف می داند؟

الف)زیرا در استفاده از نعمت های الهی اسراف نموده و برای بدست آوردن متاع های دنیا بسیار حریص بودند ب)چون در استفاده از نعمت های
ج)زیرا مهم ترین سرمایه

دنیایی اسراف نموده و برای آخرت خود چیزی دخیره نکردند و به فکر عاقبت خود نبودند

خود یعنی عمر وسالمت و جوانی ونیروی خود را در راه بیهوده ودر راه فساد وگناه وبدست اوردن متاع بی ارزش دنیا هزینه نموده اند د) همه
موارد
 -79صفات نکوهیده ومذمومی که در ایات قران برای انسانهای خودرو بیان شده کدامند؟
ب)بخیل –عجول –کفران کننده –ظلوم وجهول

الف)فراموشکار-حق نشناس –ضعیف ستمگر و کفران کننده

ج)کفران کننده اشکار-

کمظرفیت و پر جزع –مغرور در برابر خدا د)همه موارد
 -74با توجه به ایه 97سوره یونس«ممن اظلم ممن افتری علی اهلل کذبا اوکذب باییته انه الیفلح المجرمون»بدترین
ظلم وستم چیست؟
الف)ظلم وستم بر خلق

ب)ظلم وستم بر خانواده

ج)افترا بستن برخدا و تکذیب ایات الهی

د)همه موارد

-75چه کسی و ازکجا بت ها را به حجاز اورد؟
الف)ابوسفیان ازشام ب)ابوسفیان از یمن

ج)عمر وبن لحی از شام د)همه موارد

-76زشت ترین پرستش ،پرستش چه چیزی است؟
الف)پرستش بتهایی که زیبا و شکیل ساخته شده اند و به عنوان معبود از آنها استفاده می شود ب)پرستش معبودهایی که نه زیانی می
رسانندکه از ترس زیان انها را عبادت نمود و نه سود می رسانند که به خاطر منافع و سودشان انها را پرستش نمود

ج) پرستش معبودهایی

که زیان می رسانند و از ترس زیان انها را عبادت نمودن و نه سود می رسانند که به خاطر منافع و سودشان انها را پرستش نمودند)پرستش
حیواناتی که مسخر انسانها هستند تا انسان از آنها برای راحتی خود استفاده کند ولی آنها را پرستش کند در صورتی که انسان اشرف مخلوقات
است
 -77در آیات قران کریم نقطه مقابل (ضراء) کدام است؟
الف)سراء ب)رحمت

ج)راحتی د)سختی

 -70خداوند در قران زندگانی دنیا را به چه چیزی تشبیه نموده است؟
الف)آب

ب)آبی که از اسمان نازل می شود ج)باد د)هیچکدام

-71منظور از(دارالسالم) در آیه 29سوره یونس «واهلل یدعوا الی دارالسالم» چیست؟الف)خانه سالمتی
وسالمت ج)خانه امن

د)همه موارد

ب)خانه صلح

 -08بر اساس ایات26و 27سوره یونس چه تفاوتی میان کسانی که نیکی می کنند وکسانی که مرتکب گناه می
شوند وجود دارد؟
الف) کسانی که نیکی می کنند پاداش نیک وزیادی دریافت می کنند و کسانی که مرتکب گناه می شوند به مقدار گناهی که انجام دهند
مجازات می شوندب)کسانی که نیکی می کنند در بهشت جاودانه خواهند شد و کسانی که مرتکب گناه می شوند یاران آتشند و جاودانه در ان
خواهند ماندج) کسانی که نیکی می کنند تاریکی و ذلت چهره انها را نمی پوشاند ولی کسانی که مرتکب گناه می شوند تاریکی و ذلت چهره
انها را می پوشاندد) همه موارد
 -09با توجه به ایه شریفه  99سوره یونس «قل من یرزقکم من السما ء واالرض»،مقصود از(رزق) چیست؟
الف) عطا و بخشش مستمر ب)هر آنچه از آسمان و زمین به دست می آوریج) امرار معاش کردن

د)همه موارد

-02بت پرستان به چند گروه تقسیم می شوند؟
الف) 1گروه ،افرادی خرافی،نادان وبی خبر کهبتها را پرستش می کنند و گروه اقلیت که رهبران سیاه دل و آگاه هستند ب) بت پرستان عرب
و غیر عرب

