((( هوالعزیز)))
نمونه سواالت ج 3تفسیر نمونه
1آیه" لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون" در مورد کدام وقایع زیر صادق است:
الف) هبه باغ ابوطلحه انصاری به خویشاوندان نیاز مند

ب) قربانی کردن شتر ابوذر

ج) حفر چاه توسط زبیده در بیابان های حجاز

د) هر سه مورد

 )2بنا بر روایت ،بیماری حضرت یعقوب چه بود ،که باعث پرهیز ایشان از خوردن گوشت شتر شد؟
الف) سیاتیک

ب) نقرس

د) میگرن

ج) قولنج

 )3چرا برخی غذا های پاکیزه بر بنی اسرائیل حرام بود؟
الف) بخاطر مجازات یهودیان

ب) بخاطر ظلم وستم یهودیان

ج)گزینه الف و ب

د) چون برای آنها مضر بود.
 )4چرا در قران بر این جمله تاکید شده است که حضرت ابراهیم از مشرکان نبود؟
الف) زیرا آن حضرت از ابتدا از ماه پرستان و خورشید پرستان بود
ب) زیرا بت پرستان ادعای پیروی از آئین آن حضرت را داشتند
ج) زیرا بت پرستان مشرک بودند
د) زیرا آن حضرت به همراه عموی خود بت می تراشید.
 )5نخستین خانه توحید کدام است؟
الف) کعبه

ب) مسجد االقصی

ج) کنعان

د ) ناصریه

 )6کعبه بدست کدام پیامبر ساخته شد؟
الف) حضرت ابراهیم

ج) حضرت محمد

ب) حضرت آدم

د) حضرت نوح

 )7طبق فرمایش حضرت امام صادق (ع)  ،منظور از مقام ابراهیم کدام است؟
الف ) تمام حرم مکه
ج)تمام مواقف حج

ب) آن جایگاهی که هم اکنون اثر پای حضرت ابراهیم بر آن نمایان است
د) الف و ج
 )8از نظر اسالمی امنیت ودر امان بودن افراد در مکه ،در چه حدی است؟

ب) امنیت کامل برای مردم مقیم و حج گزار

الف) امنیت کامل برای انسان حج گذار
ج) امنیت برای حیوانات و حتی افراد قاتلی که به آنجا پناه ببرند

د) هر سه مورد

 )9وظیفه کفار در مورد احکام الهی چیست؟
الف) موظف و مکلفند به اصول و فروع دین

ب)کفار ابتدا باید اسالم را بپذیرند تا اعمالشان صحیح باشد
د) کفار تکلیفی نسبت به فروع دین ندارند.

ج) هر دو مورد

 )11دکتر گوستا ولوبون چه عاملی را موجب خلق معانی و پیشرفت عربستان اعالم کرده است؟
الف) جهانگردی اعراب
ج) اسالم

ب) تهور وشجاعت اعراب
د) هوش و فراست اعراب

 )11از نظر اتحاد مومنان مانند:
الف) اجزای یک ساختمان محکم هستند
ج)یک پیکر واحد هستند

ب)یک روح واحد هستند
د)هر سه مورد

 )12کدام مورد در باره امر به معروف و نهی از منکر غلط است؟
الف) با عدم اجرای این واجب الهی ،وحدت اجتماعی از بین می رود
ب) این واجب وظیفه همه مردم نیست بلکه وظیفه عده خاصی از مسلمین است
ج) وظیفه تعبدی است نه عقلی
د) در پرتوآن ،کارها رو به راه و درست می شود.
 )13با اجرای کدام واجب ،حقوق افراد تامین میشود ،زمین ها آباد می گردد و بقیه واجبات به پا داشته میشود؟
الف) نماز

ب) قصاص

ج امر به معروف ونهی از منکر

د) جهاد

 )14امر بمعروف سلب آزادی نیست بلکه.......و نه تنها هرج و مرج ایجاد نمی کند بلکه جامعه مرده بدون تحرک
را به .........تبدیل می کند.
الف) محدودیت -یک جامعه زنده

