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  ) دقیقه17: گویی مدت پاسخ(

  

بـه ترتیـب بـه    » ربنا ما خَلقَت هـذا بـاطالً  «و » وتَري الجبال تَحسبها جامدة و هی تمرّ مرَّ السحاب    «: ي    ي شریفه   از دقت در دو آیه     -51
  .بریم پی می...... و ...... موضوع 

  داري خلقت  حکیمانه بودن و هدف-آفرینشاستواري نظام ) 2   نبودن خلل و شکاف در عالم وجود-استواري نظم آفرینش) 1  
   نبودن خلل و شکاف در عالم وجود- بودن و هدفداري خلقت حکیمانه)  4   آفرینش استواري نظام-دن و هدفداري خلقتحکیمانه بو) 3  

 و البحر و رزقناهم آدم و حملناهم فی البرّ ینولقد کرَّمنا ب«: ي ي شریفه منزلت انسان از دقت در کدام قسمت از آیه» اختیاري«حفظ  -52
  گردد؟ مفهوم می» من الطّیبات و فضّلنا هم علی کثیر ممن خلقنا تفضیالً

  حملنا هم فی البر و البحر) 2    لقد کرّمنا بنی آدم) 1  
   تفضیالًفضّلناهم علی کثیرٍ ممن خلقنا) 4    رزقنا هم من الطّیبات) 3  

  .بریم می پی...... به » ولَّونه و الذین هم به مشرکونانّما سلطانه علی الّذین یت«: ي از دقت در آیه شریفه -53
  ي شیطان بر هوادارانش و بر مشرکان حصر راه سلطه) 1  
  .ورزي موافقت ندارد تولی که یکی از فروع دین است، با شرك) 2  
  قبول والیت شیطان به از دست دادن والیت خدا) 3  
  .آفرین در ستیز باشیم كکند که با عوامل شر قبول والیت اهللا، ایجاب می) 4  

فرجـام  ...... ي  ي شـریفه  و آیه...... اند که  کارترین مردم کسانی زیان» قل هل ننبئکم باالخسرین اعماالً«ي    ي شریفه   با توجه به آیه    -54
  .کند غفلت از مرگ و زندگی برتر را ترسیم می

  هواً و لعبا و غرتهم الحیاة الدنیا و الّذین اتخذوا دینهم ل-... الّذین ضلّ سعیهم فی الحیاة الدنیا) 1  
   و الّذین اتخذوا دینهم لهواً و لعبا و غرتهم الحیاة الدنیا-...و الّذین هم عن ایاتنا غافلون) 2  
   یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا و هم عن االخرة هم غافلون-...الّذین ضلّ سعیهم فی الحیاة الدنیا) 3  
   یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا و هم عن االخرة هم غافلون-...ونو الّذین هم عن ایاتنا غافل) 4  

کدام مفهوم »  ... و کانوا یصرّون علی الحنث العظیم و کانوا یقولون ااذا متنا و کنا ترابا * انّهم کانوا قبل ذلک مترفین «ي  ي شریفه آیه -55
  گردد؟ مستفاد می

  .شود ري سبب انکار معاد میکا اصرار در بدکاري و فساد و تجاوزکاري و گناه) 1  
  .شود کاري سبب انکار توحید می اصرار در بدکاري و فساد و تجاوزکاري و گناه) 2  
  .شود اصرار در انجام دادن گناه سبب انکار توحید می سرگرم کامرانی و نازپروردگی بودن،) 3  
  .شود ار معاد میاصرار در انجام دادن گناه سبب انک سرگرم کامرانی و نازپروردگی بودن،) 4  

  :جهت محقق است که گردد، بدان مفهوم می» ......«ي  ي شریفه دریافت تمام و کمال پاداش که از دقت در آیه -56
   و هو اعلم بما یفعلون-فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره) 2   و هو اعلم بما یفعلون-و وفّیت کلّ نفس ما عملت) 1  
   علمت نفس ما اَحضرت-فَمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره) 4  س ما اَحضرت علمت نف-و وفیت کلّ نفس ما عملت) 3  

