پاوسدهميه آزمون سراسري قرآن و عترت – رشته :تدبر در قرآن «جسء »30
آبان ماه 1395
توضيحات:

 -1گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد

صهبى پبػخگَیي 80 :دليمِ

 -2براي پاسخ غلط ،يک سوم نمره منفي منظور ميشود.

 - 1هعٌبي ٍاطُ « الخٌّبع» دس ػَسُ هببسكِ «ًبع» چيؼت؟

ٚ )1س ٛسٌ ٝط

 )2پٟٙا٘ي

 )3فطية زٙٞسٜ

٘ )4فٛش وٙٙسٜ

« - 2تَلَظَّى» دس آیِ ؿشیفِ «فَبًَزَسٕتُكنٕ ًَبسٖا تَلَظَّى'» بِ چِ هعٌبػت؟

 )1ضسيس

ٌ )2ساذتٝ

 )3ظتا٘ٔ ٝي وطس

 )4عظیٓ  ٚتعضي

ٍ - 3اطُ «الصَّذٕع» دس آیِ ؿشیفِ «ٍٓ الْأَسٕضِ رَات ٙالصَّذٕع» بِ چِ هعٌبػت؟

 )1سٛضاخ

 )2ضىاف

 )3زاالٖ

 )4زضّٜ

 - 4هعٌبي ٍاطُ «بٔعثٙشَت» دس آیِ ؿشیفِ «ٍٓ إِرَا الْمُبَٔسٔ بٔعٕثٙشَت» چيؼت؟

 )1ضىافت ٝضٛز

 )2زض  ٓٞآٔیرت ٝضٛز

 )3ظيطٚض ٚضٛز

 )4تاظ ضٛز

ٍ - 5اطُ «لَتَشَُ» دس جولِ «تَشّْٓمُْب لَتَشَة» بِ چِ هعٌبػت؟

٘ )1اضاحتي ٌ ٚطفتٍي

 )2غثاض غّیظ

 )3زٚز سیاٜ

 )4غثاض غٓ

 - 6بب تَجِ بِ آیِ ػَم ػَسُ هببسكِ «هؼذ»« ،لَْٓب» بِ چِ هعٌبػت؟

 )1ظتا٘ ٝآتص

)2حطاضت

 )3سطذي

 )4جٟٓٙ

 - 7دس ػَسُ هببسكِ تكبثش« ،أَلْْٓئَكُن» بِ چِ هعٌبػت؟

 )1غافُ ضسيس

 )2ضٕا ضا تاظ زاضت ٝاست

 )3تطٌطتیس

 )4تاظ زاضت ٝضسيس

 - 8فعل «لَّي یٓمْذٙس» دس آیِ ؿشیفِ «أَیحٕؼٓبٔ أَى لَّي یٓمذٙسٓ عٓلَيِٕ ٙأَحٓذٗ» بِ چِ هعٌبػت؟

 )1لسضت ٘ساضز

 )2ت ٚ ًٙسرت ٕ٘يٌیطز

 )3لسضت ٘ساضت

 )4ت ٚ ًٙسرت ٍ٘طفت

 - 9هشاد اص «دحَ االسض» دس آیِ «ٍٓ الْأَسٕضٓ بٓعٕذٓ رلٙكٓ دٓحبُ ا» چيؼت؟

 )1فط ٚضفتٗ آب زض ظٔیٗ  )2آتاز وطزٖ ظٔیٗ

ٌ )3ستطا٘یسٖ ظٔیٗ تطای ظ٘سٌي

ٔ )4سطح وطزٖ ظٔیٗ

- 10دس آیِ ؿشیفِ «البِثييَ فيْب أَحٕمبببً» هعٌبي كلوِ « أَحٕمَببب» چيؼت؟

 )1ضٚظٌاضی سرت

ٌ )2طٌ ٜٚطٜٚ

 )3ضٚظٌاضی زضاظ

 )4جايٍا ٜسرت
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- 11هعٌبي عببست (إِىَّ الْإًِؼٓبىَ لٙشَبِِّ ٙلَكٌََُدٗ) دس ػَسُ هببسكِ «عبدیبت» چيؼت؟