ب) وظیفه افراد در برابر یکدیگر -یک جامعه زنده و پویا

د) محدودیت -یک جامعه منظم

ج) وظیفه همگانی  -جامعه آزاد

 )15با توجه به آیه " :کنتم خیر امة اخرجت للناس  "...چرا امر به معروف و نهی از منکر ،حتی بر ایمان به خدا
مقدم داشته شده است ؟
الف ) به خاطر اهمیت و عظمت این دو واجب الهی ب) انجام این دو واجب ضامن گسترش ایمان و اجرای قوانین
الهی است
ج) عدم اجرای این دو واجب باعث سستی ایمان در دل ها می شود د) هر سه مورد
 )16به تعبیر قرآن  ،یهودیان برای پاک کردن مهر ذلت از پیشانی خود چه راهی دارند؟
الف ) بازگشت و پیوند با خدا یا وابستگی و کمک دیگران
ب ) قتل و کشتار بیشتر و تسلط کامل بر سرزمین اشغالی فلسطین

ج) صلح و دوستی با جامعه جهانی
د) به رسمیت شناختن نیمی از فلسطین جهت آوارگان فلسطینی
 )17چرا انفاق افراد بی ایمان بی اثر است ؟
الف) چون از مال حرام است

ب) چون انگیزه صحیحی در انفاق خود ندارند و لذا مشمول خودنمایی و

ریاکاری می شوند
ج) چون انگیزه آنها صحیح است ولی به اهل آن نمی دهند د) چون نتیجه اخالقی برای انفاق گیرنده ندارد.
 )18منظور از بطانه در عبارت "التتخذوا بطانة من دونکم" چیست؟
ب) شکم پرستی

الف) از بین رفتن چیزی

ج) عمق مسائل

د ) محرم اسرار

 ) 19چرا پیامبر اکرم در جنگ احد  311یهودی که به لشکر اسالم پیوسته بودند را از اردوگاه مسلمین اخراج و
راهی مدینه کردند ؟
الف) چون یهودیان نمی خواستند با کفار بجنگند

ب) چون از یهودیان تنفر داشتند

ج) چون به عنوان بیگانه ،نباید محرم اسرار و تکیه گاه مسلمین قرار بگیرند
د) چون یهودیان توانایی جنگیدن نداشتند.
 )21در کدام جنگ ،پیامبر اعظم شمشیر خود ذوالفقار را  ،به حضرت علی دادند ؟
الف) جنگ بدر

ب) جنگ احد

ج) جنگ تبوک

د) جنگ حنین

 )21خداوند علیرغم رحمت واسعه و بی پایانش  ،چگونه بندگان را به خاطر گناهان مجازات می کند؟
الف) خدا همه بندگان را می بخشد
ب) همه بندگان گناهکار پس از تحمل عذاب جهنم بخشیده شده و وارد بهشت می شوند
ج) رحمت خداوند حکمت او را از بین نمی برد

د) هر سه
)22کدام مورد در باره رباخواری غلط است؟
الف)رباخواری از رسوم غلط یهودیان بود
ب)نزد خدا ثروت رباخواران با گرفتن ربا افزایش نمی یابد
ج) در حکم جنگ با خداست
د)در زمان ما ربا از نوع فاحش که در زمان جاهلیت بود وجود ندارد.
)23کدام یک در مورد بهشت و جهنم غلط است ؟
الف) در حال حاضر وجود خارجی دارند
ب) مکان آن می تواند در باطن این جهان باشد
ج) جهنم می تواند محیط بر این جهان باشد و بهشت محیط بر هر دو
د) جهان محیط بر بهشت و جهنم است.
 )24انسان تنگدست چگونه می تواند انفاق کند؟
الف ) به اندازه توانایی خود
ب) انفاق فقط مالی نیست بلکه علم  ،محبت و دعارا هم میتوان انفاق نمود
ج) هر دو صحیح است
د) الزاما کار های بزرگ انفاق های بزرگ الزم دارد.
 ) 25روشن ترین نشانه ی مقام تقوا چیست؟
الف) گذشت از مال در خوشی و تنگدستی