بهـشت اسـت صـحبت مـستمر     ...... را طلـب کنیـد کـه    ...... خواهید  اگر از خدا چیزي می: فرمود) صلی اهللا علیه و آله(رسول خدا    -57
  .است...... بهشتیان با خداي خود 

   سبحانک اللّهم-ي  باالترین درجه-فردوس) 2   سبحانک اللّهم-ي  باالترین درجه-رضوان) 1  
  اهللا و الحمداهللا  سبحان- برترین مقام بهشت-رضوان) 4  اهللا و الحمدهللا  سبحان- برترین مقام بهشت-فردوس) 3  
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شـود؟ تنهـا راه برطـرف شـدن خـشم و       ترتیب از دقت در کدام آیه، دریافـت مـی    شان، به پرستان و معبودان    از بت » تبري«مفهوم   -58
  .است...... السالم،  دار براي الگو گیرندگان از حضرت ابراهیم علیه هاي ریشه منیدش
   اعتصام به حبل اهللا-انّا برآء منکم و مما تعبدون من دون اهللا کفرنا بکم) 1  
   ایمان به خداي واحد-انّا برآء منکم و مما تعبدون من دون اهللا کفرنا بکم) 2  
   اعتصام به حبل اهللا- و الیوم اآلخریوادون من حاد اهللاالتَجد قوماً یؤمنون باهللا) 3  
   ایمان به خداي واحد-التَجد قوماً یؤمنون باهللا و الیوم اآلخریوادون من حاد اهللا) 4  

  .بوده است...... و ...... السالم،  اسرائیل به بیان امام صادق علیه مورد لعن پیامبران قرار گرفتن قوم بنی -59
   همگانی بودن گناه در بین آنان-کاران با گناهانس ورزیدن ) 1  
  هاي آنان کاري  صحه گذاشتن بر زشت-کاران انس ورزیدن با گناه) 2  
  هاي آنان کاري  صحه گذاشتن بر زشت-شرکت داشتن در کارهاي زشت مفسدان) 3  
   همگانی بودن گناه در بین آنان-داشتن در کارهاي زشت مفسدان شرکت) 4  

کـدام مفهـوم   » ...سه و من ضلّ فانّما یضلّ علیهـا  فانا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحقّ فمن اهتدي فلن«ي  ي شریفه   با دقت در آیه    -60
  گردد؟ مستفاد نمی

  .کند هرکس با استفاده از عقل و اختیار خود، پیرو کتاب الهی باشد، از گمراهی نجات پیدا می) 1  
  .ن داده، هدایت وي را با فرستادن کتاب انجام داده است تفکر و تعقل به انساراز اب،چون خداوند) 2  
  .او را وکیل هدایت مردم قرار داد) ص(ر بانسان مختار مسئول هدایت یا ضاللت خود است و خداوند با ارسال پیام) 3  
  .فرماید که رسالت تو در حد تبلیغ است چون هرکس مسئول هدایت یا ضاللت خود است، خداوند به پیامبر می) 4  

  گردد؟ کدام مفهوم مستفاد می» ...و ما ارسلنا من رسول االّ بلسان قومه لیبین لهم «ي  ي شریفه از تدبر در آیه -61
  .اند ي پیام خداي واحد بوده ي پیامبران رساننده همه) 1  
  .ساز هدایت آنان است  زمینه،هاي هر زمان رشد عقلی دادن به انسان) 2  
  .باشد هر زمان، تأثیرگذار در سطح تعلیمات انبیاء میهاي  میزان درك و فهم انسان) 3  
  .باشد شده بر دوش انبیاء در هر زمان، رشد عقلی دادن به انسان می همأموریت نهاد) 4  

  .بستگی دارد...... و ...... ، ......ي  والیت معنوي است به درجه....... مندي انسان از هدایت معنوي که  بهره -62
   اخالص- تقوا- معرفت-علت) 2   اخالص-وا تق- معرفت-ي نتیجه) 1  
   عمل- اخالص- ایمان-ي نتیجه) 4     عمل- اخالص- ایمان-علت) 3  

الزم و ...... به ثقلین اعالم فرمود که هم چون ...... پیامبر گرامی اسالم صلی اهللا علیه و آله، هدایت همیشگی امت اسالمی را در گرو  -63
  .همیشگی را...... کند  اب میدیگرند و قرآن همیشگی، ایج ملزوم یک

