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*به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

 .1کذام گشیٌِ اسسَرُ هجبرکِ «ًبس» ثزداشت ًویشَد؟
اِفٚ -سٛس ٝضزی در فضبی غفّت دَ اس یبد خذا است .ة -ا٘سبٖ ٘یبسٔٙذ راٞی ثزای دفغ  ٚرفغ ٚسٛس ٝاست.
ج -تٟٙب ٚسٛس ٝوٙٙذ ٜا٘سبٖ ضیطبٖ است .د -پٙب ٜثزدٖ ث ٝخذاتٟٙب را٘ ٜدبت اس ٚسٛس ٝاست.
 .2خذاًٍذ در سَرُ هجبرکِ «فلك» تَجِ هب را ثِ کذام یک اس شزٍر سیز هعطَف هیکٌذ؟
اِف -تبریىی

ةٚ -سٛس ٝضیطبٖ

ج -ضزٚر ٘بضی اس حیٛا٘بت در٘ذ ٜد -ضزٚری و ٝدر اثز حٛادثی چ ٖٛسیُ  ٚسِشٌِ ٝزیجبٍ٘یز ا٘سبٖ ٔیضٛد.
 .3در کذام گشیٌِ ثِ هحتَای سَرُ « تَحیذ » اشبرُ شذُ است؟
اِف -اثجبت ٚخٛدخذا

ة -اثجبت ٚخٛدخبِك

ج -ثیبٖ ٚیژٌیٟب ٔ ٚؼزفی خذا

د -پبسخٍٛیی ث ٝضجٟبت ٔٙىزاٖ ػذاِت پزٚردٌبر

 .4ثب تَجِ ثِ سَرُ « کبفزٍى» چزا هسلوبًبى ًوی تَاًٌذ ثب کبفزاى در دیي سبسش ًوبیٌذ؟
اِف -چ ٖٛدرػجبدت ٍٕٞزایی ٘ذار٘ذ

ة -چٔ ٖٛؼجٛد ٚاحذ ٘ذار٘ذ

ج -چ ٖٛػجبدت ٔٛحذ ثبػجبدت ٔطزن لبثُ خٕغ ٘یست دٛٔ ٕٝٞ -ارد
 .5هخبطت سَرُ هجبرکِ «فیل» چِ کسبًی ّستٌذ؟
اِف-لذرتٕٙذاٖ غز ٜث ٝسٚر ة -اصحبة فیُ ج -دضٕٙبٖ حك ٚحمیمت دٌ-شی ٝٙاِف ٚج
 .6ثب تَجِ ثِ سَرُ هجبرکِ کَثز کذام گشیٌِ صحیح است؟
اِف -دضٕٙبٖ ثذخٛا ٜپیبٔجز ،خٛدضبٖ ثیدٚاْ ٞستٙذ حتی اٌز پسز  ٓٞداضت ٝثبضٙذ.
ة -وٛثز ٔبی ٝخزیبٖ یبفتٗ  ٚادأ ٝداضتٗ است.
ج -وٛثز ،خیز وثیزی است و ٝضىزا٘ ٝرس َٛوزیٓ را طّت ٔیوٙذ.
دٛٔ ٕٝٞ -ارد
 .7ثب تَجِ ثِ سَرُ هجبرکِ «هبعَى» کذام گشیٌِ ًبدرست است؟
اِفٕ٘ -بس ا٘سبٖ را اس د٘یبٌزایی ثبس ٔیدارد .ة -خذا در ایٗ سٛر ٜثؼضی ٕ٘بسٌشاراٖ را ٔىذة دیٗ ٔیدا٘ذ.
ج -ریبوبری یىی اس اٚصبف ٔىذثبٖ دیٗ است .د-ثؼضی ٕ٘بسٌشاراٖ رٚس خشا را تىذیت ٔیوٙٙذ.
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 .8ثب تَجِ ثِ سَرُ هجبرکِ ّوشُ ،تَّن جبٍداًگی ثِ ٍاسطِ ثزٍت ثب کذام ثیبى لبثل طزح است؟
اِف -د٘یبٌزای ثزٚتا٘ذٚس ٔزي را اس خٛد دٚر ٔیثیٙذ.
ة -د٘یبٌزای ثزٚتا٘ذٚس ٔؼتمذ است اٌز ثٕیزد ،ثٚ ٝاسط ٝثزٚتص در د٘یبی دیٍز سؼبدتٕٙذ است.
ج -د٘یبٌزای ثزٚت ا٘ذٚس اػتمبدی ثٔ ٝؼبد ٘ذارد.
د -اِف  ٚة صحیح است.
 .9ثب تَجِ ثِ سَرُ هجبرکِ «لبرعِ» کذام گشیٌِ صحیح است؟
اِف -خٟت ٞذایتی سٛرٞ ٜطذار درثبر ٜحبدث ٝوٛثٙذ ٜلیبٔت است .ة -ثیٙصٞبٌ ،زایصٞب  ٚرفتبرٞب ٚسیّ ٝسٙدص خٛد را دار٘ذ.
جٙٔ -ظٛر اسثمیُ ثٛدٖ ٔٛاسیٗ ،سٍٙیٙی اػٕبَ است .دٛٔ -اسیٗ ثمیُ ثز حیثیت ٔبدی آدٔی استٛار است.
 .10ثب تَجِ ثِ سَرُ هجبرکِ عبدیبت کذام گشیٌِ صحیح ًیست؟
اِف -خذا٘ٚذ در سٛر ٜػبدیبت در خٛاة لسٓ ،ث٘ ٝبسپبسی  ٚثیاػتٙبیی ا٘سبٖ ٘سجت ث ٝپزٚردٌبرش اضبرٔ ٜیوٙذ.
ة -آٌبٞی اس خجیز ثٛدٖ پزٚردٌبر ،سٔیٝٙسبس دٚری اس ثیتٛخٟی ٘سجت ث ٝاٚست.
ج – حتّ خیز یه ٚصف خذادادی  ٚفطزی ٘یست ثّى ٝسٔیٝٙسبس ٘بسپبسی ا٘سبٖ است.
د -حتّ خیز ثبیذ ٔذیزیت ضٛد تب خذأحٛری خبیٍشیٗ خٛدٔحٛری ٌزدد.
 .11ثب تَجِ ثِ سَرُ هجبرکِ «ثیٌِّ» کذام گشیٌِ فبرق کفز ٍایوبى است؟
اِف -البٕٔ٘ ٝبس  ٚپزداخت سوبت ة -ایٕبٖ ٚوفز ث ٝرس َٛاهلل
ج -ػُٕ صبِح