ٕٞ )1ا٘ا ا٘ساٖ ٘سثت ت ٝپطٚضزٌاض ذٛيص تسیاض حطيع آفطيس ٜضس ٜاست
ٕٞ )2ا٘ا ا٘ساٖ ٘سثت ت ٝپطٚضزٌاض ذٛيص تسیاض ٘اسپاس است
ٕٞ)3ا٘ا ا٘ساٖ ٘سثت ت ٝپطٚضزٌاض ذٛيص تسیاض طغیاٍ٘ط است
ٕٞ )4ا٘ا ا٘ساٖ ٘سثت ت ٝپطٚضزٌاض ذٛيص تسیاض ٘یاظٔٙس است
- 12بب تَجِ بِ ػَسُ هببسكِ «ضحي» تشجوْي كذام یك اص عببسات صحيح ًيؼت ؟

ٔ )1ا ٚزّعه ضتّه ٔ ٚا لّي' :پطٚضزٌاضت  ،حتي ِحظٟای تا تٚ ٛزاع ٘ىطز ٚ ،تط ت ٛذطٓ ٍ٘طفت ٝاست
ٚ ٚ )2جسن ضاِّا فٟسی' ٚ :ت ٛضا تس ٖٚضطيعت ٚ ٚحي اِٟي يافت ،پس تا تعثت ٘ ٚعٚ َٚحي ٞسايتت وطز
ٚ ٚ )3جسن عائال فاغٙي' ٚ :ت ٛضا عائّٕٟٙس يافت ،پس تٛاٍ٘طت ٔيساظز
 )4فأّا اِیتیٓ فال تمٟط :پس يتیٓ ضا ذٛاض ٍ٘طزاٖ
- 13عببست «یَٕٓمٓ یٓكَُىُ الٌَّبعٔ كَبلْفَشاؽِ الْوٓبٕثَُث» دس ػَسُ لبسعِ بِ چِ هعٌبػت؟

 )1ضٚظی ؤ ٝطزْ ٔا٘ٙس فطضٟايي تط سطح ظٔیٗ ٌستطز ٜضسٞا٘س.

 )2ضٚظی ؤ ٝطزْ ٔا٘ٙس پطٚاٟٟ٘ای پطاوٙسٞا٘س.

 )3ضٚظی ؤ ٝطزْ  ٚوٟٞٛا اظ  ٓٞجسا  ٚپطاوٙسٞا٘س.

 )4ضٚظی ؤ ٝطزْ اظ ضست ٚحطت ٘مص تط ظٔیٗ ٔیط٘ٛس

- 14دس ػَسُ هببسكِ «هبعَى» هٌظَس آیِ «الَّزٙیيَ ّٔنٕ عٓيْ صٓالَتِْٙنٕ ػٓبَّٔىَ« چيؼت؟

ٕ٘ )1اظٌعاضاٖ ٔىصّب زيٗ ضا تٟسيس ٔيوٙس.
 )2وسا٘ي ضا و ٝزض ٕ٘اظضاٖ ضيا ٔيوٙٙس ،تٛتید ٔيوٙس.
 )3سُٟاٍ٘اضی زض اغُ فطيضٕ٘ ٝاظ ضا ٘ىٞٛص ٔيوٙس.
 )4ت ٝوسا٘ي وٍٙٞ ٝاْ الإٔ٘ ٝاظ ت ٝضه  ٚتطزيس ٔيافتٙس ٞطساض ٔيزٞس.
- 15دو آیه پایانی سوره مبارکه «زلزال» به کدام فضا اشاره دارد؟
 )1فضای قیامت

