
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 نمونه سواالت مربوط به سوره لقمان                                    ویؤه دارندگان مدرک دیپلم و باالترمقطع عمومی 

 
 . کدام گزینه درباره سوره لقمان صحیح است؟ 1

 و محتوای آن اصول عقاید اسالمی است. آیه دارد مکی است  34الف( 
 آیه دارد مدنی است و محتوای آن اصول عقاید اسالمی است.  34ب( 
 آیه دارد مکی است و محتوای آن فروع دین است.  33ج( 
 آیه دارد مدنی است و محتوای آن فروع دین است.  33د( 

 ؟ ندارداشاره « یمِکالحْ تَابِکالْ ءَایَاتُ تِلْکَ»آیه کدام گزینه به مفهوم . 2

 قرآن محکم و براساس حکمت است.آیات الف( 
  قرآن موجب هدایت محسنین است.ب( 

 ج( قرآن کتابی استوار و خلل ناپذیر است.
 د( هیچ نقص و عیبی در آن راه ندارد. 

« الْمُفْلِحُون هُمُ کأُوْلَئ وَ رَّبِّهِمْ مِّن هُدًى عَلىَ کأُوْلَئ ۞یُوقِنُونَ هُمْ بِاالْخِرَةِ هُم وَ وةَکالزَّ یُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ یُقِیمُونَ الَّذِینَ». براساس آیات 3
 های محسنین چیست؟ ویژگی

 در مسیر هدایت پروردگارشان هستند و رستگارانند.  ،، به آخرت یقین دارندپردازندمیدارند، زکات الف( نماز به پا می
 .ایمان دارندو  در مسیر هدایت پروردگارشان هستند ،دارند پردازند، به آخرت یقیندارند، زکات مینماز به پا میب( 

 . رستگارندو  راستگو هستند ،پردازند، به آخرت یقین دارنددارند، زکات میج( نماز به پا می
 .ایمان دارندو  راستگو هستنددارند  به نبوت ایمان دارند،کنند، ( قرآن قرائت مید
 راه ارتباطی با چه کسانی هستند؟ نماز و زکات به ترتیب « وةَکالزَّ یُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ یُقِیمُونَ الَّذِینَ»با توجه به آیه . 4

 بندگان خدا  –الف( خداوند 

 خداوند  –ب( بندگان خدا 

 خداوند  –ج( پیامبران 

 فرشتگان –د( خداوند 
 به ترتیب چیست؟ «رَّبِّهِمْ مِّن هُدًى عَلىَ أُوْلَئک» و« لِّلْمُحْسِنِین رَحْمَةً وَ هُدًى»مقصود از هدایت در آیات . 5

 رسیدن به مقصد هدایت  –الف( آمادگی پذیرش حق 

 آمادگی در پذیرش حق  –ب( رسیدن به مقصد هدایت 

 آمادگی پذیرش حق  –ج( آمادگی پذیرش حق 

 رسیدن به مقصد هدایت  –د( رسیدن به مقصد هدایت 
 چیست؟  «لَهْوَ» واژهمعنای « هُزُوًا یَتَّخِذَهَا وَ عِلْمٍ بِغَیرِ اللَّهِ سَبِیلِ عَن لِیُضِلَّ الْحَدِیثِ لَهْوَ ىیَشْترَ مَن النَّاسِ مِنَ وَ»در آیه . 6

 چیزی که انسان را از هدف مهم باز دارد. الف( 
  بیهوده راهب( 
 شود.میهر آنچه موجب هدایت انسان ج( 
 ای که برای هدایت انسان ضرری ندارد. سخن بیهودهد( 



لَهْوَ »عبارت  کدام گزینه از مصادیق« هُزُوًا یَتَّخِذَهَا وَ عِلْمٍ بِغَیرِ اللَّهِ سَبِیلِ عَن لِیُضِلَّ الْحَدِیثِ لَهْوَ یَشْترَى مَن النَّاسِ مِنَ وَ»با توجه به آیه . 7

