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 مشخص کنید. جمله را با عالمت معنی صحیح هر 10تا  1*ازسؤال

 . َما أَْعبُدُ  َوََل أَْنتُْم َعابُِدونَ -1

   و نه من می پرستم آنچه شما می پرستید-

    ونه شما می پرستیدآنچه من می پرستم -

  .نفوِش المَ  هنِ العِ کَ  بالُ الجِ  کونُ تَ  و  -2

 کوهها مانند پشم رنگارنگ زده شده می شود  -

 کوهها مانند کاه خورده شده پراکنده می شود -

 . لَئِن لَّْم َينتَِه لَنَْسفًَعا ِبالنَّاِصَيةِ -3
 م  یپیشانی او را سخت بگیراگرازکار خالفش دست برندارد موی -

 اگرمرتکب خطا گردد اورا از پیشانی به زمین افکنیم   -

 . فَِإذا فََرْغَت فَاْنَصبْ -4

 پس هروقت میل به کاری پیدا کردی آن را دنبال کن  -

 پس هروقت از کاری آسوده شدی به کار دیگری بپرداز -

 .ُجوع   ِمنْ  يُْغنِي َلَ  وَ  يُْسِمنُ  َلَ -5

 نه چاق کند ونه گرسنگی را از میان ببرد  -

 نه خوراک دارد و نه کسی به او پناه دهد  -

 . أَثِيم   ُكلُّ ُمْعتَد   َوَما يَُكِذُِّب بِِه إَِلَّ -6

 گناه وطغیان باعث تکذیب روز قیامت می شود  -

 به جز تجاوز گرگناهکار کسی آن را تکذیب نمی کند -

 . َعلَْيَها َغَبَرة   يَْوَمئِذ   ُوُجوه  -7

 چهره هایی غبارغم نشسته است  بر درآن روز-

 درآن روز چهره هایی درخشان هستند  -

 . اْْلِخَرِة َواْْلُولَى   نََكاَل للاُ فَأََخَذهُ -8

 پس خدا او را از نعمتهای دنیا و آخرت محروم کرد -

  پس خدا او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد  -

 .  اْلَحاِفَرةِ  لََمْرُدوُدوَن فِینَّاءِ أَ  -9

   آیا ما به زندگی نخستین بازگردانده می شویم-

   آیا ما بعداز مرگ در قیامت حاضر می شویم -

ا السَّائَِل فَََل تَْنَهرْ  -10  . َوأَمَّ

 برفقیر تندی مکن -

 فقیر را از خود مران -
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 مشخص کنید. جواب مورد نظر را با عالمت   20تا  11ازسؤال *

  خیر        بلی                                                        آیا فرشتگان از جنس آتش هستند؟                                           -11

   خیر        بلی                                                                                               آیا توحید ،مرز میان ایمان و کفر است؟-12

  خیر        لیب                                                                                                وجود دارد؟آیا شرّو بدی به طور مطلق -13

   خیر        بلی                                                     را در روز غدیر سر دادند؟    « المرحمة يوم اليوم»آیا مسلمانان شعار-14

 خیر         بلی                                                        ه به نعمتهای خداست؟              آیا بهترین راه خدا شناسی ، توج-15

 خیر         بلی                                                     توان با منکران امامت احتجاج کرد؟                   آیا با سوره قدر می-16

 خیر          بلی                                                   آیا حضرت ابراهیم)ع(به عنوان پدر دوم انسان محسوب می شود؟    -17

 خیر          بلی                                             آیا اولین فرمان خداوند به پیامبر اسالم)ص(فرمان اقتصادی بوده است؟  -18

 خیر        بلی                                                                                                آیا انگور جزء میوه های بهشتی است؟-19

 خیر           بلی                                                        آیا هماهنگی میان آفریده ها دلیل بر یگانه بودن خداوند است؟     -20

 مشخص کنید.  جمله صحیح یا غلط را با عالمت  30تا21از سؤال *

 غلط          صحیح                                                      فرمان توحید و نماز وزکات در تمام ادیان آسمانی بوده است.     -21

 غلط         صحیح                                            مراد از تکذیب دین و معاد در سوره مبارکه ماعون ،تکذیب قولی است . -22

 غلط         صحیح                                      از منظر پیامبر اکرم )ص( راه برون رفت از فتنه ها به کارگیری عقل است.    -23

 غلط          صحیح                                            پیامبر قوم ثمود،حضرت یونس )ع(بوده است.-24

  غلط        صحیح                                                             درروز قیامت حرام خوار به شکل خوک محشور می شود.      -25

    غلط         صحیح                  در قرآن کریم رستگاری قطعی شامل کسانی خواهد بود که اهل تقوا و هدایت باشند.        -26

 غلط         صحیح                                 ایمان و عمل صالح انسان را از سقوط به پایین ترین درجات نجات می دهد.     -27

 غلط       صحیح                                              مقام شفاعت است.«کوثر»بهترین مصداق برای کلمه قرآنی -28

 غلط        صحیح                                             اشاره به ربوبیت خدا دارد.         « ملک الناس»کلمه ناس در آیه شریفه -29

 غلط          صحیح         دیدن دوزخ در همین دنیا برای کسی امکان پذیر است که به مرحله علم الیقین رسیده باشد.      -30

 هر جمله را با کلمه مناسب کامل کنید. 40تا  31سؤال از*

 است. عُجب آفت عبادت-31

 تشبیه شده است.  میخ در سوره مبارکه نبأ ،کوهها به-32

 است.  شمس  بیشترین سوگندهای الهی مربوط به سوره-33

 است.  پناه بردن به خدا تنها داروی حسادت  -34

 است.  به دنیاعالقه  سرچشمه همه خطاهای آدمی در-35

 نفوذ نمی کند.   افراد با تقوا وسوسه های شیطانی در دل و جان-36

 به استقبال بهشتیان می روند.  سالمٌ علیکم  فرشتگان در روز قیامت با گفتن-37

 است.  ریا کار او خیری نباشد در کسی که مردم در او خیر ببینند در حالی که-38

 آنهاست .  امام زمان  قیامت به عهدهحساب و کتاب هر امتی در روز -39

 را تالوت می کردند. عصر مسلمانان صدر اسالم در هنگام خداحافظی از یکدیگر سوره-40

 «سربلند و پایدار باشید»                                                            


