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آزهوى سراسري قرآى و عترت

ارديبهشت هاه 1394
توضيحات:

 -1گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد

زهاىپاسخگَيي80:دقيقِ

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

* هعناي صحيح كلوات زير را انتخاب كنيذ.

 .1قُل ،هُخلِصًب ،اِتَّجِؼَُا
 )1ثگَ ،خبلع وٌٌذُ ،پ٘شٍٕ وٌ٘ذ

 )2ثگَٗ٘ذ ،خبلع وٌٌذُ ،پ٘شٍٕ وٌ٘ذ

 )3ثگَ ،خبلع ضذُ ،پ٘شٍٕ وشدًذ

 )4ثگَ ،خبلع ضذگبى ،پ٘شٍٕ هٖوٌٌذ

.2يُخشِجُ ،آتَيٌَب ،يَحکُنُ
 )1خبسج وشد ،داد ثِ هب ،حىن وشد

 )2خبسج هٖوٌٌذ ،دادٗن ،حىن هٖوٌذ

 )3خبسج هٖوٌٌذ ،داد ثِ هب ،حىن وشد

)4خبسج هٖوٌذ ،دادٗن ،حىن هٖوٌذ

.3اِتَّخَزٍُا ،يَتَََلَّی ٰ  ،لَي تَجِذَ
 )1گشفتٌذ ،سشپشستٖ هٖوٌذّ ،شگض ًخَاّٖ ٗبفت

 )2گشفتِاٗذ ،دٍستٖ وشدّ ،شگض ًوٖٗبثٖ

 )3گشفت ،دٍستٖ هٖوٌذّ ،شگض ًوٖٗبثٖ

 )4گشفت٘ذ ،دٍستٖ هٖوٌذّ ،شگض ًخَاّٖ ٗبفت

.4خَسِشٍُا ،اِتَّقََاٍَ ،ػَذَ
 )1صٗبى سسبًذًذ ،تمَا پ٘طِ وٌ٘ذٍ ،ػذُ داد

 )2صٗبى ثشد ،تمَا پ٘طِ وشدًذٍ ،ػذُ هٖدّذ

 )3صٗبى سسبًذًذ ،تمَا پ٘طِ وشدًذٍ ،ػذُ داد

 )4صٗبى وشدًذ ،تمَا پ٘طِ وٌ٘ذٍ ،ػذُ

.5لَن يُؤهِي ،يَتَُةُ ،يَکزِثَُىَ
 )1اٗوبى ًوٖآٍسًذ ،تَثِ وشد ،دسٍؽ هٖگفتٌذ

 )2اٗوبى ً٘بٍسد ،تَثِ هٖپزٗشد ،دسٍؽ هٖگٌَٗذ

 )3اٗوبى ًخَاّذ آٍسد ،تَثِ هٖوٌذ ،دسٍؽ هٖگفت

 )4اٗوبى ًذاضتٌذ ،تَثِ هٖوٌٌذ ،دسٍؽ هٖگٌَٗذ

 .6يُذَافِغُ ،رَاقَُاًُ ،ؤتِ
 )1دفبع هٖوٌذ ،چط٘ذًذ ،هٖدّ٘ن

 )2دفبع وشد ،چطبًذ ،دادٗن

 )3دفبع هٖوٌٌذ ،چط٘ذٗذ ،هٖدّ٘ن

 )4دفبع هٖوٌذ ،ثچط٘ذ ،دادُاٗن
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.7لَي ًُؤهِيَ ،لَن يَتَفَکَّشٍُا ،آهٌَتُن
ّ )1شگض اٗوبى ًوٖآٍسد ،تفىش ًىشدًذ ،اٗوبى آٍسدًذ