 ؟ نیست« الْحَدِیثِ

 .کشاندکه انسان را به فساد می انگیز و هوس آلودهای شهوتآهنگ الف(
 کشاند. سخنان سخیف و بیهوده که انسان را به فساد می( ج

 گردد.های خرافی و اساطیر که موجب انحراف مردم از صراط مستقیم میداستانب( 
 گردد. که موجب انحراف انسان از صراط مستقیم نمیطنز و فکاهی  هایقصهد( 
ممکن است توصیفی برای  «هُزُوًا یَتَّخِذَهَا وَ عِلْمٍ بِغَیرِ اللَّهِ سَبِیلِ عَن لِیُضِلَّ الْحَدِیثِ لَهْوَ یَشْترَى مَن النَّاسِ مِنَ وَ»در آیه  «عِلْمٍ بِغَیرِ»تعبیر . 8

 کدام گروه باشد؟ 
 الف( گمراه کنندگان یا گمراه شوندگان 

  فقط گمراه کنندگان ب( 
 گمراه شوندگان فقط ج( 
 ها گمراه شوندگان یا گمراه نشدهد( 
 عَذَابٌ لهُمْ أُوْلَئکَ هُزُوًا یَتَّخِذَهَا وَ عِلْمٍ بِغَیرْ اللَّهِ سَبِیلِ عَن لِیُضِلَّ الْحَدِیثِ لَهْوَ یَشْترِى مَن النَّاسِ مِنَ وَ» از مصادیق کدام عبارت در آیه غنا .9

 است؟  «مُّهِین
 الف( لهو الحدیث 

 ب( بغیر علم 
 عذابج( 

 د( مُهین 
 تعریف غنا چیست؟ . 10

 آور، لهو و باطل های هیجانالف( موسیقی و آهنگ
 ب( مجالس فسق و فجور و اهل گناه 

 ج( قوای شهوانی 
 د( تهییج انسان در جهت لهو و باطل 

 علل حرام بودن غنا چیست؟ . 11
 بار بر اعصاب تشویق به فساد اخالق، غافل شدن از یاد خدا، آثار زیانالف( 

 های سالم و گسترش سرگرمی ب( تشویق به فساد اخالق، غافل شدن از یاد خدا
 بر اعصاب  مفیدتشویق به فساد اخالق، غافل شدن از یاد خدا، آثار ج( 

 بار بر اعصاب د( تشویق به اخالق پسندیده، غافل نشدن از یاد خدا، آثار زیان
 چیست؟  «أَلِیم بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُ وَقْرًا أُذُنَیْهِ فىِ أَنَّک یَسْمَعْهَا لَّمْ أَنک ابرًکمُسْتَ وَلىَ ءَایَاتُنَا عَلَیْهِ تُتْلىَ إِذَا وَ»در آیه « وَقر»معنای کلمه . 12

 الف( سنگینی 
 ب( متکبر 
 ج( بیهوده 

 شخصیتد( 
 ؟ اشاره دارد« حَقًّا اللَّهِ وَعْدَ»آیه  کدام گزینه به معنای .13

 وعده الهی واقعی، مسلّم و تخلف ناپذیر است.  الف(
 های خداست. قدرت و حکمت الهی پشتوانه وعدهب( 
 خداوند عزیز و قدرتمند و حکیم است.ج( 



 وعده الهی واقعی، مسلّم و تخلف پذیر است.  د(

 الْعَزِیزُ هُوَ وَ حَقًّا اللَّهِ وَعْدَ فِیهَا خَالِدِینَ ۞النَّعِیمِ جَنَّاتُ مْلهُ الصَّالِحَاتِ عَمِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ إِنَّ ۞أَلِیمٍ بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُ» درباره آیات گزینهکدام  .14