ج)بت پرستان جاهل و بت پرستان آگاه د)همه موارد

-09دالیل اصالت قران کدامند؟
الف)تمام بشارت ونشانه های حقانیتی که کتب اسمانی پیشین ،بر قران و اورنده قران کامال منطبق است بعبارتی قران کتب اسمانی پیش از
خود را تصدیق می کند ب) هیچگونه تفاوتی با کتب قبلی و گذشته ندارد بلکه تکامل تعلیمات وبرنامه های انها در ان امده استج) عدم توانایی
د) همه موارد

بشر به اوردن یک ایه ویا سوره همانند قران

-04حدیث( خداوند در دو ایه از قران دو درس مهم به این امت داده است نخست اینکه جز انچه می داند نگویند
ودیکر اینکه انچه را نمی داند انکار نکنند) از کدام معصوم می باشد؟
الف) امام صادق(ع) ب) حضرت رسول(ص) ج) حضرت علی(ع)

د) امام حسین(ع)

-05برای هدایت انسان چه شرایطی الزم است ایجاد شود؟
الف) تعلیمات صحیح ب) ایات تکان دهنده واعجاز امیز ودالیل روشن ج) امادگی و استعدادپذیرش وشایستگی برای قبول

د)همه موارد

-06کدام یک از عبارات ذیل با توحید افعالی تناسب دارد؟
الف)در این عالم همه چیز به خدا باز می گردد

ب)هرکاری از ناحیه خداوند است ج)خداوند با حکمتش مومنان را پیروزی می دهد و با

عدالتش منحرفان را مجازات می کند د)همه موارد
 -07ایه «لکل امه اجل اذا جاءاجلهم فال یستاخرون ساعه و ال یستقدمون»را ترجمه کنید؟

الف) همه اقوام ازبین خواهند رفت در زمانی مشخص وقابل تغییر نیست ب) همه اقوام زمانی که اجلشان برسد ازبین می روند ج) هرقوم
وجمعیتی زمان و اجل معینی دارند هنگامی که اجل انها فرا برسد نه ساعتی از آن تاخیر خواهند کرد و نه ساعتی پیشی خواهند گرفت
د)همه موارد
 -00هدف از ایاتی مانند ایه 94سوره اعراف«لکل امه اجل اذا جاءاجلهم فال یستاخرون ساعه و ال یستقدمون»
چیست؟
الف)همه مذهب ها از بین رفتنی هستند و روزی که باید این اتفاق بیفتد مذهب فقط مذهب اسالم راستین داریمب)قانون حیات ومرگ
مخصوص افراد نیست بلکه ملتها و گروههانیز مشمول این قانون هستند وهنگامی که در مسیر ظلم وفساد قرارگیرند منقرض خواهند شد ج)
د)همه موارد

روز قیامت فرا میرسد و همه از این دنیا خواهیم رفت و آن زمان دیگر عوض نمی شود

-01بر اساس آیه  57سوره یونس«یا ایها الناس قد جائتکم موعظه من ربکم  »...مراحل تربیت و تکامل انسان در
سایه قرآن به ترتیب کدامند؟
الف) پاکسازی روح ،هدایت ،موعظه ،مرحله ای که انسان لیاقت آنرا پیدا کرده که مشمول رحمت و نعمت پروردگار واقع شود ب)هدایت،
پاکسازی روح ،موعظه،مرحله ای که انسان لیاقت آنرا پیدا کرده که مشمول رحمت و نعمت پروردگار واقع شود

ج) موعظه و انظار،

پاکسازی روح انسان از رذائل اخالقی ،هدایت ،مرحله ای که انسان لیاقت آنرا پیدا کرده که مشمول رحمت و نعمت پروردگار واقع شود
د)هیچکدام
 -18براساس فرمایش حضرت علی(ع) بزرگترین دردها چیست و شفای آن کدام است؟
الف)کفر وظلم و ستم وغیببت و دروغ که شفای آن قرآن است ب)کفر ونفاق که شفای آن قرآن استج)گمراهی و ذاللت که شفای آن قرآن
است د)ب و ج
 -19با توجه به آیه  57سوره یونس«یا أیها الناس قد جائتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور،»...مراحل
تربیت وتکامل انسان کدامند؟
الف) موعظه و اندرز-پاکسازی روح-هدایت-لیاقت مشمول رحمت الهی شدن
پاکسازی روح