صّی اهلل ػّیٚ ٝآِٚ ٝسّّٓ

د -ػجبدت پزٚردٌبر

 .12دلیل ًبهیذى شت لذر ثِ ایي ًبم ثبتَجِ ثِ سَرُ هجبرکِ «لذر» چیست؟
اِف -ایٗ ضت ارسضی ثبالتز اس ٞشار ضت دارد .ة -لذر ،حبصُ تمذیز ثٔ ٝؼٙبی اخزای لذرت خذاست.
ج -لذر  ٚارسش ایٗ ضت ٘بضٙبخت ٝاست .د -چٔ ٖٛالئى ٚ ٝرٚح در ایٗ ضت ٘بسَ ٔیض٘ٛذ.
 .13ثب تَجِ ثِ سَرُ هجبرکِ «علك» هجبًی جْبىشٌبختی هشزکبى ٍ علت طغیبى اًسبى ثِ تزتیت کذام است؟
اِف -آفزیذٌبر را پزٚردٌبر ٕ٘یدا٘ستٙذ – خٛدثزتزثیٙی
ة -پزٚردٌبر را آٔٛسٌبر ٕ٘یدا٘ستٙذ – فز ٚرفتٗ در ٛٞای ٘فسب٘ی
ج -آفزیذٌبر را پزٚردٌبر ٕ٘یدا٘ستٙذ – ثی٘یبس دیذٖ خٛد اس آٔٛسٌبری خذا
د -آفزیذٌبر را آٔٛسٌبر ٕ٘یدا٘ستٙذ – ثی٘یبس دیذٖ خٛد اس خذای آٔٛسٌبر
 .14سَرُ هجبرکِ «شزح» ثِ کذام سٌت لطعی خذا اشبرُ هیکٌذ؟
اِف -ثزداضت ٝضذٖ ٔسئِٛیت سٍٙیٗ اسدٚش ا٘سبٖ ة -آسبٖ ضذٖ وبرٞب در پی دضٛاریٞب
ج-ضزٚع ضذٖ وبری دیٍز پس اسفزاغت د -ثّٙذآٚاس ٜضذٖ پیبٔجزاٖ اِٟی
 .15خذای هتعبلی درسَرُ هجبرکِ «ضحی» ثزای اهیذ افشایی ثِ پیبهجز اکزم صّی اهلل ػّیٚ ٝآِٚ ٝسّّٓ اسچِ راّکبری استفبدُ ًکزدُ است؟
اِف -دػٛت ث ٝثبسٌٛوزدٖ ٚحی اِٟی