ب) فرو بردن خشم

ج)گذشت از خطای مردم

د) نیکوکاری

 )26با بروز خشم به ترتیب چه باید کرد؟
الف) فرو بردن خشم ـ احسان به طرف ـ عفو و گذشت از او
ب) فرو بردن خشم ـ شستن قلب خود از کینه ـ شستن قلب طرف با احسان به او
ج ) عفو و گذشت ـ فرو بردن خشم ـ احسان به طرف
د) شستن قلب خود از کینه ـ احسان به طرف ـ فرو بردن خشم
 )27معنی آیه " :ولیمحص اهلل اللذین آمنوا و یمحق الکافرین" چیست؟
الف) و باید خداوند افراد با ایمان را جدا کند و کافران را به حماقت افکند
ب) و تا خداوند افراد با ایمان را خالص کند و کافران را تدریجا نابود سازد
ج) و باید خداوند ایمان آورندگان را غربال کند و کافران را به حق راهنمایی نماید
د) و تاخداوند مومنان را غربال کند و کافران به حقیقت رساند.
 )28کدام یک از علل شکست در جنگ احد بود؟
الف) عدم انضباط نظامی و سرپیچی از فرمان پیامبر اکرم
ب) دنیا پرستی جمعی از مسلمین تازه کار
ج) غرور ناشی از پیروزی درخشان در جنگ بدر
د) هرسه
)29چرا قرآن در مورد پاداش دنیا تعبیر به ثواب الدنیا می نماید ولی در مورد پاداش آخرت به حسن ثواب الدنیا
تعبیر می کند؟

الف) چون پاداش دنیا آمیخته با فنا و نامالیمات است ولی پاداش آخرت سراسر حسن و نیکویی است و دور از
ناراحتی ها
ب) چون پاداش دنیا خوبی و حسن ندارد
ج)چون پاداش دنیا کارساز و موثر نیست
د) در عمل هر دو پاداش با هم تفاوتی ندارد.
 )31در پیروزی بر دشمن:
الف ) کمیت رزمندگان بر روحیه آنها برتری دارد
ب) نوع اسلحه رزمندگان بر روحیه آنها برتری دارد
ج) هر دو
د) روحیه رزمندگان بر کمیت و کیفیت آنها و چگونگی اسلحه آنها برتری دارد.
 )31در جنگ احد :
الف) خداوند وعده پیروزی به مسلمین داد ولی در ابتدای جنگ از کفار شکست خوردند
ب) خداوند وعده ی پیروزی به مسلمین نداد ولی مسلمین در ابتدای جنگ پیروز شدند
ج) خداوند وعده ی پیروزی داد و در ابتدای جنگ هم پیروز شدند
د) مسلمین به طور کلی در جنگ احد پیروز بودند.
 )32منظور از فظاً در عبارت" ولوکنت فظاً غلیظ القلب "...چیست؟
الف) ناامید و مایوس در کالم
ب)کوتاهی کننده در عمل

ج) با خشونت در سخن
د) بی تفاوت در عمل
" )33فاعف عنهم واستغفرلهم" به این مفهوم است که :
الف) ای پیامبر بی وفائی ها و تقصیرات امت را ببخش
ب) ای پیامبر از همه مردم در گذر ،من هم همه ی مردم را می بخشم
ج) ای پیامبر برای همه مردم آمرزش بطلب
د) ای پیامبر آنچه مربوط به حق تو است عفو کن و آنچه مربوط به حق من است ،من می بخشم.
)34با توجه به عبارت" وشاورهم فی االمر" پیامبر اکرم در چه اموری با مسلمانان مشورت می کردند؟
الف) در قانون گذاری

