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الزَّانِی لَا یَنكِحُ إلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِیَةُ لَا یَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ »(کدام گزینه معنی صحیح آیه 1

 ؟نیست«  وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ 

حق ندارد جز با مرد زناپيشه و  هم زن زناكار مرد زناكار حق ندارد جز با زن زناكار  و يا با زن مشرك ازدواج كند ،  (1

  يا با مرد مشرك ازدواج كند . چرا كه چنين ) ازدواجي ( بر مؤمنان حرام شده است .

بر  يي (زناچنين ) كند ، و  مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشرك ، و زن زناكار جز با مرد زناكار يا مشرك زنا نمي (2

 .مؤمنان حرام شده است

كند . چنين ازدواجي  مرد زناكار جز با زن زناكار و يا مشرك ، و زن زناكار جز با مرد زناكار و يا مشرك ازدواج نمي (3

 براي مؤمنان حرام است .

كند ، و زنا بر مؤمنان حرام  مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشرك ، و زن زناكار جز با مرد زناكار يا مشرك زنا نمي (4

 .شده است

 ؟نیستدر فقه اسالمی «   لِعَان» کدام گزینه از احكام قطعی قاعده ( 2

 .اگر زن در اين ماجرا آبستن و فرزندي بزايد ، متعلّق به شوهر خواهد بود( 1

 شود . حد قذف از مرد و زن برداشته مي( 2

 براي هميشه بر يكديگر حرام و حق ازدواج مجدّد را نخواهند داشت .( شوهر و همسر 3

 شود . گردند و مهريّه به زن داده مي هر و همسر بدون هيچ گونه مراسم طالق ، فوراً از هم جدا ميشو( 4

 ؟نیست« افك » ( کدام گزینه از توصیه های خداوند به مومنان بعد از ماجرای 3

 ئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَلَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَ( 1

  وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ( 2

 لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ( 3

 وْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌلَ( 4

 22معانی متفاوتی دارد، در کدام گزینه این واژه با واژه معادل در آیه « دین » ( با توجه به اینكه واژه 4

 هم معنی است؟« هُمُ الْحَقَّ وَیَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ یَوْمَئِذٍ یُوَفِّیهِمُ اللَّهُ دِینَ»

   (132)بقره/نتُم مُّسْلِمُونَوَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَالَ تَمُوتُنَّ إَالَّ وَأَ( 1

  (22)اعراف/ونَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُ قُلْ أَمَرَ( 2

  (22)شعراء/وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ  (3

 للّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَاألَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ ا( 4

 (33)توبه/الْقَيِّمُ

تَدْخُلُوا بُیُوتاً لَّیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَن »در آیه « كْتُمُونَ ، تَتُبْدُونَ، مَتَاعٌ ، جُنَاحٌ» معنی کلمات ( به ترتیب 2

 کدام است؟« غَیْرَ مَسْكُونَةٍ فِیهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 

 ( گناه، كاال، پنهان مي داريد، آشكار مي سازيد2     ( پر و بال، كاال، آشكار مي سازيد، آنچه كتمان مي كنيد        1

( گناه و جرم، بهره مندي، آشكار مي سازيد، 4   ، آشكار ساختند، پنهان كردند    ق استفاده( اشكال و ايراد، ح3

 پنهان مي داريد

 در کدام گزینه صحیح ذکر شده است؟   «  عُصْبَةٌ،  اإلِفْكِ،   الْمُحْصَنَاتِ ، اجْلِدُوا» معنای کلمات ( 6
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 ،گروه( تازيانه زدند، زنان و مردان پاك دامن ،دروغ شاخدار 1

 ( تازيانه بزنيد، زنان پاك دامن، تهمت بزرگ، دسته2

 ( تازيانه بزنيد، زنان و مردان پاك دامن، تهمت بزرگ، گروه3

 ( تازيانه بزنيد، زنان پاك دامن، دروغ بزرگ، خويشان4

 کدام است؟«  وَالَّذِی تَوَلَّى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ» ...( ترجمه صحیح 7