ب) مشمول رحمت الهی شدن-هدایت-موعظه و اندرز-

ج) پاکسازی روح-هدایت-موعظه واندرز-لیاقت مشمول رحمت الهی شدن

د) هدایت-موعظه و اندرز-پاکسازی

روح-مشمول رحمت الهی شدن
 -12در تعریف بین فضل و رحمت کدام گزینه صحیح است؟
الف) فضل نعمت های ظاهری ومادی و رحمت نعمت های باطنی و معنویاست ب) فضل وجود پیامبر(ص) و رحمت وجود حضرت علی(ع)
استج) فضل آغاز نعمت و رحمت دوام نعمت است د)همه موارد
 -19بر اساس آیات قرآن حق قانون گذاری با چه کسی است؟
الف) خداوند و پیامبراکرم(ص) با اذن خدا ب)فقط خداوندج) پیامبراکرم(ص)

د) ائمه معصومین(ع)

 -14براساس آیه شریفه  69سوره یونس«و ما تکون فی شان وما تتلوا منه من قرآن و»...کدام گزینه در مورد وسعت
علم خداوند صحیح است؟
الف) افکار و گفتار ب) اعمالج) همه موارد زندگی انسان د) الف و ب
 -15کدام آیه قرآن است که حضرت رسول(ص) در زمان تالوت آن گریه میکردند؟
الف) آیه  12سوره یونسب) آیات سوره واقعهج) آیات سوره هود د)آیات سوره منافقون
 -16باتوجه به آیه شریفه  64سوره یونس«لهم البشری فی الحیات الدنیا و فی االخره »...مومنین کدام یک از
معصومین را در آخر عمر میبینند؟
الف) پیامبر(ص) و امام زمان(عج) ب) امام زمان(عج) و حضرت علی(ع) ج) پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) د)همه موارد
 -17چرا فرعونیان حضرت موسی(ع) را ساحر نامیدند؟
الف) بدلیل جاذبه و کشش فوق العاده آن حضرتب) معجزات چشمگیر آن حضرتج) نفوذ روزافزون و خیره کننده آن حضرت در بین مردم د)
همه موارد
-10باتوجه به آیه  10سوره یونس وقتی قوم حضرت یونس به صورت گروهی به پیامبرشان ایمان آوردند،خداوند چه
امتیازی به آنها داد؟
الف) خداوند مجازات را از آنان برداشتب) خداوند مجازات رسواکننده در زندگی دنیا را از آنان برطرف ساختج) خداوند به آنان نعمت داد د)همه
موارد
 -11با توجه به آیه  10سوره یونس چرا خداوند در مورد مجازات قوم حضرت یونس استثنا قائل شد؟
الف) چون آنها به موقع به پیامبر خویش ایمان آوردند ب) چون بر اساس توجیه دانشمندان خود به بیرون از شهر رفته بودند و دعا کردند ج)
چون مادران را از فرزندان جدا کردند د)همه موارد
-988عبارت «و لو شاء ربک المن من فی االرض کلهم جمیعا» در آیه  11سوره یونس چه مفهومی را در بر میگیرد؟
الف) ایمان اضطراری واجباری مفید است ب) ایمان اضطراری و اجباری به هیچ دردی نمیخورد ج) اراده خداوند بر ایمان اجباری و
اضطراری نیست و اال همه مردم روی زمین ایمان می آوردند د)الف و ج
-989حنیف به چه کسی گفته میشود؟
الف) به کسی که از انحراف ،به راستی و استقامت گرایش پیدا میکند ب) به کسی که از آیین ها و روش های منحرف چشم می پوشد و
متوجه آیین مستقیم شودج) الف و ب د) هیچکدام
-982عبارت «ثم ننجی رسلنا و الذین آمنوا» در آیه شریفه  989سوره یونس داللت بر چه موضوعی دارد؟
الف) اینکه خداوند پیامبرانش را در هنگام عذاب نجات میدهد ب اینکه خداوند کسانی که به پیامبران ایمان بیاورند در هنگام عذاب نجات