ب) در همه امور

ج ) در احکام الهی د) در روش اجرای دستورات و احکام الهی

 )35با کدام گروه می توان مشورت کرد؟
الف) افراد بخیل

ب) افراد ترسو

ج) افراد حریص

د) توانگران

 )36حق انتخاب امامان معصوم ،با کیست؟
الف) شورای نخبگان

ب) پیامبر اکرم

ج) خداوند متعال

د) عموم مردم

 )37روش تربیتی بکار رفته در آیه  ":هل یستوی الذین یعلمون و الذین الیعلمون" چیست؟
الف) مستقیم سوالی

ب) غیرمستقیم سوالی

ج) مستقیم خطابی

د) غیر مستقیم کنایه ای

 )38بزرگترین نعمت خداوند چیست؟
الف) سالمتی بدن

ب) توانگری و مال

ج) عقل و دانش

د) بعثت پیامبر (هدایت الهی)

 )39به طور کلی برنامه ی پیامبر برای هدایت مردم چیست؟
ب) تعلیم آیات الهی

الف) خواندن آیات حق

ج) تزکیه نفوس انسان ها

د) هرسه

)41عبارت  ":لیعلم الذین نافقوا" اشاره داره به وقوع جنگ احد برای :
الف) شناخته شدن منافقین از مومنین

ب) شناخته شدن کافران از مومنین

ج) شناخته شدن کسانی که نقاق ورزیدند

د) شناخته شدن مشرکان از مومنین

 )41با توجه به پیوند آیه "و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا "...با آیات قبل از آن ،این آیات بعد از چه
حادثه ای نازل شده است ؟
الف ) جنگ بدر

ب) جنگ احد

ج) جنگ خندق

 )42آیه "والتحسبن الذین قتلوا "...دلیلی است بر :
الف) اعتبار و نشان شهدا در این جهان
ج) بقای نام و زحمات شهدا

ب) حیات مجازی
د) بقای روح و برزخ

 )43تفاوت نعمت و فضل چیست؟
الف) نعمت پاداشی است به اندازه ی استحقاق ولی فضل ،اضافه بر استحقاق است
ب) نعمت پاداشی است که به همه داده می شود ولی فضل فقط به مسلمین می رسد
ج) نعمت امکانات مادی است و فضل نعمت های معنوی
د) نعمت و فضل با هم تفاوتی ندارند.
 )44در آیه " :انما ذلکم الشیطان یخوف اولیائه" منظور از شیطان :

د) جنگ حنین

الف ) کسانی اند که مسلمین را از قدرت مشرکین می ترسانند
ب) هر شیطانی است که انسان را از راه راست منحرف کند
ج) هر دو
د) شیطان جنی است.
 )45از نظر ادبیات عرب (لـ ) در لیزدادوا در آیه" انما نملی لهم لیزدادوا اثما ،"...چه نوع المی است؟
الف) غایت

ب) علت و هدف

ج) عاقبت و نتیجه

د) قسم

 )46چرا در این دنیا برخی ستمگران و گناهکاران ،غرق نعمتند و مجازات نمی بینند؟
الف) زیرا خداوند آنها را همچون مومنان دوست می دارد ولی پاداش آن ها را فقط در دنیا می دهد
ب) زیرا آنها قابل اصالح هستند و خدا به آنها فرصت می دهد که اصالح شوند
ج) خدا نعمت را در همین دنیا به آنها می دهد
د) آنها طبق سنت آزادی اختیار ،به حال خود واگذار شده اند تا به مرحله سقوط سپس به حداکثر مجازات خود
برسند.
 ")47الذین یبخلون بما آتاهم اهلل من فضله  "...مصداق چه کسانی است ؟
الف) مانعان زکات
ج) مانعان خمس

ب) کسانی که جامعه را از دانش خود محروم می کنند
د) مانعان هر نوع خیر

)48آیه  ":ذلک بما کسبت ایدیکم و ان اهلل لیس بظالم للعبید ":
الف) مذهب جبریون را رد می کند
ج) هر دو

ب) اصل عدالت را در افعال خداوند تعمیم می دهد
د) تاییدی بر مذهب اشاعره است .