 و كسي از آنان كه با تكبرش )به خدا( پشت كند عذابي بزرگ دارد.                ( 1

 ( و كسي از آنان كه با تكبرش واليت كند عذابي بزرگ دارد2

 ( و كسي كه بخش عظيمي از آن را به عهده داشته است عذابي بزرگ دارد.       3

 رد.( و كسي كه متولي كبر  )متكبران( شود عذابي دردناك دا4

 سوره نور، مجازات دختر و پسر زنا کار چیست؟ 2( طبق آیه 8

 ( عدم قبول شهادت از آنان4( صد ضربه تازيانه                  3( رجم               2( هشتاد ضربه تازيانه              1

 کدام است؟« ( 21)نور/ یْطَانِیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ» ( ترجمه صحیح 9

 .                                اي مؤمنان ! گام به گام شيطان ، راه نرويد ( 1

 تابع نقشه شياطين نباشيد. !( اي مومنان 2

 ( اي كساني كه ايمان داريد از خطاهاي شيطان پيروي نكنيد.          3

 ان صفت تبعيت نكنيد.( اي كساني كه ايمان داريد از خطاكاران شيط4

: کسانی که به زنان پاکدامن تهمت زنا بزنند و سپس .......... بر ادعای خود  4( با توجه به معنای آیه 11

 نیاورد، بدیشان .......... بزنید.

 ( سه گواه، هشتاد ضربه تازيانه      2                          ( چهار گواه، هشتاد ضربه تازيانه     1

 ( سه گواه، صد ضربه تازيانه 4                            چهار گواه، صد ضربه تازيانه      (3 

 ( کیفیت عذاب کسانی که دوست دارند گناهان بزرگی در میان مومنان پخش گردد، به چه صورت است؟11

                 ( هشتاد ضربه تازيانه است.              1

 ر آخرت عذاب داده مي شوند.( هم در دنيا و هم د2

 ( عذاب آنها اخروي است و كيفيت آن را خداوند مي داند.            3

 ( عذاب آنها دنيوي است و كيفيت آن را خداوند مي داند.4

لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُونَ الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ وَالطَّیِّبَاتُ » ( با توجه به تفاسیری که از آیه 12

 شده است منظور از خیانت همسران در سرگذشت نوح )ع( و لوط )ع( چیست؟« ...لِلطَّیِّبَاتِ 

 ( در مورد نوح جاسوسي براي كفار و در مورد لوط خيانت ناموسي   1

 ( در مورد نوح خيانت ناموسي و در مورد لوط جاسوسي براي كفار2

 نت ناموسي                                            ( در هر دو مورد خيا3

 ( در هر دو مورد خيانت جاسوسي براي كفار4

 کدام است؟« ( 28)نور/ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَكُمْ» ( ترجمه صحیح 13

 ازه آنها وارد نشويد. ( اگر كسي را در آن خانه ها يافتيد، پس بدون اج1
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 ( چون كسي را در آنجا نيافته ايد پس داخل آنها نشويد گرچه اجازه داشته باشيد.2

 ( اگر كسي را در آنها نيافتيد پس به آن جاها وارد نشويد تا به شما اجازه داده شود.3

 ( چون كسي را در آنجا نيافتيد وارد نشويد مبادا به شما اجازه ورود داده نشود. 4

( 33)يَصْنَعُونَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا »  با توجه به آیات

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ 

بَنِي  نَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْجُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِ

الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ  إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي

نَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِ

   جواب دهید. 17تا  14به سواالت «  (31)تُفْلِحُونَ

 ؟نمی شودکدام مورد برداشت «  وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ » (از عبارت14

 شم چراني و نظربازي                                         ( دوري كردن مردان از چ1