 )2اٗوبى ث٘بٍس ،تفىش ًىشدٗذ ،اٗوبى ث٘بٍسًذ

ّ )3شگض اٗوبى ًخَاّ٘ن آٍسد ،تفىش ًىشدًذ ،اٗوبى آٍسدٗذ  )4اٗوبى ًوٖآٍسٗن ،تفىش ًوٖوٌٌذ ،اٗوبى ًذاضتٌذ
.8سَضِیَ ،يُزِّجيَ ،قِ
 )1خطٌَد وشد ،اص ث٘ي هٖثشًذً ،گِ داس

 )2خطٌَد ضذًذ ،اص ث٘ي هٖثشدً ،گِ داضت

 )3خطٌَد ضذ ،اص ث٘ي هٖثشًذً ،گِ داس

 )4خطٌَد وشدٗذ ،اص ث٘ي هٖثشًذً ،گِ داسًذُ

ٍَ.9لتَکُي ،جَبدِل ،لَبتُطِغ
 ٍ )1ثبٗذ ثبضذ ،هجبدلِ وشد ،هك٘غ ًجبش

 ٍ )2ثبٗذ ثبضٖ ،هجبدلِ وي ،اقبػت ًىشد

 ٍ )3ثبٗذ ثبضذ ،هجبدلِ وي ،اقبػت ًىي

 ٍ )4ثبٗذ ثبضٌذ ،هجبدلِ وي ،هك٘غ ًجبش

ٍُ.10ػِذَ ،لَبيُظلَوَُىَ ،يَقجَلُ
ٍ )1ػذُ دادُ ضذ ،ستن ًوٖضًَذ ،هٖپزٗشد

ٍ )2ػذُ داد ،ستن ًوٖوٌٌذ ،لجَل هٖوٌذ

ٍ )3ػذُ دادُ است ،ستن ًوٖضًَذ ،پزٗشفتِ هٖضَد

ٍ )4ػذُ هٖدٌّذ ،ظلن ًوٖوٌٌذ ،هٖپزٗشفتٌذ

* ترجوه صحيح عبارات زير را هشخص كنيذ.

«.11هُصَذِّقًب لِوَب ثَييَ يَذَيِِ»...
 )1تػذٗك ضذُ ثب آًچِ پ٘طبپ٘ص آى ثَد

 )2تػذٗك وٌٌذُ آًچِ ه٘بى دٍ دست اٍست

 )3تػذٗك وٌٌذُ ثشإ آًچِ پ٘ص اص آى است

)4تػذٗك وشد ثشإ آًچِ پ٘ص اص آى دٍ ثَد

« .12تِجيَبًًب لِکُلِّ شَیءٍ»..
 )1ث٘بى هٖوٌذ ثشإ ّش چ٘ضٕ

 )2ث٘بًگش ثشإ ّش چ٘ض

 )3تج٘٘ي وٌٌذُ ّوِ چ٘ضّب

 )4سٍضي هٖوٌذ ّوِ چ٘ض سا

«.13الَّزِييَ ءَاهٌََُا يُقَبتِلَُىَ فِی سَجِيلِ اهللِ»...
 )1وسبًٖ وِ اٗوبى آٍسدًذ ،هٖسصهٌذ دس ساُ خذا

 )2وسبًٖ وِ اٗوبى هٖآٍسًذ ،هٖجٌگٌذ دس ساُ خذا

 )3وسبًٖ وِ اٗوبى آٍسدًذ ،وطتِ هٖضًَذ دس ساُ خذا

 )4وسبًٖ وِ اٗوبى هٖآٍسًذ ،جْبد هٖوٌٌذ دس ساُ خذا
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«.14إلَّب هَي أتَی اهللَ ثِقَلتٍ سَلِينٍ»...
 )1هگش وسٖ وِ آهذ (ثِ سَٕ) خذاًٍذ ثب للجٖ سبلن

