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 تقوا در حوزه دینداری به چه معنا است؟  .1
  د( صبر و استقامت  ج( رعایت فرامین الهی  ب( پرهیز از مواضع خطر  الف( حفظ خود  

 طبق آیات قرآن کریم از نتایج تقوا چیست؟   .0
  د( اصالح  ج( ایمان  ب( عبادت پروردگار  الف( روشن بینی  

 ُشُكوًرا﴿ آیه  .9
َ

 ُنِریُد ِمنُكْم َجَزاًء َوال
َ

ِه ال
َّ
َما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه الل  ای اشاره دارد؟  به چه مسئله ﴾ِإنَّ

  د( نیکوکاری بی ادعا  ج( خلوص نیت  ب( تسلیم در برابر پروردگار  الف( اعالم اخالص  
ُمْحِسِنیَن ﴿از آیه   .0

ْ
َه ُیِحبُّ ال

َّ
ْح ِإنَّ الل

َ
اْعُف َعْنُهْم َواْصف

َ
 چه برداشتی می توان داشت؟  ﴾ف

 ب( گذشت مقدم بر احسان است  الف( عفو و صفح مترادف هستند  
  د( احسان و عفو در راستا و همنشین یکدیگرند ج( خداوند همراه نیکوکاران است 

تي﴿برپایه آیه   .7 یَّ رِّ
ُ
 َو ِمْن ذ

َ
اِلمیَن   قال

َّ
 َعْهِدي الظ

ُ
 ال َینال

َ
 مشروعیت کدام نوع از انواع حكومت نفی می شود؟  ﴾قال

  د( مشروعیت کاریزماتیک  ج( مشروعیت قراردادی  ب( مشروعیت سنتی  الف( مشروعیت غلبه  
 ﴿در آیه   .9

ً
ما

ْ
 َو ِعل

ً
 آَتْینا ُحْكما

ًّ
 »، واژه ﴾َو ُکال

ً
 اشاره به چه کسانیست؟ « کال

 ب( همه پیامبران  الف( حضرت سلیمان و حضرت داوود  
  د( حضرت یوسف و حضرت یعقوب  ج( پیامبران بنی اسرائیل 

 عصمت دوازده امام از کدام آیه استفاده می شود؟   .1
ُه یَ ﴿ الف(  ْغَت ِرساَلَتُه َو اللَّ َك َو ِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َبلَّ ْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربِّ

ُ
ْغ ما أ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ یُّ

َ
ِِ یا أ ا ُمَك ِمَن النَّ ِِ  ﴾ْع

ْمِر ِمْنُکْم ﴿ ب(
َ
وِلي اْْل

ُ
ُسوَل َو أ طیُعوا الرَّ

َ
َه َو أ طیُعوا اللَّ

َ
ذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
 ﴾یا أ

ْتَمْمُت َعَلْیُکْم ِنْعَمتي﴿ ج(
َ
ْکَمْلُت َلُکْم دیَنُکْم َو أ

َ
ْسالَم دینا    اْلَیْوَم أ  ﴾َو َرضیُت َلُکُم اْْلِ

ْبناَءُکْم َو ِنساَءنا َو نِ ﴿ د(
َ
ْبناَءنا َو أ

َ
َك فیِه ِمْن َبْعِد ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع أ بیَن َفَمْن َحاجَّ ِِ ِه َعَلی اْلکا َعْل َلْعَنَت اللَّ ْْ مَّ َنْبَتِهْل َفَن ُُ ْنُفَسُکْم 

َ
ْنُفَسنا َو أ

َ
  ﴾ساَءُکْم َو أ

 ها در ارزش اعمال آنها از کدام آیه بر می آید؟  اشتراک و تساوی انسان  .8
ْنثی﴿ الف( 

ُ
َکٍر َو أ َِ ا َخَلْقناُکْم ِمْن  ُِ ِإنَّ ا َها النَّ یُّ

َ
باِئَل ِلَتعاَرُفوا  یا أ

َ
 ﴾َو َجَعْلناُکْم ُشُعوبا  َو ق

ْمنا َبني﴿ ب( باِت   َو َلَقْد َکرَّ یِّ ناُهْم ِمَن الطَّ
ْ
 ﴾آَدَم َو َحَمْلناُهْم ِفي اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزق

ْنثی﴿ ج(
ُ
ْو أ

َ
َکٍر أ َِ ضیُع َعَمَل عاِمٍل ِمْنُکْم ِمْن 

ُ
نِّي ال أ

َ
ُهْم أ  ﴾َبْعُضُکْم ِمْن َبْعٍض   َفاْسَتْاَب َلُهْم َربُّ

َعْلناُه َسمیعا  َبِیرا  ﴿د(  َْ ْمشاٍج َنْبَتلیِه َف
َ
ْنساَن ِمْن ُنْطَفٍة أ ا َخَلْقَنا اْْلِ   ﴾ِإنَّ