 ؟ داردنفزونی رحمت الهی بر غضب او اشاره به « یمُکالحْ

 «جنات»و جمع آمدن « عذاب»الف( مفرد آمدن 
 تأکید بر جاودانگی و وعده حق الهی ب(  

 نعیم به معنای نعمت بسیار آمدن ج( 
  بر عذاب مستکبران تأکیدد( 
 کند؟ به کدام یک از موارد آفرینش اشاره می« تَرَوْنهَا عَمَدٍ بِغَیرِ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ»آیه  .15

  هایی نامرئیالف( آسمان با ستون
 ها برای حفظ ثبات زمین ب( کوه

 ج( جنبندگان 
 د( آب و گیاهان

 کند؟ به کدام یک از موارد آفرینش اشاره می «مْکبِ تَمِیدَ أَن رَوَاسىِ الْأَرْضِ فىِ أَلْقَى وَ». آیه 16
 هایی نامرئی الف( آسمان با ستون

 ها برای حفظ ثبات زمین ب( کوه
 ج( جنبندگان 

 د( آب و گیاهان
 کند؟ به ترتیب به کدام یک از موارد آفرینش اشاره می «رِیمک زَوْجٍ لِک مِن فِیهَا فَأَنبَتْنَا مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنزَلْنَا وَ» «دَابَّةٍ لُک مِن فِیهَا بَثَّ وَ» . آیات17

 ها برای حفظ ثبات زمینکوه -هایی نامرئی الف( آسمان با ستون
 جنبندگان -هایی نامرئی ب( آسمان با ستون

 آب و گیاهان  –ها برای حفظ ثبات زمین ج( کوه

 آب و گیاهان  –د( جنبندگان 
 تواند کنایه از چه امری باشد؟ می «تَرَوْنهَا عَمَدٍ بِغَیرِ» تعبیر «تَرَوْنهَا عَمَدٍ بِغَیرِ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ»در آیه . 18

 الف( قانون جاذبه و دافعه 
 ب( ستون 

 هاسیارهج( 
 ها کوهد( 
 اشاره به چه موضوعی دارد؟  «دَابَّةٍ لُک مِن فِیهَا بَثَّ وَ» در آیه «دَابَّةٍ لُک مِن» تعبیر. 19

 های مختلف موجودات زنده الف( تنوع حیات و زندگی در چهره
 نیاز همه موجودات به آب و غذا ب( 
 های مرگبار و بادهای درهم کوبنده طوفانج( 

 ها های به هم پیوسته کوهد( ریشه
 ؟کدام مفهوم آمده است« مُّبِین ضَلَالٍ فىِ الظَّالِمُونَ بَلِ دُونِهِ مِن الَّذِینَ خَلَقَ ذَا مَا فَأَرُونىِ اللَّهِ خَلْقُ هَذَا»آیه در . 20

 مقایسه قدرت آفرینش خداوند با خدایان دروغین  الف(
 گمراه بودن خالقین دروغین  ب(
  اعتراف به حقیقت معادج( 
 اعتراف به حقیقت نبوت د( 



 ؟ نیستکدام عبارت درباره لقمان صحیح . 21

  الف( نام او یک مرتبه در قرآن آمده است.
 ب( لحن قرآن درباره او گواه بر این است که او تنها یک حکیم بوده است.

 وسلّم لقمان پیامبر نبود.وآلهعلیهاهللج( طبق روایت پیامبر صلی
 اداء امانت، راستگویی و سکوت در برابر آنچه مربوط به او نبوده است. د( طبق برخی روایات منشأ حکمت لقمان 

 خداوند به لقمان عطا کرده چیست؟ که  «مَةَکالحْ لُقْمَانَ ءَاتَیْنَا لَقَدْ وَ»در آیه  حکمت. منظور از 22
 ای از معرفت و علم، اخالق پاک، تقوا و نور هدایت الف( مجموعه

 های گذشتگان علم به داستانب( 
 ج( داشتن علم غیب 

 د( رسیدن به مقام نبوت 
با صیغه  «کفران»با صیغه مضارع و  «شکر»؛ «حَمِید غَنىِّ اللَّهَ فَإِنَّ فَرَک مَن وَ لِنَفْسِهِ رُکیَشْ فَإِنَّمَا رْکیَشْ مَن وَ» در آیه با توجه به این که. 23

 ماضی آمده است، کدام گزینه درباره شکر و کفران درست است؟ 
 الف( کفران یک مرتبه عواقب دردناکی ندارد. 