 )2هگش وسٖ وِ داد اٍ سا خذاًٍذ للجٖ سبدُ

 )3هگش وسٖ وِ ث٘بٍسد خذاًٍذ اٍ سا ثب للجٖ سبلن

)4هگش وسٖ وِ ث٘بٗذ (ثِ سَٕ) خذاًٍذ ثب للجٖ تسل٘ن ضذُ

«.15فَوَي کَبىَ يَشجَُا لِقَبءَ سَثِِِّ»...
 )1پس ّش وس اه٘ذٍاس ثَد وِ هاللبت وٌذ پشٍسدگبسش سا...
ّ )2ش وس اه٘ذٍاس ثَد ثِ دٗذاس خذاًٍذ...
 )3پس ّش وس اه٘ذٍاس ثبضذ ثِ هاللبت پشٍسدگبس...
 )4پس ّش وس اه٘ذٍاس است ثِ دٗذاس پشٍسدگبسش...
«.16هَبٍَػَذًََب اهللُ ٍَ سَسَُلُُِ إِلَّب غُشٍُسًا»...
ٍ )1ػذُ ًذاد ثِ هب خذا ٍ پ٘بهجشش هگش فشٗجٖ سا

ض فشٗت ً٘ست)3 4

 )2آًچِ ٍػذُ دادٗن ثِ خذا ٍ پ٘بهجشش ،فشٗت ثَد
) ٍػذُ ًذادٗن خذا ٍ پ٘بهجشش سا هگش اص سٍٕ فشٗت

«.17کَزَّثَت قََمُ لَُطٍ الوُشسَلِييَ»...
 )1تىزٗت وشد لَم لَـ فشستبدگبًص سا

 )2دسٍؽ ثستٌذ لَم لَـ ثِ فشستبدُ ضذگبى

 )3تىزٗت وشدًذ لَم لَـ فشستبدُ ضذگبى سا

 )4تىزٗت هٖ وٌٌذ لَم لَـ فشستبدُ ضذگبى سا

 ٍَ«.18لَقَذ آتَيٌَب هَُسَی ٍ َّبسٍُىَ الفُشقَبىَ»...
 ٍ )1لكؼبً داد هَسٖ ثِ ّبسٍى ٍس٘لِ فشق گزاضتي ث٘ي حك ٍ ثبقل سا
 ٍ )2لكؼبً دادٗن ثِ هَسٖ ٍ ّبسٍى ٍس٘لِ جذا سبختي حك اص ثبقل سا
 ٍ )3دادُ ضذ فمف ثِ ّبسٍى ٍ هَسٖ لذست تطخ٘ع حك ٍ ثبقل
 ٍ )4جض اٗي ً٘ست وِ دادٗن هب ثِ هَسٖ ٍ ّبسٍى آًچِ ٍس٘لِ جذاٖٗ است
 ٍَ«.19ػَسَی أى تُحِجَُّا شَيئًب ٍَ ََُّ شَشٌّ لَکُن»...
 ٍ )1چِ ثسب اٌٗىِ دٍست ثذاسٗذ چ٘ضٕ سا ،دس حبل٘ىِ آى ثذ است ثشإ ضوب
 ٍ )2چِ ثسب اٌٗىِ دٍست داضت٘ذ چ٘ضٕ سا ،دس حبل٘ىِ ضش آى ثشإ ضوبست
 ٍ )3چِ ثسب چ٘ضٕ سا دٍست هٖداسٗذ ،دس حبل٘ىِ آى ثبػث صٗبى است
 ٍ )4چِ ثسب دٍست ًخَاّ٘ذ داضت چ٘ضٕ سا دس حبل٘ىِ آى ضش ٍ ثذٕ است ثشإ ضوب
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« .20قَبلَ الکَبفِشٍُىَ إىَّ َّزَا لَسَبحِشٌ هُجِييٌ»...
 )1گفتٌذ وبفشاى لكؼبً آى جبدٍٕ آضىبس است