 )3فضای دنیا

 )2فضای برزخ

 )4آستانه قیامت

- 16جْت ػَسُ هببسكِ «كبفشٍى» چيؼت؟

 )1تٛحیس افعاِي

)2تٛحیس شاتي

 )3تٛحیس عثازی

 )4تٕاْ الساْ تٛحیس

- 17دسببسُ ػَسّْبي «عصش» ٍ «عبدیبت» كذام گضیٌِ صحيح اػت؟

ٞ )1ط ز٘ ٚمص ضتٛتیت اِٟي ضا زض سط٘ٛضت ا٘ساٖ تیاٖ وطزٞا٘س

ٞ )2ط ز ٚزاضای اسّٛب ٔطتطنِ لسٓ  ٚجٛاب لسٓ ٞستٙس

 )3زض ٞط زٔ ،ٚراطة جٛاب لسٓٛ٘ ،ع ا٘ساٟ٘ا ٞستٙس

ٌ )4عي3 ٚ 2 ٝٙ

«- 18اعالم ؿكؼت دًيَي ٍ اخشٍي صسپشػتبى صٍسهذاس» جْت ّذایتي كذام ػَسُ اػت؟

 )1وٛثط

ٔ )2اعٖٛ

 )3لطيص

ٔ )4سس

- 19بب تَجِ بِ آیبت اٍل ٍ دٍم ػَسُ هببسكِ «لذس» كذام گضیٌِ صحيح هيببؿذ؟

 )1تیاٖ افضّیّت ضة لسض اظ ٞعاض ٔاٜ

 )2تیاٖ إٞیت ضة لسض  ٚتاویس تط عثازت  ٚضة ظ٘س ٜزاضی

 )3تیاٖ عظٕت لطآٖ تا تٛج ٝت ٝظٔاٖ ٘ع َٚآٖ زض ضة لسض

 )4تیاٖ إٞیت ضة لسض حتي لثُ اظ اسالْ
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- 20كذام گضیٌِ دس خصَف ػبختبس ػَسُ هببسكِ «ّوضُ» صحيح اػت؟

 )1ايٗ سٛض ٜتا  9آي ٝاظ يه سیاق تطىیُ ضس ٚ ٜس ٝزست ٝزاضز
 )2زست ٝا َٚضا آيات 1تا  4تطىیُ ٔيزٞس
 )3زض زست ٝز ْٚآيات« ،وَّّا» پٙساض غّط ٔططح زض ٔجٕٛع ٝلثّي ضا ضز ٔیىٙس  ٚآيات  5تا « 9حُ َطمَة» ضا ٔعطفي ٔیىٙس
 )4ايٗ سٛض ٜتا  9آي ٝاظ ز ٚسیاق تطىیُ ضس ٜاست
- 21بب تَجِ بِ تذبش ػَسُ هببسكِ «ّوضُ» كذام گضیٌِ صحيح ًيؼت؟

 )1ايٗ سٛض ٜتا ٞسف اغالح تیٙص ا٘ساٖٞا زضتاضٔ ٜاَ  ٚثطٚت ،تا تٟسيس آغاظ ضس ٜاست.
« )2حسثاٖ» تٔ ٝعٙای ذیاَ تاطُ است.
« )3حُ َطمَة» آتص تط افطٚذت ٝاِٟي است.
 )4ضيط ٝعیة جٛيي  ٚاستٟعاء ،وثط  ٚغطٚض است.
- 22بب تَجِ بِ تذبش ػَسُ هببسكِ «عصش» كذام گضیٌِ ًبدسػت اػت؟

« )1اِػّاِحات» ،افاز ٜعٕ ْٛزاضز  ٚضأُ  ٕٝٞاعٕاَ غاِح ٔيضٛز.
 )2زض جٛاب لسٓ  ،حمیمت ٔ ِّٟٓذسطاٖ  ٚظياٖ ا٘ساٖ ٞا تا تاویس تیاٖ ضس ٜاست.
 )3تٛٙيٗ تٙىیط زض «ذسط» افاز ٜعٕٔ ْٛیىٙس.
 )4زض آي ٝس ٓٞ ،ْٛت ٝجٙثٟٟای فطزی  ٓٞ ٚت ٝجٙثٟٟای اجتٕاعي زيٗ اضاض ٜضس ٜاست.
- 23كذام یك اص آیبت صیش دس ػَسُ هببسكِ «فلك» بِ ؿشٍس طبيعي داللت داسد؟