 ب( شکر یک مرتبه باشد کافی است. 
 ج( کفران نعمت در صورت استمرار و مداومت ممکن است عذاب دردناکی به بار آورد.  

 و شکرگزاری الزم است مستمر و مداوم باشد. کفران برای یک بار هم ممکن است عواقب دردناکی داشته باشد ( د
 رفته است؟ کدام مسأله عقیدتی  سراغ لقمان« بِاللَّهِ تُشْرِکْ لَا یَابُنىَّ یَعِظُهُ هُوَ وَ الِبْنِهِ لُقْمَانُ قَالَ إِذْ وَ»در آیه . 24

 الف( توحید 
 ب( معاد 

 نبوت ج( 
 د( امامت 

 ؟ نیست. کدام گزینه از آثار شرک 25

 الف( حبط عمل
 ب( اختالف و تفرقه 

 ج( خواری و ذلت در قیامت 
 سعادت اخروی د( 
 چیست؟  «وَهْنٍ عَلىَ وَهْنًا أُمُّهُ حَمَلَتْهُ» آیهمعنای . 26

 سفارش کردیم.به انسان درباره پدر و مادرش الف( 
 مادرش او را با زحمت روی زحمت حمل کرد. ب( 

 یابد. دوران شیرخوارگی او دو سال پایان می( ج
 شکر برای من و پدر و مادرت به جا بیاور.د( 
غیر به ترتیب در مسائل اعتقادی و  مادر مشرکبا پدر و شیوه برخورد دستور قرآن درباره « مَعْرُوفًا الدُّنْیَا فىِ صَاحِبْهُمَا وَ تُطِعْهُمَا فَلَا»طبق آیه  .27

 چیست؟  مسائل اعتقادی
  ها رفتار کنای با آنبه طرز شایسته -اطاعت مکن ها را آن الف(

 ها قطع رابطه کن با آن –اطاعت مکن  ها راآن ب(

 ها رفتار کنای با آنبه طرز شایسته –ها را اطاعت کن ج( آن

 ها قطع رابطه کنبا آن –ها را اطاعت کن د( آن



چه افرادی « اندکسانی که به سوی من بازگشته»مقصود از « تَعْمَلُون نتُمْک بِمَا مکفَأُنَبِّئُ مْکمَرْجِعُ إِلىَ ثُمَّ إِلىَ أَنَابَ مَنْ سَبِیلَ اتَّبِعْ وَ»در آیه . 28
 هست؟ 

 الف( صالحین 
 ب( مشرکین 

 کافرینج( 
 والدین  د(

کدام اصل « خَبِیر لَطِیفٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ ابهِ یَأْتِ الْأَرْضِ فىِ أَوْ السَّمَاوَاتِ فىِ أَوْ صَخْرَةٍ فىِ نکفَتَ خَرْدَلٍ مِّنْ حَبَّةٍ مِثْقَالَ کتَ إِن اإِنهَّ یَابُنىَ»آیه در . 29
 مطرح شده است؟ اعتقادی 

 الف( توحید 
 معاد  ب(

 ج( نبوت 
 امامتد( 
  أَصَابَکَ مَا عَلىَ اصْبرْ وَ رِکالْمُن عَنِ انْهَ وَ بِالْمَعْرُوفِ أْمُرْ وَ الصَّلَوةَ أَقِمِ یَابُنىَّ»در آیه مطرح شده ترین دستور اجتماعی ترین عمل و مهممهم. 30
 به ترتیب چیست؟ « الْأُمُور عَزْمِ مِنْ ذَالِکَ إِنَّ