 )2گفت وبفش لكؼبً اٗي سبحشٕ آضىبس هٖثبضذ

 )3گفتٌذ وبفشاى لكؼبً اٗي جبدٍگشٕ آضىبس است

 )4گفت وبفش اٌٗىِ اٗي سحشٕ سٍضي است

 ٍَ«.21أٍَحَيٌَب إلَی أُمِّ هَُسَی»...
ٍ ٍ )1حٖ وشدٗن ثِ هبدس هَسٖ

 ٍ )2الْبم وشد ثِ هبدس هَسٖ

ٍ ٍ )3حٖ هٖ وٌ٘ن ثِ هبدس هَسٖ

 ٍ )4الْبم وشدُ است (خذاًٍذ) ثِ هبدس هَسٖ

 ٍَ«.22هِي آيَبتِِِ أَى يُشْسِلَ الشِّيَبحَ»...
 ٍ )1اص ًطبًِ اٍ اٌٗىِ هٖفشستذ ثبدٕ سا

 ٍ )2اص ًطبًِّبٕ اٍ اٌٗىِ ثفشستذ ثبدّب سا

 ٍ )3اص ًطبًِ اٍ اٌٗىِ فشٍ هٖفشستذ ثبدّب سا

 ٍ )4اص ًطبًِّبٕ اٍ اٌٗىِ ًبصل هٖوٌذ ثبد سا

«.23کَزلِکَ کَزَّةَ الَّزِييَ هِي قَجلِِْن»...
 )1اٗي چٌ٘ي دسٍؽ ثستٌذ ثِ وسبًٖ وِ پ٘ص اص آًْب ثَدًذ  )2اٗي چٌ٘ي تىزٗت وشدًذ وسبًٖ وِ پ٘ص اص آًْب (ثَدًذ)
 )3اٗي چٌ٘ي دسٍؽ ثستٌذ پ٘ص اص آًْب

 )4اٗي چٌ٘ي دسٍؽ هٖثٌذًذ ثِ وسبًٖ وِ پ٘ص اص آًْب (ثَدًذ)

 ٍَ«.24لََ يُؤَاخِزُ اهللُ الٌَّبسَ ثِظُلوِِْن»...
 ٍ )1اگش هؤاخزُ وٌذ خذا هشدم سا ثِ سجت ظلوطبى

 ٍ )2هؤاخزُ هٖوٌذ خذا هشدهبى سا ثِ سجت ستوطبى

 ٍ )3هؤاخزُ هٖوٌذ خذا هشدم سا ثِ صٗبدٕ ستن

 ٍ )4اگش هؤاخزُ ثىٌذ خذاًٍذ هشدم سا ثِ سجت ظلن

 ٍَ«.25اشکُشٍُا لِی ٍَ لَبتَکفُشٍُىِ»...
 ٍ )1ضىش وٌ٘ذ ثشإ هي (هشا) ٍ ًبسپبسٖ ًىٌ٘ذ هشا

 ٍ )2ضىش وٌ٘ذ هشا ٍ وبفش ًطَٗذ

 ٍ )3ضىش وشدًذ ٍ وبفش ًطذًذ

 ٍ )4ضىش وٌ٘ذ ثشإ هي ٍ وفشاى ًَسصٗذ ثِ هي

* كذام عبارت قرآني پاسخ صحيح براي عبارت فارسي است؟

 ٍ.26کوک ثگيشيذ اص صجش ٍ ًوبص
« )1أَلَبهَٔا الػَّلَبَٓ ٍٓ أًَفَمَُا هِوَّب سٓصٓلٌَبّٔن»

 ٍٓ« )2استَؼٌَُِ٘ا ثِبلػَّجشِ ٍٓ الػَّلَبِٓ»

« )3اسٕتَؼٌَُِ٘ا ثِبللِِّ ٍٓاغٕجِشٍُاْ»

ٍٓ« )4أْهٔشْ إَّٔلَهٓ ثِبلػَّلَبِٓ ٍٓاغٕكَجِشْ ػٓلَْٕ٘ٓب»
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ً .27ویثبشذ ثشای اٍ ششيکی دس فشهبًشٍايی
« )1لَن ٗٓىُي لَِٔ ضَشِٗهٗ فِٖ الؤلهِ»