 حفظ قُبُل و دُبُر از زنا و لِواط ( 2

     نما نبوده و چسب بدن نباشد پوشاندن قُبُل و دُبُر با لباسهائي كه نازك بدن (3

 دهد .ناندامهاي برجسته را نشان ( پوشيدن لباسهايي كه 4

 چیست؟« مَا ظَهَرَ مِنْهَا » و «  زِینَتَهُنَّ »( منظور از 12

 ( زينت خلقتي و سرشتي زنان، زيورآالت و وسايل آرايش  1

 ( زيور آالت و وسايل آرايش، چهره و پنجه دست ها2

 ( زيورآالت و وسايل آرايش، زينت خلقتي و سرشتي زنان  3

 و پنجه دست هاچهره است، پيدا   به طور طبيعيهمچون لباس و انگشتري كه   يآالت زينت( 4

 ؟نمی شود( از این آیات کدام مفهوم برداشت 16

 نشان دهند.كنيزان و بردگان ( زنان مي توانند زينت خود )آن مقدار كه اجازه داده شده( را به 1

 نكند.دارند جلب توجّه  زنند تا زينتي كه پنهانش ميب پاهاي خود را به هنگام راه رفتن به زمين( زنان نبايد 2

 و پسران برادرانشان نشان دهند. پدران شوهرانشانن مي توانند زينت خود )آن مقدار كه اجازه داده شده( را به زنا( 3

چشمان خود را از نامحرمان فرو گيرند و عورتهاي خويشتن را ) با پوشاندن و دوري از رابطه نامشروع ( ( زنان بايد 4

 .مصون دارند

 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟« الطِّفْلِ، اإلِرْبَة ،خُمُر، یَغُضُّوا» ( معنی کلمات 17

 ( برگيرند، چارقد ها، اشتهاء، اطفال2(  فرو گيرند، جمع خمار: روسري ها، حاجت و نياز،كودك           1

 بچه( پايين اندازند، شراب، رغبت، 4( پايين اندازند، روسري، جذاب، بچه ها                                  3

کدام «  (33...)نور/وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى یُغْنِیَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ »( معنی صحیح عبارت 18

 است؟

آنان كه امكانات ازدواج را ندارند بايد در راه عفّت و پاكدامني تالش كنند ، تا خداوند از فضل و لطف خود ايشان را  ( 1

 ه مند سازد.بهر
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، تا خداوند از  بكوشندبايد در راه عفّت و پاكدامني  ولي نمي خواهند ازدواج كنند، آنان كه امكانات ازدواج را دارند( 2

 .خود ايشان را دارا كند روزي

شان بايد در راه عفّت و پاكدامني تالش كنند ، تا خداوند از فضل و لطف خود اي كنندازدواج  نمي خواهندآنان كه  (3

 بهره مند سازد. را

بايد در راه عفّت و پاكدامني تالش كنند ، تا خداوند يا نمي خواهند ازدواج كنند آنان كه امكانات ازدواج را ندارند ( 4

 .از فضل و لطف خود ايشان را دارا كند

مَثَالً مِّنَ الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْكُمْ آیَاتٍ مُّبَیِّنَاتٍ وَ »در آیه « مَثَالً»( مراد از 19

 چیست؟« 34)نور/لِّلْمُتَّقِینَ 

 عنها( ي اهلل)رض سرگذشت تهمت زدن به عائشه( 2      پيشينيان                      ( مثال هاي قرآني از سرگذشت 1

 ( نور آسمان ها و زمين4       ي اهلل عنهم(، مريم و يوسف )رضسرگذشت تهمت زدن به عائشه( 3

 انتخاب کرد؟« أَهللُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ األَرْضِ» ( کدام گزینه را می توان به عنوان معنی درست عبارت 21

 ( همه انوار هستي از نور خدا مايه مي گيرد.2( خدا هدايت دهنده هستي است.                                         1

  2و  1( گزينه هاي 4براي چشم هاي بينا آشكار است.                                ( خداوند2

مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْكَاةٍ فِیهَا » در عبارت« دُرِّیٌّ، زُجْاجَةٍ، مِصْبَاحٌ، مِشْكَاةٍ» ( کدام گزینه به ترتیب ترجمه لغات 21