 ِْٗٔ )1ضَطِّ ٔا ذََّكَ

َ ِْٗٔ ٓٚ )2ض ِّط غاسِكٍ إِشا ٓٚلَةٓ

َ ِْٗٔ ٓٚ )3ضطِّ اَِّٙفَّاثاتِ فِي اِْعٔمَسِ

ٌ )4عي2 ٚ 1 ٝٙ

- 24بب تَجِ بِ آیِ دٍم ػَسُ «هؼذ» ،كذام گضیٌِ ،هعٌبي تذبشي آیِ «تَبَّتٕ یٓذا أَبي لَْٓبٍ ٍٓ تَب» اػت؟

 )1ز ٚزست اتِٟٛة اظ واض افتازٞ ٚ ٜالن ٌطت ٝاست.
 )2ز ٚزست اتِٟٛة تطيس ٜتاز ٘ ٚاتٛز تاز!
 )3ثطٚت  ٚلسضت اتِٟٛة ٘اواضآٔس ضس  ٚفىط  ٚتٕاْ ٚجٛز ا ٚاظ واض افتاز  ٚتیٙتیجٔ ٝا٘س.
 )4ثطٚت  ٚلسضت اتِٟٛة ٘اتٛز ٞ ٚالن تاز!
- 25جْت ػَسُ هببسكِ «بشٍج» بش چِ اهشي تأكيذ داسد؟

 )1حتٕیت ٚلٛع عصابٞا  )2حما٘یت لطآٖ

 )3تٛحیس

 )4عالثت ٘یىٛی ٔؤٔٙیٗ

- 26جْت ػيبق ابتذایي ػَسُ هببسكِ «هطففيي» بِ تْذیذ چِ كؼبًي هيپشداصد؟

 )1وافطاٖ

 )2وٓ فطٚضاٖ فاجط

 )3فجّاض

 )4وافطاٖ ٔعاز

- 27جْت ػَسُ هببسكِ «اًفطبس» هب سا بِ چِ ًكتِایي تَجِ هيدّذ؟

 )1اثط ثثت اعٕاَ

 )2عالثت اتطاض  ٚفاجطاٖ

 )3تطپائي لیأت

 )4حتٕي تٛزٖ تٟطت  ٚجّٟٓٙ
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- 28بب تَجِ بِ جْت ػَسُ «ًببء» كذاهيك اص اصَل دیي اثببت هيؿَد؟

٘ )3ثّٛت

 )1تٛحیس  ٚضتٛتیت اِٟي ٔ )2عاز

 )4أأت

- 29چشا دس ػَسُ هببسكِ «ًببء» بِ ليبهت «یَمالفصل» گفتِ ؿذُ اػت؟

 )1ت ٝذاطط جسايي ٔ ٕٝٞطزْ اظ ٓٞ

 )2ت ٝذاطط جسايي ذا٘ٛازٜٞا ٘ ٚسةٞا

 )3ت ٝذاطط جسايي ٔؤٔٗ اظ ٔٙافك

 )4ت ٝذاطط جسايي طغیاٍ٘طاٖ ٔ ٚتّمیاٖ

- 30جْت ػيبق اٍل ػَسُ هببسكِ «فجش» چيؼت؟

٘ )1اتٛزی وفاض سطوص

 )2پاياٖ ضة سی ٝسپیس است

 )3طغیاٍ٘طاٖ زض وٕیٗ پطٚضزٌاض

 )4تٟسيس ز٘یاٌطاياٖ طغیاٍ٘ط

- 31بب تَجِ بِ آیبت ػيبق دٍم ػَسُ هببسكِ «عبغ» ،هٌظَس اص «تزكشُ بَدى» لشآى كشین دس ػيبق اٍل چيؼت؟

 )1تصوط لطآٖ ٘سثت تٔ ٝعاز

 )2تصوط لطآٖ ٘سثت تٞ ٝسايتٌطيعی ا٘ساٖٞا

 )3تصوط پیأثط تطای ٞسايت ا٘ساٖ

 )4سٛزٔٙسی تصوط

- 32دس ػَسُ «كَثش» بِ پيبهبش(ف) فشهبى دادُ ؿذُ تب بِ ػبب ًعوت «كَثش» چِ كبسي اًجبم دٌّذ؟