« )2لَبٗٔطشِنٔ فِٖ حٔىوِِِ أَحٓذٖا»

« )3أَى لَّب تُطْشِنٕ ثِٖ ضَٕ٘ئًب»

« )4لَنٕ ٗٓىُي لَِّٔ ٍٓلٌِّٖ هِّيَ الزُّلِّ»

 .28دسٍی گضيٌيذ اص ثسيبسی اص گوبًْب
« )1إىَّ ثٓؼؽٓ الظَّيِّ إِثنٗ»

ٓٗ« )2ظٌَُُّىَ ثِبللِِّ غَٕ٘شَ الْحٓكِّ ظَيَّ الْجٓبِّلَِِّ٘ٔ»

« )3هٓب لَْٔن ثِِِ هِيْ ػِلْنٍ إِالَّ اتِّجٓبعٓ الظَّيِّ»

« )4اِجتٌَِجَٔا وَثِ٘شًا هِيَ الظَّيِّ»

 .29قطؼبً هیداًذ آًچِ سا شوب ثش آى ّستيذ
« )1لَذ ٗٓؼلَنٔ هٓب أًَتُن ػٓلَِِ٘»

« )2إًَِّٔ ػٓلِ٘نٗ ثِزَاتِ الػُّذٍٔسِ»

 ٍٓ« )3اهللُ ثِىُلِّ ضَٖءٍ ػٓلِ٘نٗ»

ٍٓ« )4اللِّٔ أَػٕلَنٔ ثِوٓب ٍٓؾَؼٓتٕ»

 ٍ .30ثش خذا پس ثبيذ تَکل کٌٌذ هؤهٌبى
« )1فَتََٓوَّلْ ػٓلَى اللِِّ»

ٍٓ« )2ػٓلَى سٓثِِّْنٕ ٗٓتََٓوَّلَُىَ»

 ٍٓ« )3تََٓوَّلَُاْ إِى وٌُتُن هُّؤْهٌِِ٘يَ»

 ٍٓ« )4ػٓلَٖ اهللِ فَل٘ٓتََٓوَّلِ الؤؤهٌَُِىَ»

 ٍ .31دادُ ًشذيذ اص ػلن ،هگش اًذکی
 ٍٓ« )1هٓب أٍَُتِ٘تُن هِيَ الؼِلنِ إِلَّب لَلِ٘لًب»

 ٍٓ« )2فََقَ وُلِّ رِٕ ػِلنٍ ػٓلِ٘نٗ»

« )3ػٓلَّنٓ اإلًسٓبىَ هٓب لَن ٗٓؼلَن»

ٍٓ« )4هٓب أٍُتِ٘تُن هِّي ضَٖٕءٍ فَوٓتَبعٔ الْحٓ٘ٓبِٓ الذًُّْ٘ٓب»

ّ ٍ .32ش کس ايوبى ثيبٍسد ثِ خذاّ ،ذايت هیکٌذ قلت اٍ سا
« )1وَفَى ثِشَثِّهٓ ّٓبدِٖٗب ًٍَٓػِ٘شًا»

« )2إىَّ اهللَ لَْٓبدِ الَّزِٗيَ ءٓاهٌَُٓا»

ٍٓ« )3هٓي ٗٔؤهِي ثِبهللِ ْٗٓذِ لَلجِٓ»

ٍٓ« )4اللِّٔ ْٕٗٓذِٕ هٓي ٗٓطَبءٔ إِلَى غِشَاـٍ هُّسٕتَمِ٘نٍ »

 .33دس دلْبيشبى هشض است ،پس افضٍد ثِ آًْب خذا هشضی سا
« )1فَتَشَى الَّزِٗيَ فِٖ لُلَُثِِْن هَّشَؼٗ»