)49تفاوت زُبُر با کتاب منیر در" جاءوا بالبینات و الزبر و الکتاب المنیر" چیست؟
الف) زبر کتاب های پیش از پیامبر اکرم و کتاب منیر  ،قرآن است
ب) زبر کتاب های آسمانی پیش از حضرت موسی و کتاب منیر ،تورات و انجیل است
ج) زبر همان کتاب زبور و کتاب منیر ،قرآن است
د) زبر کتاب حضرت داوود و کتاب منیر ،بقیه ی کتاب های آسمانی است
)51کدام کلمه داللت دارد بر دور شدن از آتش هواهای نفسانی که به شدت انسان ها را به طرف خود می کشد؟
الف) فقد فاز

ج) زحزح

ب) ادخل الجنه

د) بعید

 )51کعب بن اشرف ،شاعر کینه توز و بدزبانی که به پیامبر و مسلمین در اشعار خود ،هجو می کرد ،به دستور چه
کسی کشته شد؟
ب) پیامبراکرم

الف) خداوند

د) فرمانده انصار

ج) فرمانده مهاجرین

 )52روشن ترین راه خداشناسی چیست؟
الف) پرسش از اهل خرد

ب) تفکر در آفرینش

ج) استدالالت عقلی

د) استدالالت فلسفی

 )53منظور از سیئات در آیه ی  ":ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم ، "....چیست؟
الف) بدی ها

ب) گناهان عمدی

ج) گناهان صغیره

د) اشتباهات

 )54در مورد کدام آیات از قول پیامبر نقل شده که وای به حال آن کس که آن ها را بخواند و در آنها نیندیشد؟
الف)آیات  191تا  194سوره آل عمران

ب) آیات سوره ی واقعه

ج) آیات  1تا  5سوره ی آل عمران
 )55کدام یک از گزینه های زیر ،نظر اسالم در مورد زن می باشد؟

د) آیات سوره نازعات

الف) عبادات زن مقبول نیست و او یک موجود پلید و از عمل شیطان است
ب) زن دارای روح انسانی نیست و فقط مرد روح انسانی دارد
ج) روح زن روحی است ما بین روح انسان و حیوان و لذا جاویدان نیست
د) زن در پیشگاه خدا و در وصول به مقامات معنوی با مرد تفاوتی ندارد
 )56در آیه ی " :یا ایهاالذین امنوا اصبرو و صابروا و رابطوا واتقوا اهلل: "....
الف) اصبروا به معنی استقامت در برابر حوادث است

ب) صابروا به معنی استقامت در برابر دشمن است

ج) رابطو به معنی محافظت و مراقبت از مرزهاست

د) هر سه صحیح است.

 )57افزودن کدام قید پس از اصبرو و صابروا و رابطوا ،مثل چتری بر این سه دستور ،انسان را به هدف می
رساند؟
الف) اتقواهلل

ب) اطیعوا اهلل

ج) واحفظوا الیه

د) و جاهدوا فی سبیله

 )58منظور از نفس واحده در ابتدای سوره نساء چیست؟
الف) حضرت آدم

ب) حواء

ج) ملک مقرب

د) فرشتگان

 )59خلقت حوا چگونه بود؟
الف) از یکی از دنده های حضرت آدم

ب) از باقیمانده خاک حضرت آدم

ج) از نسل فرشتگان

د) از روح االمین

 )61در آیه ی " :واتقوااهلل الذی تسائلون به و االرحام "...منظور از اشاره به ارحام چیست؟
الف) رعایت خویشاوندان دور است

ب) عدم قطع رحم از خویشان است

ج) منظور ترحم به فقراست

د) منظور ترحم به کسانی است که از آنها چیزی می خواهید

 )61چرا در مورد خوردن مال یتیم در "واتوالیتامی "...به جای کلمه اثم  ،تعبیر حوب بکار رفته است؟
الف) زیرا اثم به معنی گناه است ولی حوب به معنی گناهی است که بر اثر احتیاج انجام می شود
ب) هر دو یک معنی می دهد ج) زیرا اثم به معنی پلیدی و حوب به معنی بدی بزرگ است
د) هر سه
 )62رعایت عدالت بین چند زن توسط شوهر:
الف) عدالت در تمایالت قلبی است

