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 وظایف فرد مسلمان نسبت به قرآن کدام است؟  .1
 الف( ایمان، حفظ قرآن، روخوانی، انس با قرآن، تفکر، تمسک، عمل به قرآن 

 ب( ایمان، تعّلم قرآن، قرائت، استماع، تدبر، انس با قرآن، تبعیت
 خوانی، تفسیر، تبعیت، تذکر، احترام ج( اعتقاد به حقانیت قرآن، صحیح

  د( معرفت، ارتباط و انس، تدبر، ترویج قرآن، تعلیم قرآن، حضور در محافل قرآنی
ِبعوا ِمن دوِنِه أوِلیاَء »ترجمه صحیح آیه شریفه   .3 ُكم َو ال َتتَّ یُكم ِمن َربِّ

َ
نِزَل إل

ُ
ِبعوا ما ا  چیست؟« اتَّ

 الف( از رهنمودهای فرستاده خدا استفاده کنید و کسی جز او را پیامبر ندانید.   
 ب( کتابی را که از سوی خدا نازل شده بشناسید و از حاکمان غیر او پیروی نکنید.

 ج( چیزی را که از ناحیه خداوند متعال فرو فرستاده شده، احترام کنید و تابع غیر آن نباشید. 
   د( از آنچه که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پیروی کنید و از اولیا و معبودهای دیگر جز او پیروی نکنید.

 در حكومت قرآنی وظیفه حاکمان چیست؟  .9
 ب( ترویج فرهنگ انس عموم مردم با قرآن  الف( جهاد اقتصادی و تأمین رفاه مردم 

  د( انتظار فرج و دعا برای ظهور امام زمان )ع( احکام قرآن در جامعه سازی ج( پیاده
 پیامبر اکرم )ص( برای نهادینه سازی تعلیم قرآن در جامعه اسالمی چه اقداماتی انجام دادند؟   .4
 الف( سپردن تازه مسلمانان به صحابی برای تعلیم قرآن به ایشان 

 مسلمان ب( اعزام معلمان قرآن به مناطق تازه
 ج( تأکید بر آموزش قرآن به عنوان یکی از حقوق فرزند بر عهده پدر

  د( همه موارد
 ابعادی است؟ تبلیغ و ترویج قرآن در سیره معصومان )ع( دارای چه  .1
 ب( گسترش مجالس انس با قرآن در سطح جامعه الف( استفاده از  فن خطابه در تبیین معارف قرآن 

  3و  1د(  زیباخوانی آیات قرآنج( تأکید بر 
 های اصلی مفهوم انس با قرآن چیست؟ مؤلفه  .0
 ب( آشنایی با ترجمه و تفسیر عمومی آیات الف( حسن نیت و محبت به قرآن 

  د( اشتیاق و استمرار در قرائت قرآن ج( تدبر و اندیشه در آیات قرآن
 مفهوم اقامه ما أنزل الله چیست؟  .0
 اجرای حدود شرعی در میان مردم به میزان ممکنالف(  

 ب( سپردن حاکمیت به پیشوایان عالم و عامل به کتاب خدا و تشکیل حکومت اسالمی
 ج( تبعیت افراد جامعه از دستورات اخالقی قرآن کریم

  د( قرائت و تدبر در آیات قرآن و انس با آن
 طبق فرمایش امام صادق)ع(، چه میزان تالوت قرآن در روز شایسته یک فرد مسلمان است؟  .1
  سه سوره کامل د( آیه 52 ج( سوره 5  ب( آیه 02الف(  
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 طبق فرمایش حضرت امام حسین )ع( کتاب خدا بر چند چیز استوار بوده و کدامند؟  .3
 پایه؛ رموز و اشارات و معانی  3 ب( پایه؛ عبارات و حقایق  0الف(   

  پایه؛ معانی، رموز، حقایق و تأویالت 4 د( پایه؛ عبارات، اشارات، لطایف و حقایق 4ج(  
 مفهوم تدّبر در قرآن چیست؟  .16

 توانایي ترجمه آیات و درک مفاهیم آنها ب( الف( تأمل و تفکر در مفهوم آن براي دریافت مراد گوینده 
  خواندن قرآن و آشنایی با مفاهیم و تفسیر آیات د( معناي ظاهري آیات قرآن                ج( درک 

 خواني آیات محتواي درسي مناسب است؟ کدام روش آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن براي تسلط بر روان  .11
  روش استماع و تکرار د(   ج( روش توضیحي  استنباطي -روش اکتشافي  ب(  الف( روش پرسش و پاسخ 

 در اهداف مصوب آموزش عمومی قرآن کشور، حفظ قرآن کریم در چه حدی منظور شده است؟  .13
 ام قرآن    حفظ جزء سی ب(   جزء 3الف( آیات و سور منتخب در حد  

  حفظ کل قرآن د(     ج( حفظ یکصد پیام کوتاه قرآنی
 براساس اهداف مصوب آموزش عمومی قرآن کشور، آحاد جامعه باید به چه سطحی از توانایی در خواندن قرآن کریم برسند؟  .19

 هایی از آیات قرآن روخوانی بخش ب(    الف( تالوت ترتیل کل قرآن 
  خوانی فصیح قرآن روان د(     خوانی صحیح قرآن ج( روان

 تعریف زیر مربوط به کدام سطح از اهداف آموزش قرائت قرآن است؟  .14

 «توانایی خواندن روان و درست آیات مصحف شریف همراه با تلفظ زیبای تمام حروف و حرکات به صورت عربی» 
  روخوانی د( خوانی   فصیح ج( تالوت مرّتل ب(  خوانی ساده الف(  روان 