« )2إِر ٗٓمَُلُ الؤٌَبفِمَُىَ ٍٓ الَّزِٗيَ فِٖ لُلَُثِِْن هٓشَؼٗ»

« )3فِٖ لُلَُثِِْن هٓشَؼٗ فَضَادّٓٔنٔ اهللُ هٓشَؾًب»

ٍٓ« )4أَهَّب الَّزِٗيَ فِٖ لُلَُثِِْن هَّشَؼٗ فَضَادٓتْْٔنٕ سِجٕسٖب إِلَى سِجٕسِِْنٕ»
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 ٍ .34قشاس ًذاد ثش شوب دس دييّ ،يچ سختی سا
« )1ثُنَّ الَ ٗٓجِذٍٔاْ فِٖ أًَفُسِِْنٕ حٓشَجٖب»

« )2هٓب ٗٔشِٗذٔ اللِّٔ لِ٘ٓجٕؼٓلَ ػٓلَٕ٘ىُن هِّيْ حٓشَجٍ »

 ٍٓ« )3هٓبجٓؼٓلَ ػٓلَ٘ىُن فِٖ الذِّٗيِ هِي حٓشَجٍ»

ٍٓ« )4هٓي ٗٔشِدٕ أَى ٗٔؿِلَِّٔ ٗٓجٕؼٓلْ غٓذٕسُٓٔ ؾَِّ٘مًب حٓشَجٖب»

 .35گشٍّی قيبم کٌٌذُ ،تالٍت هیکٌٌذ آيبت خذا سا
« )1أُهٌَّٔ ٗٓذػَٔىَ إلَٖ الخَ٘شِ ٍٓ ٗٓأهٔشٍُىَ ثِبلوٓؼشٍُفِ»

« )2أُهٌَّٔ لَبئِوٌٓٔ ٗٓتلَُىَ ءٓاٗٓبتِ اهللِ»

 َّٓٔ« )3لَبئِنٗ ٗٔػٓلِّٖ فِٖ الْوِحٕشَاةِ»

« )4الَّزِٗيَ آتٌََٕ٘بّٔنٔ الْىِتَبةٓ ٗٓتْلًََُِٔ حٓكَّ تِالٍَٓتِِِ»

* پاسخ صحيح را انتخاب كنيذ.