ب) عدالت در جنبه های عملی است

ج) عدالت در جنبه های مالی است

د) عدالت از هر نظر است

 )63برای ایجاد تعادل بین زنان و مردان در ازدواج ها باید:
الف) مردان فقط به یک همسر اکتفا کنند و زنان بی شوهر برای همیشه نیازهای خود را سرکوب کنند
ب) مردان فقط یک همیر داشته باشند ولی روابط نامشروع با سایر زنان داشنه باشند
ج) مردانی که قدرت اداره بیش از یک همسر ،همراه با اجرا عدالت بین آن ها را دارند ،تا  4همسر بگیرند
د) مردانی که قدرت مالی و جسمی دارند ،تا هر اندازه می توانند به تشکیل حرمسرا مبادرت کنند.
 )64سفیه یعنی:
الف) کسی که مورد اعتماد نباشد

ب) هر شرابخوار و کم عقلی را گویند

ج) هر دو

د) هر یتیمی که قادر به تامین امور مالی خود نباشد.
" )65آنستم منهم رشداً "اشاره دارد به :
الف) ناامید شدن از رشد یتیم

ب) وقتی رشد یتیم کامال مشاهده شد

ج) انس گرفتن با یتیم در حال رشد

د) وقتی انس گرفتن رشد یتیم ،قطعی شد

 )66در عصر جاهلیت :
ب) فقط به زنان و مردان ارث می رسید

الف) فقط به مردان ارث می رسید

د) قانون ارث متغیر بود.

ج) به زنان و مردان و کودکان ارث می رسید

 )67اگر در مجلس تقسیم ارث ،تعدادی از ایتام و نیازمندان فامیل حضور داشتند :
الف) واجب است از ارث به آنها داده شود
ج) حرام است از ارث به آن ها داده شود

ب) مستحب است هدیه ای از ارث به آن ها هم داده شود
د) مکروه است چیزی از ارث به آن ها داده شود.

 )68آیه ی" ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما" ...اشاره دارد به این که :
الف) چهره ی ظاهری خوردن مال یتیم  ،آتش خوردن است
ب) چهره ی واقعی خوردن مال یتیم آتش خوردن است
ج) خوردن مال یتیم آتش دنیا را در پی دارد
د) هر سه
 )69چرا ارث زن نصف مرد است؟
الف) زیرا زن وقتی ازدواج می کند ،مهریه ای میگیرد و مرد ناچار است بدهد
ب) زیرا هزینه ی زندگی زن بر دوش مرد است ولی زن در برابر هزینه ی زندگی مرد و خودش ،مسوولیتی ندارد
ج) زیرا با اینکه در ظاهر سهم زن نصف است ولی سهم حقیقی زن از نظر مصرف و بهره برداری بیش از مردان
است.
د) هرسه
 )71طبق احکام اسالمی :

ب) حد لواط اعدام است

الف) حد زنای محصنه  111ضربه شالق است

د) حد لواط  111ضربه شالق است.

ج) حد زنای غیر محصنه  71ضربه شالق است

 )71جهالت در آیه ی  :انما التوبة علی اهلل للذین یعملون السوء لجهالة به چه معنایی است
الف) به معنی انکار حکم الهی

ب) به معنی عدم آگاهی از اثرات و عواقب گناه و خفیف شمردن امر الهی

ج) به معنی انجام گناه به هر قیمتی د) به معنی طغیان غرایز و تسلط هوس های سرکش و چیرگی آن بر عقل و
ایمان.
" )72تسویف" عبارت است از:
الف) تساهل و تسامح

