
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سسه خیریه همدانیان((ؤویژه مددجویان تحت پوشش م شریحی آزمون تفسیر سوره مبارکه نورالهای تؤسکلید ))

 مشخص کنید.×   را با عالمت   هرجملهصحیح  معنی 10تا1ازسوال *

 . مك  س  لى أنف  موا ع  ل   س  ف   بيوتا   ملت  خ  إذا د  ف   -1

  گر وارد خانه ای شدید پس بر یکدیگر سالم کنیدا -

                کسی که بر دیگران وارد می شود باید سالم کند -

ن   ف ل ْيس   -2 ل ْيه  ن اٌح أ ن ع  ْعن  ث ي اب ه ن   ج     .ي ض 

     نشان دهند را به آنها زنان نباید زینت خود -

             را زمین بگذارند ایرادی نداردکه پوشش خود -

ن ا ب    -3 ار  ي ك اد  س   .ْرق ه  ي ْذه ب  ب اْْل ْبص 

       نزدیک است روشنایی آن ،چشم ها را خیره کند -

  درخشندگی برقش،چشم ها را کور کند نزدیک است -

ه وا -4 ل ى ا ال ت ْكر   .ْلب غاء  ف ت يات ك ْم ع 

  کنیزان خود را به فحشا وادار نکنید -

  به خاطر رسیدن به مال دنیا آنها را مجبور نکنید -

ك مْ  -5 ْلمٌ  ت ق ول ون  ب أ ْفواه    .ما ل ْيس  ل ك ْم ب ه  ع 

             به آنچه علم نداشتید،دهان به دهان می گفتید -

  نبال نکنیدتا زمانی که به چیزی علم ندارید، آن را د -

ل ل ون   -6 ين  ي ت س  اذا   ق ْد ي ْعل م  َّللا   ال ذ  نک ْم ل و    .م 

  که به صورت پنهانی به پیامبر پشت می کنند و پراکنده می شوند آگاه استخدا از کسانی  -

  شدن پشت سر دیگری از صحنه می گریزدخدا می داندچه کسانی از شما مخفیانه و با پنهان  -

ف  ي وْ  -7 ئ ٍذ ي و  م  للا  م  ق   يه  م  اْلح  ين ه    .د 

  در آنروزخداوند جزای حق آنان را بی کم و کاست خواهد داد -

  آشکارخواهد ساخت درآنروزخداوند حقیقت دینشان را کامالا  -

إ ن ي ك   -8 م  ن و  ن ين  ل ه  ْذع  قُّ ي أْت واْ إ ل ْيه  م   .اْلح 

  تسلیم به سوی پیامبر می آیند اگرحق با آنان باشد با رضایت و -

  اگرحق با پیامبر باشد بی درنگ از او فاصله می گیرند -

ل ْو ل ْم ت ْمس ْسه  ن ارٌ  -9 یء  و  ا ي ض  ْيت ه   .ي ک اد  ز 

  نزدیک است آن شیشه همچون ستاره ای درخشان برافروخته شود -

  نزدیک است روغنش بدون تماس آتش ،روشنی دهد -

 .َعلَْيِهْم َوَرُسولُهُ  فُوَن أَْن يَِحيَف للاُ يََخا -10

  می ترسند که پیامبر حکم خدا را بر آنان اجرا کند -

  می ترسند که خدا و پیامبرش حقی از آنان ضایع کنند -
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 (فرمایید از نوشتن کلمات اضافی خودداری )لطفاً هر جمله را باکلمه مناسب کامل کنید. 20تا11*از سؤال 

 را جانشین خود قرار داد. حضرت علی ) ع (  در آخرین حج خود )ص( پیامبر اکرم -11

 است.  آرامش مهمترین فایده ازدواج  -12

 فته است.به کار ر  ثیخب در مقابل کلمه « طیّب »در قرآن کریم کلمه  -13

 در کنار آن نباشد. شرکی ت خدا زمانی کامل است که هیچگونهدعبا -14

 اشد.ب  جلب مغفرت الهی  عفو و گذشت دیگران بایدز از نظر قرآن کریم هدف ا -15

 ضربه شالق است.  20  فاصله تهمت زنا با خود زنا -16

 می نشاند. دل را در بذر شهوت  از نگاه به نامحرم بپرهیزید که  حضرت عیسی )ع(می فرمایند: -17

 در تضاد است. نماز کارشیطان با  -18

      در کنار یکدیگر آمده است. والدیندر قرآن کریم دو دستورتشکر از خداوند و  -19

 می گویند.  صفح  به عفوی که در آن مالمت نباشد -20

 مشخص کنید. ×جواب مورد نظر را با عالمت  30تا 21*از سؤال 

      خیر             بلی                                                                                          طور کامل داده می شود؟ه دنیا کیفر مجرمان بآیادر-21

 خیر  بلی                                                                                     شودکه انسان نیمی ازدینش حفظ گردد؟ آیا ازدواج باعث می-22

 خیر  بلی                                                                                                                  ؟آیا فقر مانع اقدام در امر ازدواج می شود-23

 خیر  بلی                                                                                                        است؟آیا شرط قبولی اعمال انسان،داشتن ایمان -24

 خیر                 بلی                                                                                         آیا خداوند هر جنبنده ای را از آب آفریده است؟-25

 خیر بلی                                                                                                        آیا تنها دین مورد رضایت الهی ،دین اسالم است؟-26

 خیر بلی                                                                     آیا طرح مسائل شخصی در هنگام اشتغال به کارهای عمومی جایز است؟-27

 خیر بلی                                                                                                     آیا رحمت و لطف خداوند به خاطر استحقاق ماست؟-28

 خیر بلی                                                                                                                است؟آیا عنصر زمان و مکان در عبادت مؤثر-29

 خیر  بلی                                                                                                                         آیا فهم و شعور مخصوص انسانهاست؟-30

 .مشخص کنید ×غلط را با عالمت  یا جمله صحیح  40تا 31*ازسوال 

 غلطصحیح                             .                                                        در جرائم گروهی همه افراد به یک نسبت مجازات می شوند -31

 غلط صحیح                                                                                        دیگران، بدون اجازه صاحبخانه مکروه است.ورود به خانه  -32

 غلط  صحیح                                                                                                                   اعمال خوب کفّار همچون ظلمات است. -33

 غلط صحیح                                                           اجرای حدود الهی کافی است. برای ریشه کن ساختن یک مفسده اجتماعی ، -34

 غلط صحیح                                                                                           گفته می شود.« ظمئان »به کسی که عطشش زیاد باشد -35

 غلط صحیح                                                                                                            اوست. اصل هدایت موجودات کارخدا و اولیاء -36

 غلط صحیح                                                                            نت خود را نزد زنان کفار آشکار سازند.زی زنان مسلمان می توانند -37

 غلط                 صحیح                                                                                         بهترین راه شناخت خداست. دقت در آفرینش، -38

 غلط صحیح                                                                                       در برابر مردم ابالغ مبین است. دامسؤولیت اصلی پیامبر خ -39

 غلط   صحیح                                                                                                           جایگاه نورخدا در زمین دل افراد مؤمن است. -40