 .36سَوَّی ،هِيُّ ،ن
 )1فؼل ،اسن ،حشف

 )2فؼل ،حشف ،اسن

 )3اسن ،حشف ،حشف

 )4فؼل ،حشف ،فؼل

 .37هُؤهِي ،يَذ ،صَبلِحَة
 )1هزوش ،هؤًث ،هزوش

 )2هزوش ،هزوش ،هؤًث

 )3هزوش ،هؤًث ،هؤًث

 )4هؤًث ،هؤًث ،هزوش

 .38جوغ هکسش «صٍَج ،سَسَُلًَ ،جِیّ»
 )1أَصٍٓاج ،سٔسٔل ،أًَجِ٘ٓبء

 )2أَصٍٓاج ،سٔسٔلَبىِ ،أًَجِ٘ٓبء

 )3صٍٓجٓبت ،هٔشسٓلِ٘يًََ ،جَُِّ٘ىَ

 )4صٍٓجٓبت ،سٔسٔلًَ ،جِِّ٘٘يَ

 .39حشٍف اصلی«ًَبصِش ،هٌَصَُسًَ ،صَشًَب»
 )1ظ ة س

 )2ظ س ى

 )3ظ ى س

 )4ى ظ س

ُّ .40نَّ ،ب ،إِيَّبکَ
 )1ؾو٘ش هٌفػل ،ؾو٘ش هٌفػل ،ؾو٘ش هٌفػل هفؼَلٖ

 )2ؾو٘ش هٌفػل ،ؾو٘ش هتػل ،ؾو٘ش هٌفػل هفؼَلٖ

 )3ؾو٘ش هتػل ،ؾو٘ش هتػل ،ؾو٘ش هتػل هفؼَلٖ

 )4ؾو٘ش هتػل ،ؾو٘ش هٌفػل ،ؾو٘ش هتػل هفؼَلٖ

6

 .41کَزَّثَت ،کَزَّثتُن ،کَزَّثٌَب
 )1هفشد هؤًث غبئت ،جوغ هزوش هخبقت ،هتىلن هغ الغ٘ش
 )2هفشد هزوش غبئت ،جوغ هزوش غبئت ،هتىلن ٍحذٓ
 )3هفشد هؤًث هخبقت ،جوغ هؤًث غبئت ،هتىلن جوغ
 )4هفشد هزوش هخبقت ،جوغ هزوش هخبقت ،هتىلن هفشد
ٍ .42صى کلوبت «أًَؼَوتَ ،هُفلِحَُىَ ،کِتَبة»
 )1أَفؼٓلتٔ ،هٔفؼِلَُىَ ،فِؼٓبل

 )2أَفؼٓلتِ ،هٔفؼٓلَُىَ ،فَؼِ٘ل

 )3أَفؼٓلتٓ ،هٔفؼِلَُىَ ،فَبػِل

 )4أَفؼٓلتٓ ،هٔفؼِلَُىَ ،فِؼٓبل

 .43هبضی استوشاسی «يَفسُقَُىَ»
 )1وَبًَُا ٗٓفسٔمَُىَ

 )2وَبىَ ٗٓفسٔمَُىَ

 )3وٌُتُن ٗٓفسٔمَُىَ

 )4وَبًَُا تَفسٔمَُىَ

« .44لَبتَذعُ ،لَبتَخَبفَُىَ ،تَََلَّ»
ً )1فیً ،فی ،هبضی

ًْ )2ی ،هبضی ،اهش

ًْ )3یً ،فی ،اهش

ًْ )4یًْ ،ی ،هبضی

 .45کذام اسن تفضيل هؤًث است؟
 )1أَلْشَة

 )2أَلْشَثٓٔ

 )3لَشْثٓبء

 )4لُشْثٖٓ

 .46ثشاسبس آيِ ششيفِ «ٍَ اِى تَصجِشٍا ٍَ تَتَّقَا اليَضُشُّکُن کَيذَُّن شَيئبً»کذام گضيٌِ جضء آثبس صجش هیثبشذ؟
 )1ثطبرد ،مهٌطیٌی ثب صلحبء
 )3وعذٍ ثَ هبطذ جبوداى و مهٌطیٌی ثب اولیبی اهلی

 )2خٌثی ضذى رىطئَُبی دمشٌبى
 )4حکىهذ هزقیي و فزهبًزوایی ثز جهبى

 .47اص ًظش هشحَم ػالهِ طجبطجبيی(سُ) شبکشيي دس آيِ ششيفِ «ٍ هَي يُشِد ثَََاةَ الذًُّيَب ًُؤتِِِ هٌَِْب ٍ هَي يُشِد ثَََاةَ اآلخِ َزحِ ًُؤتِِِ
هٌَِْب» چِ کسبًی ّستٌذ؟
 )1کسبًی کَ دوسذ دارًذ ًعوزهب را خذاوًذ ثزایطبى افشوى کٌذ )2کسبًی کَ ثَ دًجبل ثىاة دًیب ُسزٌذ
 )3کسبًی کَ فقط در پی کست رضبی خذاوًذ ُسزٌذ