 امر به معروف و نهی از منکر  –الف( نماز 

 امر به معروف و نهی از منکر  –روزه  ب(

 صبر در برابر نامالیمات  –ج( نماز 

 صبر در برابر نامالیمات  –روزه  د(
 چیست؟ « الْأُمُور عَزْمِ مِنْ ذَالِکَ إِنَّ»در آیه « عزم»معنای واژه . 31

 الف( اراده محکم 
 مشکالت ب( 
 صبر  ج(
 منکر  د(

 چیست؟ « لِلنَّاسِ خَدَّکَ تُصَعِّرْ لَا وَ». معنای آیه 32
 از مردم روی مگردان اعتنایی با بی الف(
 زمین راه مرو روی مغرورانه بر  ب(
 صبر و شکیبایی پیشه کنج( 
  با مردم مهربان باشد( 

 به ترتیب چیست؟ « فَخُور مخُتَالٍ لُک یحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ»در آیه « فخور»و  «مختال»معنای . 33

 مغرور  –متکبر الف( 

 متکبر  –مغرور ب( 

 مغرور  –مغرور ج( 

 متکبر  –متکبر د( 
 چیست؟ « مَشْیِکَ فىِ اقْصِدْ وَ»معنای آیه . 34

 الف( در راه رفتن اعتدال را رعایت کن 
 آرام راه برو  ب(



  هدفت را قصد کن ج( 
 د( مقصدت را مشخص کن 

 ؟ است« آداب سخن گفتن». کدام روایت به مربوط به 35
 الف( سکوت مایه آرامش فکر است. 

 کنند.ها که روی زمین هستند او  را لعنت میاند و آنکسی از از روی غرور و تکبر روی زمین راه رود، زمین و کسانی که زیر زمین خفتهب( 
  الف و ب( ج

 فروتنی، آرایش انسانهای با شرافت است.د( 
سفارش آداب زندگی اسالمی  یک از به کدام پیامبر اکرم )سلی اهلل علیه و آله( ،«برادر مسلمانت را با روی گشاده مالقات کن»روایت در . 36

 ؟ کرده اند
 الف( راه رفتن 

 ب( سخن گفتن 
 ج( معاشرت 
 د( خوابیدن 

 چیست؟ « بَاطِنَةً وَ ظَاهِرَةً نِعَمَهُ مْکعَلَیْ أَسْبَغَ وَ»در آیه « سَبغ»معنای واژه . 37
 و نعمت گسترده و فراوان  کامل و وسیع و الف( پیراهن یا زره گشاد

  شدهرنگ  ب( پیراهن یا زره گشاد و کامل
 های پاک و نعمت گسترده و فراوان ج( روزی
 های پاک و رنگ کردن د( روزی

به ترتیب به کدام  «کتاب منیرو  هدی، علم» هر یک از «مُّنِیر تَابٍک لَا وَ هُدًى لَا وَ عِلْمٍ بِغَیرْ اللَّهِ فىِ یجَادِلُ مَن النَّاسِ مِنَ وَ». با توجه به آیه 38
 ؟ یک از وسایل هدایت اشاره دارند

 وحی  –فطرت  –الف( عقل 

 وحی  –عقل  –ب( فطرت 

 فطرت  –وحی  –ج( عقل 

 عقل  –فطرت  –د( وحی 
شود استفاده می« السَّعِیر عَذَابِ إِلىَ یَدْعُوهُمْ الشَّیْطَانُ انَک لَوْ أَوَ ءَابَاءَنَا عَلَیْهِ وَجَدْنَا مَا نَتَّبِعُ بَلْ قَالُواْ اللَّهُ أَنزَلَ مَا اتَّبِعُواْ لهُمُ قِیلَ إِذَا وَ». از آیه 39

 هایی وجود دارد؟ راه همواره برای انسان چه
 الف( راه خدا و راه شیطان 

 راه آسمان و راه زمین ب( 
 و راه زمین ج( راه شیطان 

 د( راه خدا و راه آسمان 
 چیست؟ « اللَّهِ إِلىَ وَجْهَهُ یُسْلِمْ مَن وَ»در آیه « تسلیم وجه خدا». منظور از 40