ج) تسویه و محاسبه نفس د) به تاخیر انداختن توبه

ب) زود توبه کردن

 )73مژده ی "خیرا کثیرا "در زندگی زناشویی ،به چه مردانی داده شده است؟
الف) به مردانی که از زنان ارث نمیبرند ب) به مردانی با طالق  ،زن را راحت و رها می کنند
ج) به مردانی که مطیع همسر خود هستند

د) به مردانی که با همسر خود مدارا می کنند

 )74منظور از (واخذن منکم میثاقا غلیظا ) چیست؟
ب ) عقد

الف) مهریه

ج) عروسی

د) شیربها و مانند آن

 )75از کدام عمل به عنوان عمل زشت و تنفر آور و روش ناپسند یاد شده است ؟
الف) تغییر همسر

ب) چند همسری

ج) ازدواج فرزند با نامادری د) ازدواج مرد با خواهر زن

)76منظور از محصنات در آیه ی  ":والمحصنات من النساء " ...چه کسانی هستند؟
الف) کنیزان

ب) زنان مسلمان

 )77در مورد ازدواج موقت :

ج) زنان شوهر دار و عفیف

د ) زنان آزاد

الف) طبق جمله ی مشهور خلیفه ی دوم،ازدواج موقت در زمان پیامبر اکرم اجرا می گردید و هرگز نسخ نشده
است
ب) هیچ کس جز پیامبر اکرم حق نسخ احکام را ندارد
ج) هر دو صحیح است
د) ائمه می توانند احکامی را که در عصر پیامبر بوده  ،نسخ کنند.
 )78با توجه به مشکالت فراروی ازدواج دائم و فشار غریزه ی جنسی :
الف) باید مردم را به سرکوب غریزه ی جنسی تشویق نمود ب) باید بی بند و باری را آزاد گذاشت
ج) باید ازدواج دائم را اجباری کرد.
د) باید زمینه ی ازدواجی مشروع که مشکالت ازدواج دائم و نیز بی بندو باری را نداشته باشد  ،فراهم کرد.
 )79راسل دانشمند انگلیسی ،ازدواج موقت را با چه نامی ترویج کرده است ؟
الف) ازدواج غیر دائم

ب) زناشویی دوستانه

ج) زناشوئی آزمایشی د) هر دو پاسخ ب و ج

" )81تجارة عن تراض منکم "یعنی:
الف) تجارتی که در شان شما باشد

ب) معامله ای که رضایت یکی از شما در آن باشد

ج) معامله ای که از روی اجبار به آن رضایت دهید

د) تجارتی که با رضایت شما انجام گیرد.

 )18آیا ارتباطی بین تصرف ناحق اموال مردم با قتل نفس در آیه" وال تقتلو انفسکم" ...وجود دارد؟
الف) خیر،این دو موضوع در آیه ،ربطی به هم ندارند
ب) بلی ،اگر روابط مالی مردم ناعادالنه وناحق باشد ،جامعه دچار نوعی خود کشی خواهد شد
ج) بلی ،روابط مالی ناحق باعث خود کشی شخصی و اجتماعی خواهد شد

د) خیر ،روابط مالی ناحق فقط باعث فساد اخالقی می شود.
 )82عنوان دیگر گناه صغیره چیست ؟
الف) سیئه

ب) اثم

ب) لمم

د) الف و ب

 )83در کدام مورد ،گناه صغیره تبدیل به گناه کبیره میشود؟
الف) در صورت تکرارو کوچک شمردن ب) در صورتی که از روی طغیان و سر کشی نباشد
ج) در صورتی که از افرادی که موقعیت خاصی در جامعه ندارند ،سر بزند
د) در صورتی که از انجام آن نادم و ناخشنود باشند.
 )84با توجه به آیه" والتمنوا ما فضل اهلل به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما
اکتسبن":
الف) حقوق زنان و مردان در تمام عرصه ها برابر و مساوی است .ب) زنان میتوانند در همه مشاغل وارد شوند
ج) سهم ارث زنان و مردان برابر است
د) حقوق زنان و مردان بر اساس نظام اجتماعی اسالم ،متفاوت و غیریکسان است.
 )85محکمه صلح بین زن و شوهر که طبق آیه "وان خفتم شقاق بینهما".....تشکیل میشود ،چه امتیازی دارد؟
الف) از طریق عاطفی و با حفظ اسرار فردی عمل کند
ج)تشریفات ،هزینه و سرگردانی دارد

ب) داوران نسبت به نتیجه قضاوت بی تفاوتند

د) قانونی نیست و ضمانت اجرایی ندارد.

