
 

 

 

 
 

 

 باشید زیرا جز گروه نمید ااخدا ن از رحمت)« اللَّهِ إاِلَّ الْقَوْمُ الْکافِرُونَ مِنْ رَوْحِ َأسُیَیْاللَّهِ إِنَّهُ ال  مِنْ رَوْحِ  أَسُوایْال تَ»عبارت ( 1

 نقل شده است؟از زبان چه كسی در كدام آیه شریفه قرآن آمده و (، شودمید نمىااخدا ن كافران كسى از رحمت

  از قول پیامبر به ابوبکر -سوره توبه   40آیه  .1

 از قول حضرت یعقوب به برادران یوسف – سوره یوسف 87آیه  .2

 خطاب خداوند به موسی و هارون – سوره طاها 46آیه  .3

 هیچکدام .4
 

 

 

 ؟عبارت ذیل، ترجمه كدام آیه در كدام سوره قرآن است( 2
 

  .دنکنی تجسّس( دیگران کار در) هرگز و است گناه هاگمان از بعضى که چرا بپرهیزید، هاگمان از بسیارى از ،ایداى کسانى که ایمان آورده
 

 12 – حجرات .1

 15 –آل عمران  .2

 26 - نسا .3

 8 – جمعه .4
 

 ؟آیات زیر كدام است و در كجای قرآن آمده است مفهوم (3

 ثُمَّ یُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى   * أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَىوَ  *  لْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىوَأَن لَّیْسَ لِ
 

 سوره نمل  26تا  24آیات  - تکیف انسان تالش کردن است و نتیجه مهم نیست .1

 سوره نمل  41تا  39آیات  -بیند انسان چیزی جز حاصل تالش خود ندارد و هرچه زودتر نتیجه تالش خود را می .2

 سوره نمل  47تا   45آیات  - نداردکند، تالش کند اگر نتوانست، تکلیفی انسان سعی می .3

 سوره نمل   13تا  11آیات  - گیرندها در مقابل تالش خود، چیزی از خدای متعال پاداش نمیانسان .4

 

 ؟عبارت ذیل، ترجمه كدام آیه در كدام سوره قرآن است (4

 .داردخدا هرگز مردم متکبر خودستا را دوست نمی مدار کههرگز به تکبّر و ناز از مردم )اهل نیاز( رخ متاب و در زمین با غرور و تبختر قدم بر 
 

 (14 –)لقمان  الْمَصِیرُ  إِلَیَّ وَلِوَالِدَیْكَ لِی اشْکُرْ أَنِ عَامَیْنِ فِی وَفِصَالُهُ وَهْنٍ ٰ  وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى .1
 (63 –فرقان ) یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا ساَلماًوَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذینَ  .2
 (18 –لقمان )فَخُورٍ  مُخْتَالٍ کُلَّ یُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ ٰ  وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا  .3

 (17 – )اسرا مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًاوَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ  .4
 

 ؟عبارت ذیل، ترجمه كدام آیه در كدام سوره قرآن است (5

 .یبه کوه ها برس یتوان یقامت نم یو هرگز در بلند یرا بشکاف نی[ زمتی]با قدم ها یتوان یراه مرو که تو هرگز نم یبا تکبّر و سرمست ن،یدر زم
 

 (15 –)نمل  الْمُؤْمِنِینَ عِبَادِهِ مِنْ کَثِیرٍ  ٰ  عَلَى فَضَّلَنَا الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ وَقَالَا ٰ  وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ عِلْمًا  .1
 (63 –فرقان ) الْجاهِلُونَ قالُوا ساَلماًوَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ  .2
 (18 –لقمان )فَخُورٍ  مُخْتَالٍ کُلَّ یُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ ٰ  وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا  .3

 (17 – )اسرا تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًاوَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ  .4
 

 ؟عبارت ذیل، ترجمه كدام آیه در كدام سوره قرآن است (6

 و بندگان خاص خدای رحمان آنان هستند که بر روی زمین به تواضع و فروتنی راه روند 

 .و هرگاه مردم جاهل به آنها خطاب )و عتابی( کنند با سالمت نفس )و زبان خوش( جواب دهند