 است؟« أَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَ

 فتيله، شيشه، گوهر  ،قنديل( 2                                     ، چراغ، حباب چراغ، فروزانچراغدان( 1

 ( چراغ، چراغدان، شيشه، فروزان چون در4ّ، چراغ، فروزان، درخشان                                          چلچراغ (3

« ( 37)نور/ ...رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِیتَاء الزَّکَاةِ» مه صحیح ترج( 22

 کدام است؟

 .سازد اي ، آنان را از ياد خدا و خواندن نماز و دادن زكات غافل نمي مرداني كه بازرگاني و معامله ( 1

 شدند.، از ياد خدا و خواندن نماز و دادن زكات غافل  بازرگاني و معامله بودند كه به خاطر مرداني ( 2

 ، بازرگاني و داد وستد را ترك مي كنند.ياد خدا و خواندن نماز و دادن زكات به خاطر مرداني كه ( 3

و خواندن نماز و دادن زكات  ( مردان واقعي كساني هستند كه تجارت و داد و ستد را مي گذارند و فقط به ذكر خدا4

 مي پردازند.

«   فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ... أَوْ کَظُلُمَاتٍ فِی بَحْرٍ لُّجِّیٍّ    » 41ی که در آیه «نور و ظلمت » ( همه گزینه ها در مورد 23

 گزینه ........ . بجزذکرشده صحیح است 

 .ن آن فضاي حيات تاريك و ظلماني استنور حقيقي در زندگي انسانها فقط نور ايمان است و بدو( 1

 ( عقايد و افكار كافران از شدت تاريكي، به سان اعماق درياها بوده تا حدي كه در روز قيامت قابل رويت نيست.2

 .كسي كه خدا نوري بهره او نكرده باشد ، نوري ندارد تا وي را به راه راست رهنمود كند و بر راستاي راه بدارد( 3

 منافقان محروم از نور خدا در تاريكيهاي كفر و شرك و معاصي گرفتارند .كافران و  (4

استخراج شده اند، به ترتیب در کدام گزینه  43که از آیه «   یُزْجِی، بَرَدٍ، الْوَدْقُ، رُکَامّا » ( معنی لغات 24

 آمده است.

 ( باران، تگرگ، متراكم، آهسته و آرام  بر مي گرداند                 1
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 ( متراكم، تگرگ، باران، آهسته و آرام سوق مي دهد2

 ( تگرگ، باران، برف، به تندي مي برد                                   3

 ( متراكم، باران، تگرگ، آهسته و آرام سوق مي دهد4

« روز و شب » به چه مفهومی در مورد «  الْأَبْصَارِ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِی  یُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ»( آیه 22

 اشاره دارد؟

 ( همه موارد4( ظاهر شدن يكي و محو شدن ديگري     3( سرد و گرم شدن آنها      2( كوتاه و دراز شدن آنها     1

اجازه ( کودکانی که به حد بلوغ نرسیده اند، در چه موردی برای ورود به اتاق پدر و مادر نیازی به 26

 ؟ندارند گرفتن

 ( به هنگام نيمروز4          ( بعد از نماز صبح   3     ( قبل از نماز صبح      2         ( پس از نماز عشاء   1

 ؟نمی باشد( ترجمه کدام گزینه صحیح 27

  . بيندآنها را نمي آورد  بيرونخود را  انهرگاه دست:  إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا( 1

 مي يابيد.اگر از او اطاعت كنيد هدايت :  إِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا( 2  

 .  همگي به نماز و تسبيح خود آشنايند:  كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ( 3

 هنگامي كه به سراغ آن رود ، اصالً چيزي نيابد:  إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً( 4 

وَاللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَى رِجْلَیْنِ »  42ه ( از آی28

 کدام مفهوم برداشت می شود؟... «  وَمِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَى أَرْبَعٍ

 هستند. روه خزندگان و دوپايان و چهارپايانبيانگر اين واقعيّت است كه جانداران منحصر به سه گ( اين آيه 1