 الف( توجه کامل با تمام وجود به ذات پاک پروردگار 
 ایمان آوردن به خداوند ب( 

 ج( پاک کردن سیرت از گناه 
 د( اسالم آوردن 

 چیست؟ « عروة الوثقی»مصادیق طبق روایات « الْوُثْقَى بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَکَ فَقَدِ محْسِنٌ هُوَ وَ اللَّهِ إِلىَ وَجْهَهُ یُسْلِمْ مَن وَ»آیه  با توجه به. 41
 السالم علیهالف( والیت امیرالمومنین  



 ریسمانب( 
 راستگویی ج(
 طناب محکم د( 
  چیست؟« فْرُهُک یحْزُنکَ فَلَا فَرَک مَن وَ»معنای آیه . 42

 تو را غمگین نسازد.  کافرالف( کفر 
 ها به سوی ماست. بازگشت همه آن ب(

 را از اعمالی که انجام دادند آگاه خواهیم ساخت.ها ج( آن
 هاست آگاه است.د( خداوند از آنچه در دروت سینه

 چیست؟ « عَمِلُواْ بِمَا فَنُنَبِّئُهُم»در آیه « نَبَأ». معنای ماده 43
 خبری که محتوا و فایده مهمی دارد و صریح و خالی از هر گونه کذب است. الف( 
 ها برخوردار است. های الهی که انسان از آننعمتب( 

 بیند.در قیامت می ی که انسانج( نتایج اعمال
 دهد.انسان در دنیا انجام می ی کهاعمال خیرد( 
 چیست؟ « غَلِیظ عَذَابٍ إِلىَ نَضْطَرُّهُمْ ثمُ قَلِیلًا نُمَتِّعُهُمْ»معنای آیه . 44

 کنیم. ها را مجبور به تحمل عذاب شدید میگذاریم سپس آنالف( ما کمی از متاع دنیا را در اختیار آنان می
 . خداست دهند جواب البتّه آفریده؟ را زمین و آسمانها هک یستک آن نىک سؤال افرانک این از اگرب( 

 . است پسندیده همه اوصافش و نیازبى ذاتش خدا هک خداست، ملک همه است زمین و آسمان در چه ج( هر
 .است ستایش شایسته و نیاز بى خداوند چرا که است، زمین و آسمانها در آنچه است خدا آن ازد( 
 به کدام یک از صفات الهی اشاره دارد؟ « یَعْلَمُونَ لَا ثرُهُمْکأَ بَلْ لِلَّهِ الحَمْدُ قُلِ اللَّهُ لَیَقُولُنَّ الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ مَّنْ سَأَلْتَهُم لَئنِ وَ»آیه . 45

 الف( خالقیت 
 الکیت ب( م

 اانتهج( علم بی
 ج( قدرت نامتناهی 

 چیست؟ « حمد»معنای واژه « الحَمِیدُ الْغَنىِ هُوَ اللَّهَ إِنَّ»با توجه به آیه . 46
 زند. الف( ستایش بر کار نیکی که به اختیار از کسی سر می

 ب( منزه دانستن خداوند از هر عیب و نقصی 
 نیاز بودن بیج( 

 د( مالکیت مطلق 
 چیست؟« رٍأَبحُ سَبْعَةُ بَعْدِهِ مِن یَمُدُّهُ الْبَحْرُ وَ أَقْلَامٌ شَجَرَةٍ مِن الْأَرْضِ فىِ أَنَّمَا لَوْ وَ»با توجه به آیه  «یَمُدُّهُ»واژه  «مداد»معنای ماده . 47

 الف( جوهر یا روغن 
 روشنب( جوهر یا چراغ 
 روشنج( روغن یا چراغ 

 روغن یا روشنایی د( 
 ؟ صحیح است« اللَّهِ لَمَاتُک نَفِدَتْ مَّا»در آیه  «کلمات اهلل»عبارت درباره گزینه کدام . 48