 (63 –فرقان ) وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا ساَلماً .1
 (89 –)هود  بِبَعِیدٍ مِنْکُمْ  لُوطٍ  قَوْمُ وَمَا ٰ  حٍ وَیَا قَوْمِ لَا یَجْرِمَنَّکُمْ شِقَاقِی أَنْ یُصِیبَکُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِ .2
 (18 –لقمان )فَخُورٍ  مُخْتَالٍ کُلَّ یُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ ٰ  وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا  .3

 (17 – )اسرا وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا .4
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 كدام است؟سوره نساء  58مضمون آیه  (7

 .کنید کنید به عدالت داوریداوری میوند به شما فرمان می دهد هنگامی که میان مردم اخد .1

 .خداوند اندرزهای خوبی به شما می دهد .2

 .خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان بدهید .3

 هر سه مورد .4

 

 است؟كدام آیه سوره بقره  در «.در نیکی ها و اعمال خیر از یکدیگر سبقت بگیرید»تاكید خداوند در قرآن بر اینکه ( 8

                    148آیه  .1

  153آیه  .2

   155آیه  .3

 122آیه  .4

 

 آمده است؟ نهیآن در كدام گز ینشان كند.بالفاصله به حرمت خودكشی اشاره میتجارت حرام بعد از نهی  سوره نساء،خداوند در یکی از آیات ( 9

 سوره نساء 38و  37 هیآ .1

 سوره نساء 93 هیآ .2

 نساء هسور 50آیه  .3

 سوره نساء 29 هیآ .4

 

 كند.اشاره میحوزه سالمت  ها و تجلیل از فعاالنای كه به نجات انسانآیه (10

 سوره مائده 30 هیآ .1

 سوره مائده 32 هیآ .2

 سوره مائده 58 هیآ .3

 سوره مائده 54آیه  .4

 

 ها ارزش قرائت نصف قرآن را دارند؟كدام كلمه در نیمه قرآن قرار دارد؟ و كدام سوره (11

 سوره های والعادیات و زلزال –کلمه ولیتلطّف  .1

 های کوثر و زلزالسوره –کلمه اثقال  .2

 های حمد و جمعهسوره –فَأَسْقَیْناکُمُوهکلمه  .3

 های حمد و کوثرسوره –کلمه وثقی  .4

 

 چیست و در كجا قرار دارد؟ فّطَمعنی واژه ( 12

 است و کنایه از نجف« سرزمین مرتفع»به معناى  .1

 شودگفته مىطف به سرزمینهاى شمال عراق   .2

  و محلى درنزدیکى کوفه است« سرزمین مرتفع»به معناى  .3

 گویندمناطق اطراف آن مى و به کربال و« سرزمین مرتفع»به معناى  .4

 

 در كجا است؟ساعات  دروازه( 13

 دمشق .1

 کوفه .2

 مدینه .3

 مکه .4

 

 كجا بود و چه نقشی داشت؟ نُخَیلهدر واقعه عاشورا، ( 14

 نام دیگر کربالست .1

 جا بوددر آن پادگانى در بیرون کوفه که سپاه ابن زیاد .2

 گفتندمى نخیله هاى کوتاهش به آنمحلى که به علت نخل .3

 نخیله نام داشت هاى زیادمحلى که به دلیل داشتن نخل .4

 

 

 



 

 ه كسی است؟چچیست و لقب هفان لَ معنی (15

 حسین)ع( است به معناى اندوهگین و از القاب امام .1

 زینب)س( است ستمدیده و از القاب حضرتبه معناى  .2

 است به معناى مضطر و از القاب حضرت سجاد)ع( .3

 على)ع( است به معناى آه و ناله و از القاب حضرت .4

 

 چه كسی است؟ فاطمه كالبیّه( 16

 فاطمه زهرا)س( همسر حضرت على)ع( .1

 دختر امام حسین)ع( فاطمه .2

 فاطمه بنت اسد مادر حضرت على)ع( .3

 البنین همسر حضرت على)ع(فاطمه ام  .4

 