 )86کدام مسئله در قرآن ،چهار مرتبه بعد از توحید مورد سفارش قرار گرفته است؟
الف) انفاق

ب ) حج

ج) نماز

د) والدین

 )87در آیه ( واعبدوا اهلل وال تشرکوا به شیاً وبالوالدین احسانا )....احسان به چند مورد سفارش شده است؟

ب)11مورد

الف)9مورد

د)  7مورد

ج)  5مورد

" )88والجار الجنب "یعنی؟
الف) همسایه نزدیک

ج) دوست و همنشین

ب) همسایه دور

د) هرسه

 )89از نظر استداللی چرا خداوند ظلم نمی کند؟
ب ) چون دالئل ظلم کردن ،در خداوند راه ندارد

الف) چون عادل است

د) چون وجود غیر مادی ظلم نمی کند.

ج) چون ظلم در شان خداوند نیست
 )91کدام مورد از فوائد تیمم نمی باشد؟
الف) تاثیر بهداشتی

ب) تاثیر اخالقی ج) شادابی پوست

ج) تواضع بنده پر نیاز در مقابل خدای بی نیاز

 )91امید بخش ترین آیات قرآ ن کدام است؟
ب) انّ اللّه الیغفر ان یشرک به و یغفر مادون ذلک لمن یشاء

الف) ماغرک بربک الکریم

د) انه غفور حلیم

ج) هو الذی یقبل التوبه عن عباده
 ) 92کدام مورد وسیله آمرزش گناهان است؟
الف) توبه و کار نیک

ب) شفاعت

ج) عفو الهی

د) هر سه مورد

 )93جبت وطاغوت ،به ترتیب به چه معنی است؟
الف) بت و بت پرستان

ب) بت پرستان و بت

ج) ستمگران وبت

د) فرعون و هامان

 )94موال علی(ع) تندرستی را نتیجه قلت کدام مورد می دانند؟
الف) حرص

ب) حسد

ج) غبطه

 )95کدام دو قانون اسالم ،زیر بنای یک حکومت سالم انسانی است؟

د) بد گمانی

الف) تعامل با بیگانگان و حفظ ثغور و مرز ها

ب) توسعه اقتصادی ونشاط اجتماعی

ج) حفظ امانت و عدالت

د) توسعه فرهنگی ونظم

 )96منظور از "اولی االمر"در آیه" اطیعوا اهلل" که اطاعت از او واجب شده ،چه کسانی هستند؟
الف) زمامداران و حکام هر زمان

ب) نمایندگان مردم

ج) دانشمندان قوم

د) امامان معصوم

" )97اولی االمر" در زمان پیامبراعظم چه کسی بود؟
الف) بزرگان قوم

ب) خود پیامبر

د) نمایندگان پیامبر(ص)

ج) صحابه

 )98بنا به فرمایش امام صادق(ع) ،هرکس به غیرحق حکم کند و مردم نزد او به داوری بروند....است.
ب) قاضی

الف) حاکم

ج) طاغوت

د) ماذون

 )99هر کس اطاعت خدا و رسول کند ،در بهشت با کسانی است که خدا نعمت خود را بر آنها تمام کرده یعنی:
الف) انبیا

ب) صدیقان

د) هر سه مورد

ج) شهدا و صالحین

 )111صدیق کیست؟
الف) هر راست گویی می باشد

ب) کسی که سر تا پا راستی و درستی است

ج) امامان معصوم

د) ب و ج
((( والحمدهلل رب العالمین )))