 )4کسبًی کَ ثَ دًجبل ثىاة دًیب و آخزد ُسزٌذ
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 .48با جوجه به آيات زير ،شرط جوبه کدام اسث؟
(فَوَي تبةَ هِي ثَؼذِ ظُلوِِِ ٍَ اَصلَحَ فَبِىَّ اهللَ يَتَةُ ػَلَيِِ  /اًَِّوب التََّثَةُ ػَلَی اهللِ لِلَّزييَ يَؼلَوَىَ السَّءَ بِجَهاَلةٍ ثُنَّ يَتَثَىَ هِي قَشيتٍ )
ً )1یذ اصالح داضزَ ثبضذ
ٌُ )2گبم دیذى آثبر هزگ در صذد جرباى گذضزَ ثبضذ
 )3سعی کٌذ اس گٌبُبى خىد ثبسگزدد ولی السم ًیسذ خىد را حزوب ثَ سخزی و حزج ثیبًذاسد
 )4پیص اس فزا رسیذى هزگ ثبضذ و گذضزَُب را اصالح کٌذ
 .49با جوجه به آيه زير ،قرآن کرمي پايان جنگ با دمشنان اسالم را جا چه زمانی میداند؟
(وَقبرِلىُن حَزّی الرَکىىَ فِزٌَخٌ َویَکىىَ الذّیيُ کُلَُّ لِ ّلَِ)
 )1رب سهبًی کَ هسلوبًبى ثز کفبر پیزوس ضىًذ
 )2رب سهبًی کَ فزٌَ ریطَ کي ضىد و حبکویذ دیي ثز ُسزی سبیَ گسززاًذ
 )3رب سهبًی کَ آراهص ثز کطىر آهنب حبکن ضىد
 )4رب سهبًی کَ ثزهبی قذرمتٌذ و ججهَ کفز هزالضی ضذٍ ثبضذ
 .50طجق آیَ «َاىَّ اهللَ ثَزی ٌء ِهيَ املُطزِکیيَ وَ رَسىُلَُ» کذام گشیٌَ اس وظبيف فزدي هؤهي هیثبضذ؟
 )1ایوبى راسزیي ،ثٌذگی خذا ،عول ثَ وعذٍ
 )3دمشٌی و ثیشاری ثبدمشٌبى خذاوپیبهربش

 )2والیذ و سزپزسزی ثبخذا وپیبهربش
 )4ثٌذگی خذا ،پزُیشگبری و رقىا ،عول ثَ وعذٍ
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فرم نظرسنجي
* داٍعلةهحترمخَاّشوٌذاستجْترشذٍتؼاليآزهَىّايآيٌذُ،هاراازًظراتخَدتْرُهٌذًواييذ.
*پاسختِاييسَآالتاختياريتَدٍُتأثيريدرًورُآزهَىًذارد.
پاسخّريکازسؤاالتزيرعثقشوارُاختصاصيآى،درپاسخًاهِػالهتزدُشَد.

*

رديف

هحَرّايزيرراچگًَِارزياتيهيکٌيذ؟

خيلي
خَب

خَب هتَسظ ضؼيف

 91اعالعرساًيٍتثليغاتترگساريآزهَى

1

2

3

4

 92هراحلثثتًامايٌترًتيٍهوَْرًوَدىکارتآزهَى

1

2

3

4

 93زهاىترگساريآزهَى(تاريخ،رٍز،ساػت)

1

2

3

4

 94هکاىترگساريآزهَى(هَقؼيتهکاًي،صٌذليًَ،ر،سيستنصَتيٍ)...

1

2

3

4

ً 95ظنٍاًضثاطآزهَى(شرٍعٍاتوامتوَقغآزهَى،سکَتالزمٍ)...

1

2

3

4

ً 96حَُترخَردػَاهلاجراييٍهراقثيي

1

2

3

4

 97تٌاسةسؤاالتآزهَىتاهحتَايآهَزش(هٌاتغهؼرفيشذُ)

1

2

3

4

 98گَيا،رٍاىٍقاتلفْنتَدىسَاالتآزهَى

1

2

3

4

 99کيفيتچاجسَاالتٍپاسخًاهِآزهَى

1

2

3

4

 100ارزياتيکليازرًٍذٍکيفيتآزهَىاييدٍرًُسثتتِدٍرُّايپيشيي

1

2

3

4
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