   عصمت-)ص( قرآن و پیامبر -مودت خالصانه) 2   تمسک-و عصمت) ص( پیامبر -تمسک همیشگی) 1  
   عصمت-)ص( قرآن و پیامبر -تمسک همیشگی) 4   تمسک-و عصمت) ص( پیامبر -مودت خالصانه) 3  

تفسیر و تبیین آیات قـرآن و    «و  » هاي مختلف   ید در زمینه  بروز مسائل جد  «و  » فراهم شدن شرایط مناسب براي جاعالن حدیث       « -64
  بود؟) ص(یک از مسائل و مشکالت امت اسالمی، پس از رحلت پیامبر گرامی اسالم  به ترتیب، بازتاب کدام» معارف اسالمی

   ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر- پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیاي اسالم-هاي اسالمی تحریف در اندیشه) 1  
   پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیاي اسالم- ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر-هاي اسالمی تحریف در اندیشه) 2  
  هاي اسالمی  تحریف در اندیشه-دید با گسترش دنیاي اسالم پیدایش مسائل ج-از نوشتن احادیث پیامبرممنوعیت ) 3  
   پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیاي اسالم-هاي اسالمی  تحریف در اندیشه-ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر) 4  
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و علت اصلی غیبت . .....فرماید  اي به شیخ مفید می در نامه) ع(است و حضرت حجت ...... بخش اصلی رهبري امام مربوط به قلمرو     -65
  .هستند...... ایشان 

   خود مردم-ماند  ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نمی-والیت معنوي) 1  
   ستمگران-ماند  ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نمی-مرجعیت علمی) 2  
   خود مردم-بردن از آفتاب است هنگامی که پشت ابرها باشد  بهره بردن از من در عصر غیبتم، مانند بهره-مرجعیت علمی) 3  
   ستمگران-بردن از آفتاب است هنگامی که پشت ابرها باشد من در عصر غیبتم، مانند بهره  بهره بردن از-والیت معنوي) 4  

  هد که گروهی وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند؟خوا ي اسالمی می کدام عبارت از جامعه -66
  ... الحق لیظهره علی الدین کلّه هوالذي ارسل رسوله بالهدي و دین) 1  
  ...واة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی ر) 2  
  ...ا لهواه خالففاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدینه م) 3  
  ...و ما کان المؤمنون لینفروا کافّۀ فلوال نفرمن کل فرقه منهم طائفۀ ) 4  

  .است قرار داده...... است که آن را سبب ...... ترین حقی که خدا واجب کرده است، حقوق متقابل  بزرگ -67
   دوستی و الفت آنان و ارجمندي دینشان-مردم و رهبر) 1  
  ي دینشاند و الفت آنان و ارجمن دوستی-والدین و فرزندان) 2  
   مهربانی و خشنودي آنان و نیکوکاري بینشان-والدین و فرزندان) 3  
   مهربانی و خشنودي آنان و نیکوکاري بینشان-مردم و رهبر) 4  

  . همسر است......العاده و مضاعف شدن توجه به زندگی از سوي زن، در گرو  نفس فوق واجب است و اعتمادبه...... نفقه زن بر مرد  -68
   ابراز محبت درونی-ي او در صورت نیاز زن و مطالبه) 2   ابراز محبت درونی-در هر صورت) 1  
   تعاون و همکاري خالصانه-ي او در صورت نیاز زن و مطالبه) 4   تعاون و همکاري خالصانه-در هر صورت) 3  

...... و ...... ي  ، به ترتیب از دقت در آیـه » آن بر خداوندآسان بودن خلقت و تجدید«و » نیاز ذاتی پدیده ها در موجود شدن و بقا « -69
  .گردد مفهوم می

   اهللا نور السموات و األرض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح-ان یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید و ما ذلک علی اهللا بعزیز) 1  
  انتم الفقراء الی اهللا و اهللا هو الغنی الحمید یا ایها الناس -ان یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید و ما ذلک علی اهللا بعزیز) 2  
   اهللا نور السموات و األرض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح-یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا و اهللا هو الغنی الحمید) 3  
   ما ذلک علی اهللا بعزیزان یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید و -یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا و اهللا هو الغنی الحمید) 4  