 ؟شود نمیهای آموزش عمومی قرآن محسوب  برنامهکدام برنامه آموزشی جزء   .11
  آموزش صوت و لحن د(  ج( آموزش قرآن نونهاالن ام آموزش تفسیر جزء سی ب(  های قرآن الف( حفظ سوره 

 آموزان الزامی است؟ کدام گزینه در برنامه آموزش قرآن ابتدایی برای دانش  .10
 قرآن با صوت زیبا و دلنشینتالوت  ب(   های کوچک الف( حفظ سوره 

  های قرآنی درک معنای پیام د(              ج( ترجمه آیات درس  
 ؟نیستآموزان صحیح  کدام مورد در خصوص روش رفع اشکاالت روخوانی دانش  .10

 های کلمه  اشاره صحیح به بخش ب(   الف( مقایسه شکل صحیح و غلط کلمه 
  جمعی کلمه غلط خوانده شده خواندن دسته د(     معلمج( تصحیح مستقیم غلط توسط 

 شود؟ در آموزش کدام کلمه از اشاره متحرک استفاده می  .11
  َوَلد   د( ُخِلَق   ج( ُنوحیها  ب( الف( َحَرجا   

 تر است؟ الخط کتابهای قرآن آموزش و پرورش به کدام شیوه نزدیک رسم  .13
  د( پاکستانی   عالمت کمج(  ایرانی  ب( الف( مصری 
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 منظور از روش در برنامه درسی کدام است؟  .36
 ب( مجموعه مفاهیم و مضامین قابل انتقال به مخاطب الف( مقاصدی که تحقق آن در فراگیران مورد انتظار است.  

  د( قالب ارائه محتوای درس به مخاطبان ها و شرایط محیط اجرای برنامه درسی ج( ویژگی
 ؟نیستسازی قرآنی  کدامیک جزو عناصر فرهنگ  .31

 ای رسانه ب( عرضه خدمات و کاالهای فرهنگی، هنری و  های آموزش عمومی قرآن  الف( برگزاری برنامه 
  های آموزش زیباخوانی قرآن  برگزاری دوره د(            ج( تربیت معّلمان، مبلّغان و مروّجان قرآن

 کدامیک در حوزه آموزش عالی قرآنی است؟  .33
 تربیت معلم قرآن ب( الف( دوره آموزش روخوانی و روانخوانی 

  طرح تفسیر موضوعی قرآن د( ج( طرح آموزش درک معنا و ترجمه آیات
 تعریف زیر مربوط به کدام سطح از سطوح مهارتی خواندن قرآن است؟  .39

 « صورت روان از روی مصحف بدون اعراب و عالئمتوانایی خواندن درست آیات به » 
  حفظ اجمالی د( روانخوانی   ج( خوانی  صحیح ب( الف( روخوانی 

 در حفظ اجمالی، شخص در اثر خواندن مكرر آیات، به سطحی از انس با متن رسیده است که:  .34
 بقیه جمله را از حفظ بخواند. تواند الف( با شنیدن یا خواندن کلمات ابتدایی هر جمله، می 

 دهد. ب( با شنیدن یا دیدن کلمات ابتدایی آیات قرآن، بقیه آیه و آیات بعدی را بدون غلط و روان از حفظ ادامه می
 دهد. ج( بدون نیاز به نگاه به آیات، اشتباهات افراد در خواندن آیات قرآن را تشخیص می

  3و  1د( موارد 
 در رساله های عملیه، کدام سطح از قرائت، در مورد قرائت حمد و سوره نماز بیان و الزام شده است؟  .31

  تالوت مرّتل  د( خوانی فصیح روان ج( صحیح خوانی روان  ب( الف( روان خوانی ساده 
 شود؟  آموزان آموزش داده می  تلفظ عربی حروف و حرکات آیات قرآن به چه روشی به دانش  .30

 استماع و تقلید ب( گویی الف( قاعده 
  د( استفاده از گویش زبان مادری ج( ( بیان تفاوت نحوه ادای عربی حرف با فارسی آن

 ؟نیستکدامیک مربوط به آموزش معارف عمومی آیات قرآن در نظام رسمی آموزش کشور   .30
 های مختلف  بخشی از محتوای کتاب های دین و زندگی پایه های دهم تا دوازدهم رشته (الف 

 های علمیه ب( محتوای درس تفسیر ترتیبی در حوزه
 هایی از قرآن استاد محسن قرائتی بخشی از محتوای کتاب های برنامه درس (ج
  ها محتوای درس تفسیر موضوعی قرآن در مجموعه دروس عمومی مقطع کارشناسی دانشگاه (د

 هایی است؟ آید، متكی به چه داللت معارفی که با تدبر در آیات به دست می  .31
  همه موارد د( سیاق              ج( ساختار ادبی ب( الف(  مفردات 

 تعریف زیر مربوط به کدام مفهوم است؟  .33

 «.آیدمی وجود به دیگر هایجمله ها وکلمه با آنها بودن همراه اثر بر که است سخن یک یا و عبارت یا واژگان برای ویژگی نوعی»
  سیاق د( سبب نزول ج( منطوق سخن ب( الف( قرینه صارفه 
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 شود؟ تر در آیات حاصل می های آموزش معارف، فهم بهتر و تدبر عمیق در کدامیک از روش  .96
 آموزش معارف به صورت موضوعی ب( محور معارف  الف( آموزش بیان 

  آموزش معارف با بیان اسباب نزول آیات د( محور معارف ج( آموزش تدبر
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