ةٚ -ػذ ٜآیٙذ ٜای رضبیت ثخص

ج-یبدآٚری ػٙبیبت خذا در سختیٞب د -سدٚدٖ ضبئجٞ ٝزٚداع ٚلٟزی ثب پیبٔجز اوزْ

صّی اهلل ػّیٚ ٝآِٚ ٝسّّٓ
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 .16هٌظَر اس آیٌِ الْی تشخیص تمَا اس فجَر در سَرُ هجبرکِ «شوس» چیست؟
اِفٚ-حی اِٟی ة -لزآٖ وزیٓ ج٘ -فس ا٘سبٖ د -پیبٔجزاٖ اِٟی
 .17ثب تَجِ ثِ هحتَای سَرُ هجبرکِ ثلذ کذام گشیٌِ صحیح ًویثبشذ؟
اِف -سٛرٔ ٜجبرو ٝثّذ رفتبر وسب٘ی را ٘طب٘ ٝرفت ٝو ٝث ٝصزف ثیٟٛد ٜأ َٛخٛد افتخبر ٔیوٙٙذ.
ة – ایٗ سٛر ٜضزیف ٝث ٝصزف ٔبَ ثزای ػجٛر اس ٌزد٘ ٝا٘فبق دػٛت ٔیوٙذ.
ج -خٟت ٞذایتی ایٗ سٛرٔ ٜجبرو ٝتمٛیت حس ضىزٌشاری ا٘سبٖ ثب یبدآٚری ٘ؼٕبت خذا٘ٚذ است.
د -در ایٗ سٛر ٜثیبٖ ضذ ٜو ٝا٘سبٖ در ر٘ح  ٚسختی آفزیذ ٜضذ ٚ ٜایٗ ثٟتزیٗ دِیُ ثز ٔمٟٛر ثٛدٖ اٚست.
 .18ثزاسبس سَرُ هجبرکِ «فجز» چِ هسألِای سجت طغیبى ٌّگبم دارایی ٍکفزاى ٌّگبم ًذاری هیشَد؟
اِف -ػذْ تشوی٘ ٝفس
ج-خٟبِت

ة-داضتٗ ٍ٘ب ٜاستمالِی ثٔ ٝبَ د٘یب

د -لذرت طّجی

 .19ثب تَجِ ثِ آیِ «فذکّز اًّوب أًت هذکز» در سَرُ هجبرکِ «غبشیِ» ،پیبهجز اکزم صّی اهلل ػّیٚ ٝآِٚ ٝسّّٓ ثبیذ چِ اهزی را تذکز دٌّذ؟
اِف-ثزپبیی لیبٔت ة -خبِمیت خذای ٔتؼبِی ج -رثٛثیت پزٚردٌبر د -حسبثزسی دلیك در لیبٔت
 .20در اثتذای سَرُ هجبرکِ «اعلی» چزا خذای هتعبل پیبهجز اکزم صّی اهلل ػّیٚ ٝآِٚ ٝسّّٓ راهتَجِ رٍیبًذى علفّب ٍخشک کزدى آًْب(ّذایت تکَیٌی)
هیًوبیذ؟
اِف -سیزا ایطبٖ ٘سجت ثٞ ٝذایت تطزیؼی دچبر اثٟبْ ضذٜا٘ذ.
ة -سیزا ایطبٖ خٛد را آٔبد ٜدریبفت ٚحی ٕ٘یدا٘ٙذ.
ج -سیزا پیبٔجز اوزْ صّی اهلل ػّیٚ ٝآِٚ ٝسّّٓ درفبیذ ٜداضتٗ ادأ ٝتجّیغ تزدیذ دار٘ذ.
د -سیزا پیبٔجز اوزْ صّی اهلل ػّیٚ ٝآِٚ ٝسّّٓ خٛد را ٔمبثُ ٔزدْ ٔسئٔ َٛیدا٘ٙذ.
 .21ثب تَجِ ثِ سَرُ هجبرکِ «طبرق» کذام گشیٌِ صحیح است؟
اِف -ایٗ سٛر3 ٜسیبق دارد.
ة٘ -دٓ ثبلت ستبر ٜای ٘بفذ است و ٝآسٕبٖ را اس ضز ضیبطیٗ حفظ ٔیوٙذ.
ج٘ -یزً٘ خذای ٔتؼبِی فزصت دادٖ ثزای ٞذایت است.
د -خٟت ٞذایتی سٛر ٜتأویذ ثزآٌبٞی ا٘سبٖ ثزدستبٚردٞبی خٛد درلیبٔت است.
 .22خذای هتعبلی درسیبق اٍل سَرُ هجبرکِ «ثزٍج» چِ کسبًی را تْذیذ هیکٌذ؟
اِف -اصحبة أخذٚد

ة -فزػ ٚ ٖٛثٕٛد.