 ( قسمت عمده تشكيل دهنده بعد جسمي انسان و همين طور بعد روحي او از آب تشكيل شده است.2

آيند ؛ نه از راه نطفه مني ،  برخي از جانداران از راه تقسيم سلولها به وجود مي چرا كه ست ،نيمني  « مَآءٍ » از مراد( 3

  ليها از قبيل : تك سلو

را در اعماق يا  زندگيمنظور از خلقت موجودات زنده از آب اين است كه خداوند دانا و توانا ، نخستين جوانه ( 4

 . سواحل درياها پديدار فرموده است

از آیه گزینه  بجز  هر یك از آیات زیر یك ویژگی منافقان را بیان می دارد  21تا  47( با توجه به آیات 29

. ....... 

 الِمُونَأَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّ( 1

 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ( 2

 ينَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِوَيَقُولُونَ آمَ( 3

 إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ( 4

با توجه به این ضرب المثل در کدام آیه « ه آموختی؟ گفت از بی ادبان لقمان را گفتند: ادب از ک( » 31

خداوند درس گرفتن مومنان از منافقان )همان طور که لقمان از بی ادبان درس می گیرد( را سزاوار مومنان 

 می داند ؟

 كُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَإِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْ( 1

  وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ( 2
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 لُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُ( 3

 تَّى يَسْتَأْذِنُوهُإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَ( 4

آنان خواهد بود ( با  دانند داوری به نفع ولی اگر حق داشته باشند ) چون می »  49با توجه به معنی آیه  (31

را تكمیل ......... «   وَإِن یَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا إِلَیْهِ» کدام کلمه، متن آیه «  آیند . می نهایت تسلیم به سوی او

 می کند؟

 مُشْفِقِينَ( 4                     مُضِلِّينَ( 3                    مُّذَبْذَبِينَ( 2                      مُذْعِنِينَ( 1

« قول را به فعل تبدیل نكردن» و « عالم بی عمل بودن » ( با توجه به اینكه یكی از صفات منافقین 32

 ......... . آیه ذکر شده در گزینه  بجز است؛ همه آیات زیر اشاره به این صفت دارند

 (2)توبه/هُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَكَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ الَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِالًّ وَالَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُ( 1

 (13)بقره/بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ( 2

 (33)نور/اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَوَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ ( 3

 (21)نساء/ندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَوَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِ( 4

نتیجه ...« وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ  » 22( با توجه به آیه 33

ر هر زمان و مكانی برای مومنان سه ثمره را به همراه خواهد داشت. کدام مورد جزء ایمان و عمل صالح د

 ؟نیست این سه ثمره

 .                         دار و پرنفوذ خواهند شد آنان صاحب حكومتي ريشه( 1

 شد.پابرجا و برقرار خواهد  آئين اسالم نام ايشان حتماً در زمين( 2 

 خواهد شد.                     منيّت و آرامش مبدّل خوف و هراس آنان به ا( 3

 ( خداوند آنان را از فضل خود بي بهره مي سازد.4 

در کدام گزینه آمده « لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مُعْجِزِینَ فِی الْأَرْضِ  » 27( ترجمه صحیح این بخش از آیه 34

 است؟

 نند )و كاري از دستشان بر نمي آيد(.   ( گمان مبر كه كافران در زمين ناتوا1

 ( نه چنين است كه گمان مي بريد )بلكه( كافران در زمين ناتوانند.2

 .           كه كافران درمانده كنندگان ) خدا ( در زمين باشند يدگمان مبر( 3

 . گمان مبر كه كافران درمانده كنندگان ) خدا ( در زمين باشند (4

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِی لَا یَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَن یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ » ( با توجه به آیه32

 کدام گزینه صحیح است؟« مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ وَأَن یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

 .باشد هاي رويين مي خِمار و جَالبيب است كه روسري و چارقد و مقنعه و جامه«  هُنَّثِيابَ» ( مراد از 1