 بانوی شهیده كربال كیست؟( 17

 رباب .1

 لیال .2

 وهب همسر عبداهلل بن عمیر کلبىامّ  .3

 عاتکه .4

 

 باخت؟ نشان دادند، از اندوه و غم زیاد جان را اباعبداهللسر بریده  وقتیگرفت و  را شام بهانه پدر خردسال امام حسین)ع( كه در خرابه دختر( 18

 سکینه .1

 رقیّه .2

 زکیّه .3

 راضیه .4

 

 چه كسی علی )ع( را از درگذشت حضرت فاطمه )س( باخبر كرد؟( 19

 سلمان .1

 امام حسن )ع( .2

 سلمان و ابوذر .3

 امام حسن و امام حسین )ع( .4

 

سوی افالک و از عالم هایی تربیت كرده كه نورشان از بسیط خاک تا آن های كوچک و محقر انسانزنی است كه در حجره فاطمه زهرا )س(»این سخن از كیست؟ ( 20

 «ملک تا آن سوی ملکوت اعلی می درخشد

 )ره(امام خمینی .1

 آیت اهلل مطهری .2

 آیت اهلل مصباح .3

 آیت اهلل جوادی آملی .4

 

 ؟برای تسخیر سفارت آمریکا به كار برده شده است از اصطالحات زیر یکكدام( 21

 انقالب سفید .1

 انقالب فرهنگی .2

 انقالب مستضعفان بر مستکبران .3

 دومانقالب  .4

 

 قانون اساسی است؟اصل كدام وجز «احیای حقوق مادی و معنوی او شخصیت زن و برای رشد های مساعدزمینه ایجاد»( عبارت 22

      14اصل  .1

           20اصل  .2

           21اصل  .3

 42اصل  .4

 

 



 

 انقالب رخ داد؟ یروزیند روز پس از پچ رانیدر ا یانتخابات سراسر نیاول( 23

 روز 50 .1

 روز 365 .2

 سال بعد  2 .3

 روز 40 .4
 

 الحمرا در كدام كشور قرار دارد؟ خكا( 24

 سوریه .1

 مراکش .2

 اسپانیا .3

 مصر .4

 
 

 چه كسی بود؟ های میانهسده مسلمان معروفدان یقیو موس لسوفیف( 25

 نایس یابوعل .1

 یفارابابونصر  .2

 یرونیب حانیابور .3

 ثمیه ابن .4

 
 

 شناسند.شناختی میعنوان یک متن جامعه ( مورخ شرق اسالمی كه مقدمه یکی از آثار معروف او را به26

 خلکان ابن .1

 ابن رشد .2

 دوقابن ص .3

 خلدون ابن .4

 
 

 دوربین عکاسی و پیشرفت نورشناسی داشته است.  ،عینک اختراعفیزیکدان مسلمان قرن پنجم كه تالیفات او تاثیر بسیاری در ( 27

 ابن خرداذبه .1

 هیثمابن  .2

 زکریای رازی .3

 ابن سینا .4

 
 

 

 ( مسجد گوهرشاد از بناهای قرن نهم در كجا قرار دارد؟ 28

 مشهد مقدس –ایران  -1

 شیراز  –ایران  -2

 دهلی –هند  -3

 کشمیر –پاکستان  -4

 
 

 ترین تالوت قرآن توسط چه كسی و در كجا ضبط شده است؟ ( قدیمی29

 میالدی 1885 –مکه مکرمه  – اسنوك نیستیکر -1

 میالدی  1920 –مصر  –کورت فریشلر   -2

 میالدی 1940 –مصر  –عبدالباسط  -3

 میالدی 1850  -فرانسه  –لوئی ماسینیون  -4

 
 

 ترین مسجد باقیمانده در جهان و ایران به ترتیب؟قدیمی( 30

 مسجد فهرج یزد –مسجداالقصی  -1

 مسجد اعظم زنجان –مسجدالنبی  -2

 مسجد کبود تبریز – مسجداالحرام -3

 مسجد جامع نیشابور – مسجد ایاصوفیا -4