ج -وبفزا٘ی ؤ ٝؤٔٙبٖ را دچبر فتٔ ٝٙیوٙٙذ .د -آتص افزٚساٖ خبٔؼ ٝاسالٔی
 .23ثب تَجِ ثِ سَرُ هجبرکِ اًشمبق کذام گشیٌِ صحیح ًویثبشذ؟
اِف ٕٝٞ -ا٘سبٖٞب پزٚردٌبرضبٖ را ٔاللبت خٛاٙٞذ وزد ثزخی ثب خّ ٜٛرحٕت  ٚثزخی ثب خّ ٜٛغضت
ة -در ا٘تٟبی سٛر ٜا٘سبٖٞبیی و ٝدر ٔمبثُ پزٚردٌبرضبٖ دچبر طغیبٖ  ٚحس خٛدثزتزثیٙی ضذٜا٘ذ ث ٝػذاثی درد٘بن ثطبرت دادٔ ٜیض٘ٛذ.
ج -ایٗ سٛر ٜضزیف ٝثز حزوت ٔزحّ ٝثٔ ٝزحّ ٝا٘سبٖ تأویذ ٔیوٙذ.
د -ثب تٛخ ٝث ٝایٗ سٛرٔ ٜجبرو ٝػبلجت سخت  ٚدرد٘بن اس آٖ وسب٘ی است و ٝدر د٘یب سزخٛش ثٛد٘ذ ٔ ٚاللبت خذا را ثبٚر ٘ذاضتٙذ.
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 .24ثب تَجِ ثِ سیبق سَم سَرُ هجبرکِ «هطففیي» اّل تطفیف چگًَِ فضبیی آساد ثزای اداهِ ظلن خَد ثِ ٍجَد هیآٍرًذ؟
اِف -راست وزداراٖ را ٔسخزٔ ٜیوٙٙذ ة -وبر خٛد را ثب ضٛخی  ٚخٙذ ٜتٛخیٔ ٝیوٙٙذ
جٔ -ؤٔٙبٖ پبرسبرا ٌٕزأ ٜیخٛا٘ٙذ

دٌ -شی ٝٙاِف ٚج

 .25ثب تَجِ سَرُ هجبرکِ «اًفطبر» در کذام گشیٌِ ثِ عبهل غزٍر ٍ فجَر اًسبى اشبرُ ًشذُ است؟
اِف -ػذْ تٛخ ٝث ٝآیبت لزآٖ ٔ ٚد ٖٛٙدا٘ستٗ پیبٔجز اوزْ

صّی اهلل ػّیٚ ٝآِٚ ٝسّّٓ

ة -غفّت اس رٚس خشا ث ٝخبطز ٘ظبْ ث ٝظبٞز ثبثت ػبِٓ
ج -ػذْ اػتمبد ث ٝثجت  ٚحفظ اػٕبَ
د -أیذ داضتٗ ث ٝضبفؼبٖ خیبِی
 .26ثب تَجِ ثِ سَرُ هجبرکِ « تکَیز» کذام گشیٌِ صحیح است؟
اِف -در آی« ٝإِّ٘ ٝم َٛرس ٍَٛوزیٓ» ٔٙظٛر اس رس َٛوزیٓ ،پیبٔجز اوزْ صّی اهلل ػّیٚ ٝآِٚ ٝسّّٓ ٔیثبضذ.
ة -تٛخ ٝدادٖ ث ٝاٚضبع ػبِٓ درآستب٘ ٝلیبٔت ث ٝخٟت ثیبٖ لذرت خذاست.
ج -أیٗ یىی اسصفبت خجزئیُ است.
د ٕٝٞ -خٟب٘یبٖ استذوز پیبٔجز اوزْ صّی اهلل ػّیٚ ٝآِٚ ٝسّّٓ ثٟزٜٙٔذ ٔیض٘ٛذ.
 .27در سَرُ هجبرکِ « عجس» فبعل «عَجَسَ ٍتَلّی»(رٍتزش کزد ٍپشت ًوَد) کیست؟
اِف َٗٔ -خبءَنَ یَسؼی ٰ
ج َُٛٞ -یَخطی ٰ

ة -پیبٔجز اوزْ

صّی اهلل ػّیٚ ٝآِٚ ٝسّّٓ

ٰ

د َِٗٔ -استَغٙی

 .28آخزیي حزثِ هٌکزاى لیبهت کِ در سیبق پٌجن سَرُ «ًبسعبت» ثب آى همبثلِ شذُ است چیست؟
اِف -ثؼیذ دا٘ستٗ لیبٔت
ج -ثبٚر ٘ذاضتٗ ٔؼبد