 .. زنان پير و فرتوتي كه ميل زناشوئي و جاذبه جنسي را كامالً از دست داده باشند عدةجمع قا «الْقَوَاعِدُ»( واژه 2

براي زنان از كار افتاده  32زاب آيه ، و سوره اح 31سوره نور آيه ( رعايت كردن و نكردن حجاب اشاره شده در 3

 تفاوتي ندارد.
 است. زنان آرايش كرده و زينت و زيبائي خود را نشان دهنده وشوندگان از حشمت  خارج به معني« مُتَبرِّجاتٍ  غَيْرَ( »4
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وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ لَیْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ » 61گزینه ...... حاوی یكی از پیام های آیه  بجز( همه گزینه ها 36

کَذَلِكَ یُبَیِّنُ ... مِن بُیُوتِكُمْ أَوْ بُیُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوَانِكُمْ  وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْکُلُوا

 هستند.« اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون

 خوردن شخص در خانه هايي را كه براي محافظت و مراقبت به او سپرده شده است، مي دهد. ( اين آيه جواز غذا1

دهد كه غذاخوردن به صورت  مي ياد به كساني كه گمان مي كنند غذاخوردن به صورت فردي حرام است،قرآن ( 2

 .جمعي و فردي هردو مجاز است

 .شد ، بايد بر خويشتن سالم كرداي ، كسي در آنجا نبا اگر به هنگام ورود به خانه( حتي 3

 ( مسلمان نبايد وارد خانه هايي بشود كه متعلق به او نيست مگر بعد از اجازه گرفتن و سالم كردن بر ساكنان آن4

« لِوَاذاً  قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ»  63در این بخش از آیه « لِوَاذاً ، یَتَسَلَّلُونَ» ( معانی کلمات 37

 به ترتیب در کدام گزینه  آمده است؟

 ( تسليت مي گويند، اذيت مي رسانند  2( پناه مي برند، خود را مي دزدند                                             1

 ه مي برند( خود را مي دزدند، پنا4( تسليت داده مي شوند، پناه داده مي شوند                                3

الَّذِینَ مِن  »مراد از «  ... وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ» ( در آیه 38

 چیست؟« قَبْلِهِمْ 

 ( زنان و كودكان4                         ( زنان و دختران3( مردان و زنان               2( بردگان و كودكان           1

بِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ یَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَیْهِ وَیَوْمَ یُرْجَعُونَ إِلَیْهِ فَیُنَ »( در آیه 39

م خداوند نسبت به اعمال انسان ها تاکید شده و هدف از این چند بار بر روی عل« وَاللَّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ 

 تاکید چیست؟

 .آنچه در آسمانها و زمين است متعلّق به خدا است( دو بار، تا ما بدانيم 1

 .ماند كه خدا به طور دائم مراقب ما است و چيزي از اعمال پنهان و آشكار ما بر او مخفي نمي بدانيمتا ما ( دو بار، 2

 .آنچه در آسمانها و زمين است متعلّق به خدا است، تا ما بدانيم ( سه بار3

 .ماند كه خدا به طور دائم مراقب ما است و چيزي از اعمال پنهان و آشكار ما بر او مخفي نمي بدانيمتا ما ( سه بار، 4

سان مورد ( در سوره نور از موضوعات فراوانی سخن به میان می آید که هر کدام در بخشی از زندگی ان41

استفاده قرار می گیرد و درسی از درس های زندگی را به او می آموزد. در کدام گزینه موضوعی ذکر شده 

 .قرار نگرفته است که در این سوره مورد بحث

 ( احكام زنا و لعان، ماجراي تهمت زدن به حضرت عايشه، اجازه گرفتن مومنان از پيامبر )ص( در امور مهم1

 داب ورود به خانه، سرگذشت پيامبران پيشين( احكام حجاب، آ2

 ( اعمال كافران، پديده هاي علمي، صفات منافقين3

 ( آداب اجازه در ميان اعضاي خانواده، آداب غذا خورن، احكام حجاب4