ُمْنَكِر ﴿در آیه « منكم»  .3
ْ
َمْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن ِبال

ْ
ْیِر َو َیأ

َ
خ

ْ
ی ال

َ
ٌة َیْدُعوَن ِإل مَّ

ُ
َتُكْن ِمْنُكْم أ

ْ
 از نظر عالمه طباطبائی چه تفسیری دارد؟  ﴾َو ل

 ب( گروه های خاصی که ممحض در این امر هستند را اشاره دارد  الف( ایحاب بر برخی است، نه همه  
  د( اندیشوران  ج( احزاب و مطبوعات منتقد 

ْنساُن ِممَّ ُخِلَق ﴿از آیه   .14 ِ
ْ

ِر اْل
ُ

َیْنظ
ْ
ل

َ
 چه نكته ای قابل استفاده است؟  ﴾ف

 های تفکر  ب( گستردگی عرصه الف( تحریض بر تدبر در انفس و ملکوت  
  د( مذمت عدم تدبر در قرآن  ها  ج( مطلوبیت تأمل در همه عرصه
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 کدام آیه درباره آزادی عقیده است؟   .11
ْلباِب ﴿الف(  

َ
وُلوا اْْل

ُ
َر أ ُروا آیاِتِه َو ِلَیَتَذکَّ بَّ ْنَزْلناُه ِإَلْیَك ُمباَرٌك ِلَیدَّ

َ
 ﴾ِکتاٌب أ

ا َکُفورا  ﴿ب(  ا شاِکرا  َو ِإمَّ بیَل ِإمَّ ا َهَدْیناُه السَّ  ﴾ِإنَّ
ُعودا  َو َعلی﴿ج( 

ُ
َه ِقیاما  َو ق ذیَن َیْذُکُروَن اللَّ ُروَن في  الَّ نا ما َخَلْقَت هذا باِطال    ُجُنوِبِهْم َو َیَتَفکَّ ْرِض َربَّ

َ
ماواِت َو اْْل  ﴾َخْلِق السَّ

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکرِ ﴿د( 
ْ
ْوِلیاُء َبْعٍض َیأ

َ
  ﴾َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت َبْعُضُهْم أ

یِن ﴿کدام گزینه از اسباب نزول آیه   .10  ذکر شده است؟  ﴾ال ِإْکراَه ِفي الدِّ
 ب( اجبار همگان به اسالم  الف( اجبار مسلمانان به ایمان واقعی  

  د( اجبار گرایش به مذهب تشیع  ج( اجبار افراد خاص به اسالم 
 کدام آیه از دروغ پردازی و شایعه افكنی پرهیز می دهد؟   .19

ْوٌم آَخُروَن َفَقْد جاُؤ ُظْلما  َو ُزورا  ﴿الف(  
َ
عاَنُه َعَلْیِه ق

َ
ذیَن َکَفُروا ِإْن َهذا ِإالَّ ِإْفٌك اْفَتراُه َو أ  ﴾َو قاَل الَّ

ُنوا﴿ب(  ذیَن آَمُنوا ِإْن جاَءُکْم فاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبیَّ َها الَّ یُّ
َ
 ﴾یا أ

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکرِ ﴿ج( 
ْ
ِه َو اْلَیْوِم اْلِْخِر َو َیأ  ﴾ُیْؤِمُنوَن ِباللَّ

ذیَن ُیقاِتُلوَنُکْم َو ال َتْعَتُدوا  َو قاِتُلوا في ﴿ د( ِه الَّ   ﴾َسبیِل اللَّ
 نمره( 5.5مراتب اخالص را نام برده و شرح دهید. )  .10

 
َها﴿ نكاتی که از آیه  .17

َ
ل

َ
ُتْم ف

ْ
َسأ

َ
ِسُكْم َوِإْن أ

ُ
نف

َ
ْحَسنُتْم ِِل

َ
ْحَسنُتْم أ

َ
 نمره( 5.5بر می آید چیست؟  ) ﴾ِإْن أ

 
 نمره( 5.5با ذکر آیه ای از قرآن کریم درباره حرمت غیبت و رابطه با اخوت شرح دهید.  )  .19

 
 نمره( 5برادری و اخوت در روایات با چه عناوینی مورد توجه قرار گرفته است؟  )  .11

 
 نمره( 5.5با ذکر آیه ای از قرآن کریم، حصر والیت برای خداوند را تشریح نمایید.  )  .18

 
 نمره( 5.5سه آیه و عنوان آنها اشاره کنید. )کدام آیات، به شئون والیت و رهبری پیامبر اکرم)ص( و تحت چه عناوینی اشاره دارند؟ فقط به   .13

 
 نمره( 5.5انواع تفسیر موضوعی را نام برده و توضیح مختصر دهید.  )  .04

 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