ة -استٟشاء لیبٔت
د -پزسص اس سٔبٖ لیبٔت

 .29در کذام گشیٌِ ثِ هحتَای ّذایتی سَرُ هجبرکِ «ًجأ» اشبرُ ًشذُ است؟
اِفٔ -مبثّ ٝثبطغیبٖ در ثزاثزخذا ٚدػٛت ث ٝخطیت اس ا ٚة -اثجبت أىبٖ  ٚضزٚرت لیبٔت
ج -تٛصیف رٚس خذایی طغیبٍ٘زاٖ  ٚتمٛاپیطٍبٖ د -غفّت سدایی اس ػذاثی ٘شدیه  ٚحسزتجبر
 .30ثب تَجِ ثِ سَرُ هجبرکِ ًجأ هٌکزاى هعبد چگًَِ اهکبى ٍ ضزٍرت هعبد را ًفی هیکزدًذ؟
اِف -ثب تطىیه در ػّٓ خذا أىبٖ ٔؼبد را ٘فی ٔیوزد٘ذ .ة -ثب ادػبی ثیحىٕتی در وبر اِٟیٔ ،ؼبد را غیزضزٚری خّٔ ٜٛیداد٘ذ.
ج -ثب سیز سؤاَ ثزدٖ لذرت خذا ،ضزٚرت ٔؼبد را ٘فی ٔیوزد٘ذ .د -اِف  ٚة صحیح است.

*لطفاًبهسؤاالتتشريحيپشتبرگهپاسخنامهنيسجوابدهيذ
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الف – به سؤاالت زير پاسخ دهيد

 .1جْت ّذایتی سَرُ «هسذ» چیست؟ هخبطجبى سَرُ چِ کسبًی ّستٌذ؟ ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .2ثب تَجِ ثِ سَرُ هجبرکِ «تکبثز» چِ چیش سجت غفلت اس خذا ٍ لیبهت شذُ است ؟ خذای هتعبلی ثزای درهبى آى ثِ چِ اهَری تأکیذ کزدُ
است؟ ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .3درآیِ کزیوِ « لَن یکي الذیي کفزٍا هِي اّل الکتبة ٍالوشزکیي هٌفکّیي حتّی تأتیْن الجیٌّة» هشزکبى ٍ اّل کتبة اس چِ اهزی جذا ًجَدًذ؟ ٍ
هٌظَر اس «ثیٌّة» چیست؟ -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .4در آیبت « ٍالتّیي ٍالشیتَى * ٍطَر سیٌیي * ٍّذا الجلذ األهیي» خذای هتعبلی ثِ چیشّبیی سَگٌذ خَردُ است؟ ٍ ثب تَجِ ثِ ایي سَرُ چِ
چیش اًسبى را ثِ پبییيتزیي درکبت فزٍهبیگبى سمَط هیدّذ؟ ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .5سَرُ هجبرکِ «شوس» چٌذسیبق دارد؟ ٍ ایي سَرُ ثزای هزدم سهبى پیبهجز اکزم صلی اهلل علیِ ٍآلِ ٍسلّن ٍ پس اس ایشبى چِ پیبهی دارد؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .6جْت ّذایتی سَرُ هجبرکِ «سلشال» را ثٌَیسیذ؟ -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .7در سَرُ هجبرکِ «فجز» ًفس هطوئٌِ چِ ٍیژگیّبیی دارد ٍدرهمبثل ًعوت ٍتٌگی رسق چِ عکسالعولی ًشبى هیدّذ؟ -----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .8ثب تَجِ ثِ سَرُ هجبرکِ «اعلی» حمیمتی کِ درکتت آسوبًی ثِ آى اشبرُ شذُ است چیست؟ ٍ پذیزش تذکزات ٍحیبًی
پیبهجز اکزم (صّی اهلل ػّیٚ ٝآِٚ ٝسّّٓ) ًبشی اس چیست؟ ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب-آيات زير را ترجمه كنيد:

 .1لُتِلَ اإلًسبىُ هب أَکفَزَُُ ---------------------------------------------------------------------
 .2أَیَحسَتُ أَى لَي یَمذِرَ عَلَیِ أحَذ ----------------------------------------------------------------
 .3یََهَئذٍ یَصذُرُ الٌّبسَ أَشتبتًب لِیُزٍَا أَعوبلَُْن ----------------------------------------------------------
 .4عَلِوَت ًَفسٌ هب لَذَّهَت ٍَأَخَّزَت ----------------------------------------------------------------
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