میدهدج) اینکه خداوند در هنگام عذاب تر و خشک را با هم نمیسوزاند و پیامبران و ایمان آورندگان به آنها را نجات و رهایی میدهد د)همه
موارد
 -989در آیه  982سوره یونس«فهل ینتظرون إال مثل ایام الذین خلوا من قبلهم»( ،فهل ینتظرون) چه نوع استفهامی
دارد و به جه معناست؟
الف) استفهام انکاری ،یعنی آنها با این رفتارشان انتظاری جز فرا رسیدن یک سرنوشت شوم نمی توانند داشته باشند
ب) استفهام تاکیدی ،یعنی آنها با این رفتارشان انتظاری جز فرا رسیدن یک سرنوشت شوم نمی توانند داشته باشند
ب) استفهام تاکیدی ،یعنی آنها منتظرند تا

ج) استفهام انکاری ،یعنی آنها منتظرند تا بگذرند و این سختیها تمام شود
بگذرند و این سختیها تمام شود

 -984در آیه  984سوره یونس«قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فال اعبدالذین من دون اهلل و لکن
أعبداهلل الذی یتوفاکم ،»...چرا در بین صفات خداوند ،تنها به مسئله قبض روح تکیه شده است؟
الف) زیرا انسان در هرچه شک کند در مرگ نمی تواند تردید کند
کننده که به آنها اشاره شد متجه کند

ب) تا انسان را به مسأله مجازاتها و عذابهای هالک

ج) زیرا مرگ یک امر حتمی و واقعی است و همگان بارها این لحظه ها را مشاهده کردند

د) الف و ب
 -985با توجه به آیه  980سوره یونس« ...و من ضل فانما یضل علیها و ما أنا علیکم بوکیل» ،وظیفه پیغمبر(ص)
چیست؟ الف) اجبار مردم به پذیرش حق

ج) دعوت و تبلیغ

ب) حفاظت مردم از مجازات الهی

د) همه موارد

 -986چرا یکی از ابتدایی ترین و ضروری ترین مسأله به هنگام تشکیل یک حکومت ،تشکیل(بیت المال) است؟
الف) بخاطر جمع آوری زکات و مالیات
قوی

ب) بخاطر برآوردن نیازهای اقتصادی جامعه

ج) بخاطر داشتن یک اقتصاد پویا و

د) همه موارد

 -987با توجه به آیه  04سوره یونس«و قال موسی یا قوم إن کنتم آمنتم باهلل فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین» ،حقیقت
(توکل) چیست؟
الف) واگذاری کار به دیگری

ب) تالش بیشتر در راه رسیدن به هدف

ج) برداشتن موانع از سر راه خود

د) عدم

تالش و واگذاری کار به خدا
 -980با توجه به آیه  69سوره توبه«و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو أذن ( ،»...رحمت) پیامبر اکرم(ص) برای
بشر چگونه است؟
الف) بالقوه مخصوص مومنین مایه رحمت است و بالفعل برای همه جهانیان
برای همه جهانیان
مردم می شود

ج) رحمت پیغمبر(ص) فقط برای مومنین می باشد

ب) بالفعل مخصوص مومنین مایه رحمت است و بالقوه
د) رحمت پیامبر(ص) عام است و شامل حال همه

 -981با توجه به آیه  79سوره توبه«یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم ،»...جهاد با منافقان باید
چگونه باشد؟
الف) جهاد مسلحانه

ب) نباید با آنها جهاد کرد زیرا در صف مسلمین اند

ج) جهاد غیر مسلحانه مانند مذمت و توبیخ و رسوا کردن

د) جهاد مسلحانه با شدت عمل باال
 -998آیه  77سوره توبه«فاعقبهم نفاقاً فی قلوبهم  »...بیانگر چه چیزی است؟
الف) بخل و پیمان شکنی آ نها باعث نفاق در دلهایشان شد
مرگ انسان پرونده انسان به جز نفاق بسته می شود

ب) نفاق در دلهای آنها موجب بخل و پیمان شکنی آنها شد
د) خداوند را مالقات می کنند در حالیکه هنوز نفاق در وجود آنها هست

ج) با