 )1تٛت ٝذاظ ت ٝذسا

 )2لطتا٘ي وطزٖ

ٕ٘ )3اظ ذٛا٘سٖ

ٌ )4عي3 ٚ 2 ٝٙ

- 33بب تَجِ بِ ػَسُ «ًصش» كذاهيك اص گضیٌِّبي صیشٍ ،ظيفِ پيبهبش(ف) ٌّگبم پيشٍصي اػت؟

ٕ٘ )1اظ ذاِػا٘ ٚ ٝلطتا٘ي وطزٖ

ٕ٘ )2اظ ذاِػا٘ ٚ ٝاستغفاض

 )3تسثیح حأسا٘ ٚ ٝاستغفاض

 )4لطتا٘ي وطزٖ  ٚاستغفاض

- 34بب تَجِ بِ ػَسُ هببسكِ «لبسعِ» آخشیي همصذ صبحببى هيضاى ػبك ٍ خفيف كجبػت؟

 )1لاضعٝ

 )2حطٕٝ

ٞ )3اٚيٝ

)4عٕس ٕٔسزٜ

- 35بب تَجِ بِ ػَسُ هببسكِ «بيٌِ٘» هصذالْبي دیي لي٘ن چيؼت؟

 )1عثازت ذاِػا٘ ٝذسا٘ٚس  )2الإٔ٘ ٝاظ

 )3پطزاذت ظوات

ٛٔ ٕٝٞ )4اضز

- 36هـمـمتبى بِ دٍ ػَسُ  ................. ٍ ................اطالق هيـَد ٍ بِ هعٌي هشص هيبى  ................... ٍ .................اػت.

٘ )1اس  ٚفّك -ضطن  ٚتٛحیس

٘ )2اس  ٚتٛحیس -وفط  ٚتٛحیس

ٔ )3سس  ٚفّك -ضطن  ٚتٛحیس

 )4وافط ٚ ٖٚتٛحیس -ضطن  ٚتٛحیس

- 37بشاػبع ػَسُ هببسكِ «تَحيذ»  ،دس كذام گضیٌِ عببسات بِ تشتيب بيبًگش تَحيذ راتي ،صفبتي ٍ افعبلي ّؼتٌذ؟

 ٛٞ« )1اهلل احس»ــ «اهلل اِػٕس» ــ «ِٓ يّس  ِٓ ٚيِٛس»

 »ٛٞ« )2ــ «اهلل أحس» ــ «اهلل اِػٕس»

« )3لُ  ٛٞاهلل» ــ «أحس» ــ «ِٓ يّس  ِٓ ٚيِٛس»

« )4لُ  ٛٞاهلل» ــ «أحس» ــ «اهلل اِػٕس»
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- 38جْت ػَسُ هببسكِ «ؿشح» چيؼت؟