ي  گرفتار آید و پیام آیـه ...... کند، که انسان به شرك   ي ظهور خودنمایی می     گاه بی رادع و مانع بر منصه        حاکمیت نظام سلطه، آن    -70
  .به فراموشی سپرده شود...... ي  شریفه

  هو انّ اهللا ربی و ربکم فاعبد-عملی در بعد اجتماعی) 2  هو انّ اهللا ربی و ربکم فاعبد-نظري در بعد فردي) 1  
   یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا-نظري در بعد فردي) 4   یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا-عملی در بعد اجتماعی) 3  

  .دنبال دارد را به...... است که خطاب ...... مؤثرترین راه تقویت عبودیت و اخالص،  -71
  وا الشیطاندم اعهد الیکم یا بنی آدم ان التعب ال-یاد معاد و روز حساب) 1  
  ا الشیطانو الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان التعبد-اهتمام به عمل صالح) 2  
   یا ایتها النفس المطمئنۀ ارجعی الی ربک راضیۀ مرضیۀ-اهتمام به عمل صالح) 3  
  یۀ مرضیۀ یا ایتها النفس المطمئنۀ ارجعی الی ربک راض-یاد معاد و روز حساب) 4  
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  .حاکی از این حقیقت است...... ي  ي شریفه و آیه...... پیوندد که  گاه به وقوع می عدم نگهبانی خداوند بر انسان، آن -72
  نیبی االّ باهللا علیه توکلت و الیه اُ و ما توفیق-رهنمودهاي الهی به هدایت انسان نینجامد) 1  
  اُنیبالّ باهللا علیه توکلت و الیه  و ما توفیقی ا-توفیق الهی نصیب انسان نگردد) 2  
هاف قدجاء کم بصائرمن ربکم فمن اَبصر فلن-رهنمودهاي الهی به هدایت انسان نینجامد) 3   فَعلی یم سه و من ع  
هافلنفسه  قدجاء کم بصائرمن ربکم فمن اَبصر -توفیق الهی نصیب انسان نگردد) 4   فَعلی یم و من ع  

مفهـوم  » اهللا الذي سخّر لکم البحر لتجري الفلک فیه بـامره و لتبتغـوا مـن فـضله و لعلّکـم تـشکرون               «: ي  ي شریفه   از دقت در آیه    -73
  .الهی است...... است و ویژگی اختیار انسان، ...... گردد که  می
   مقضی به قضاي-ي خداوند ي انسان، در طول اراده اراده) 1  
  قدیر مقدر به ت-ي خداوند ي انسان، در طول اراده اراده) 2  
   مقدر به تقدیر-ي خداوند، متعلق به تکوین و تشریع اراده) 3  
  به قضايمقضی  -ي خداوند، متعلق به تکوین و تشریع اراده) 4  

  .پدید آورد و این سخن الهی را ابالغ کرد...... ي  با گفتار و رفتار خویش انقالبی عظیم درباره) ص(رسول خدا  -74
  .....ها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا  یا ای-یکسانی منزلت زن و مرد) 1  
  .....یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا  -تساوي حقوق زن و مرد) 2  
  ..... من عمل صالحاً من ذکر و انثی و هو مؤمن فلنحیینّه حیاة طیبۀ -یکسانی منزلت زن و مرد) 3  
  ..... من عمل صالحاً من ذکر و انثی و هو مؤمن فلنحیینّه حیاة طیبۀ -و مردتساوي حقوق زن ) 4  

  .شد...... گاه  کل محیط ظاهري زندگی اسالمی، تجلی...... بود و به برکت هنر ...... هاي مهم هنر اسالمی،  از ویژگی -75
   کالم خداوند- خوشنویسی-همراهی و همسویی با عناصر طبیعت) 1  
   کالم خداوند- خوشنویسی-ن زندگی مسلمانانحضور آن در مت) 2  
  هاي متعالی  پیام- معماري-حضور آن در متن زندگی مسلمانان) 3  
  هاي متعالی  پیام- معماري-همراهی و همسویی با عناصر طبیعت) 4  