 )1استمأت زض زيٗ

 )2تطغیة تٔ ٝثاضظ ٜتا وفاض

 )3تطغیة ت ٝضٚياضٚيي تا ٔطىالت زض ضا ٜذسا

 )4حفظ زيٗ ٔ ٚماتّ ٝتا وفاض

- 39بب تَجِ بِ هحتَاي ػَسُ هببسكِ «اعلي» ،علت فالح ٍ سػتگبسي چيؼت؟

 )2ياز ذسا

 )1تعویٝ

)3پصيطش ٞسايت لطآ٘ي

ٛٔ ٕٝٞ )4اضز

- 40دس ػَسُ هببسكِ «طبسق» ،اص چِ چيضي بشاي اثببت هعبد اػتفبدُ ؿذُ اػت؟

 )2ظ٘س ٜضسٖ ٔطزٌاٖ

 )1تٛج ٝزازٖ ت ٝلسضت ذسا

 )3تأویس تط حما٘یت لطآٖ

ٌ )4عي3 ٚ 1 ٝٙ

- 41بب تَجِ بِ جْت ػَسُ «هطففيي» علت كن فشٍؿي چيؼت؟

 )2ضعف تٛحیس

 )1ضعف ايٕاٖ

 )3تىصية ٔعاز

٘ )4فاق

- 42دس ػَسُ ليل،هٌظَس اص «الحؼٌي» دس آیِ «ٍٓ صٓذَّقَ بِبلحٔؼٌٕي» چيؼت؟

 )1لیأت

ٚ)2عس ٜتٟطت

ٚ )3عس٘ ٜیى ٛزض ٔٛضز پازاش ا٘فاق

٘ )4یىٛواضاٖ

- 43دس ػَسُ « كبفشٍى» هشاد اص «دیي» دس آیِ « لَكُن دٙیٌُكُن ٍٓلٙيٓ دیيِ» چيؼت؟

 )1ضٚش

 )2آئیٗ ٔ ٚصٞة

 )3عثازت

)4ذسا٘ٚس

- 44دس ػَسُ «ضحي» هشاد اص «ٍٓ أَهَّب ِبنِعْمَةِ سٓبِّكٓ فَحٓذِّثْ» چيؼت؟

 )1لطآٖ ضا تط ٔطزْ ترٛاٖ

٘ )2عٕتٟای پطٚضزٌاضت ضا تٔ ٝطزْ يازآٚضی وٗ

٘ )3عٕت ٞسايت پطٚضزٌاضت ضا فطأٛش ٘ىٗ

ٞ )4یچىساْ

- 45دس ػَسُ «غبؿيِ» آیِ «أَفَلَب یٌٓظُشٍُىَ إِلىٓ الْببِلِ كَيٕفٓ خُلٙمَت» بِ چِ چيضي داللت داسد؟

 )1تستیط ضتٛتي ذسا٘ٚس

ٔ )2عاز

 )3تطٞاٖ ٘ظٓ

 )4حىٕت اِٟي

- 46دس ػَسُ «تكَیش» هٌظَساص «هٔطبعٍ ثَنَّ أَهييٍ» چِ كؼي اػت؟

 )1ذسا٘ٚس

 )2لطآٖ

 )3جثطئیُ

 )4پیأثط(ظ)

- 47بب تَجِ بِ آیبت ػَسُ «اًفطبس» سیـِ غشٍس اًؼبى ًؼبت بِ خذاًٍذ چيؼت؟

 )1ضطن

ٔ )2عاغي ظياز

 )3تىصية زيٗ

٘ )4فاق

- 48همصَد اص آیِ «ثُنَّ لَتَشًٍََّْٔٓب عٓيٕيَ الْيٓمٙييِ » دس ػَسُ هببسكِ «تكبثش» چيؼت؟

ٙٔ )1ظٛض ضٟٛز جحیٓ زض ٕٞیٗ ز٘یاست
ٙٔ )3ظٛض لطاض ٌطفتٗ ا٘ساٖ زض حاَ احتضاض است

ٙٔ )2ظٛض ٔطاٞس ٜآتص ٍٙٞاْ ٚضٚز ت ٝآٖ است
ٔ )4مػٛز ٚضٚز ا٘ساٖ زض تطظخ است
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- 49بب تَجِ بِ ػَسُ «لشیؾ» كذاهيك اص گضیٌْْبي صیش ًعوتْبي ٍیظُ خذاًٍذ بِ لَم لشیؾ اػت؟

٘ )1عٕت ا٘س ٚاِفت زض ٖٚلثیّ ٝای ٚتیط ٖٚلثیّٟای

٘ )2عٕت التػازی ٘ ٚجات اظ ٌطسٍٙي

٘ )3عٕت ٚاضز ضسٖ ٔطزْ (وفاض) ت ٝزيٗ اسالْ

ٌ )4عي2 ٚ 1 ٝٙ

- 50ػَگٌذ بِ هكِ ٍ طَس ػيٌب دس ػَسُ «تيي» ًـبى هيذّذ كِ:

ٔ )1طاز اظ تیٗ  ٚظيت ٖٛزض آي ٝا٘ َٚیع سطظٔیٗ زٔطك  ٚتیتإِمسس است.
 )2ايٗ زٔ ٚی ٜٛزض تأٔیٗ غصای آٟ٘ا ٘مص ٕٟٔي زاضت ٝاست.
 )3ذسا٘ٚس ت ٝذاستٍا ٜپیأثطاٖ اِٟي سٌٙٛس ياز وطز ٜاست.
ٛٔ ٕٝٞ )4اضز غحیح است.
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