 کلمه نیست.الف( کلمات جمع 
 گویند. «اهلل کلمة»چیزی که بیانگر مطلبی باشد  هرب( 

  شود.اطالق می« کلمة اهلل»به آن ج( هر مخلوقی چون بیانگر ذات خداوند و علم و قدرت اویند 



 شود. اطالق می« کلمة اهلل»شود به معلومات انسان که با قلم نوشته مید( 

 ؟ نیست« اللَّهِ لَمَاتُک نَفِدَتْ مَّا»در آیه  «کلمات اهلل»کدام گزینه از مصادیق عبارت طبق آیات قرآن کریم . 49

 های خداوند الف( نعمت
 های الهیب( سنت
 های ویژه خداوند ج( آفریده

 ها جنگد( 
 چیست؟ « وَاحِدَةٍ نَفْسٍک إِلَّا مْکبَعْثُ لَا وَ مْکخَلْقُ مَّا»معنای آیه . 50

 نیست.  همانند یک فرد بیشالف( آفرینش و زندگی مجدد همه شما 
 اید. همه شما از نفس واحد خلق شدهب( 

 شوند.ها از نفس واحد برانگیخته میج( همه انسان
 ها وابسته به زندگی دنیوی اوست. زندگی مجدد انساند( 
بر کدام یک از صفات « مُّسَمًّى أَجَلٍ إِلىَ رِىیجْ لُک الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ سَخَّرَ وَ الَّیْلِ فىِ النَّهَارَ یُولِجُ وَ النَّهَارِ فىِ الَّیْلَ یُولِجُ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْ أَ»در آیه . 51

 الهی تأکید شده است؟ 
 الف( قدرت 

 ب( علم 
 ج( مالکیت 

 خالقیت د( 
 چیست؟ « الَّیْلِ فىِ النَّهَارَ یُولِجُ وَ النَّهَارِ فىِ الَّیْلَ یُولِجُ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْ أَ»آیه با توجه به « ولوج» ماده. معنای 52

 الف( دخول 
 ب( خروج 

 ج( افزایش 
 د( کاهش 

 ؟ نیست« بِیرکالْ الْعَلىِّ هُوَ اللَّهَ أَنَّ وَ الْبَاطِلُ دُونِهِ مِن یَدْعُونَ مَا أَنَّ وَ الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ کذَالِ»پیام آیه کدام عبارت . 53

 حق تنها خداست.الف( 
 تقلید، تطمیع و یا تهدید ب( حق و باطل مالک انتخاب است نه 

 ب( در بیان حقیقت صراحت و قاطعیت الزم است.
 ای از بال و نعمت است. زندگی دنیا مجموعهج( 

 ؟ است« ءَایَاتِهِ مِّنْ مُکلِیرِیَ اللَّهِ بِنِعْمَتِ الْبَحْرِ فىِ تجْرِى کالْفُلْ أَنَّ تَرَ أَلَمْ»آیه  هایپیام گزینه ازکدام  .54
  مینی نیز توجه کنیم.عالوه بر آیات آسمانی، به آیات زالف( 

  این آیه، سخن از توحیدفطری است.ب( در 
  این آیه سخن از معاد است.ج( 

 د( حرکت کشتی در آب از آیات الهی نیست. 
 ؟ ای پرداخته استبه چه مسأله« مُّقْتَصِد فَمِنْهُم الْبرِّ إِلىَ ئهُمْنجَ فَلَمَّا الدِّینَ لَهُ لِصِینَمخْ اللَّهَ دَعَوُاْ اَلظُّلَلِک مَّوْجٌ مغَشِیهُ إِذَا وَ». آیه 55

 الف( توحید فطری 
 ب( معاد 

 ج( دعوت انبیاء 
 اهمیت امامت د( 



 اند؟ کدام معانی را ذکر کرده «اَلظُّلَلِک مَّوْجٌ غَشِیهُم إِذَا وَ» در آیه« ظلل». مفسران برای واژه 56
 ابر، سایبان و کوه  الف(

 ب( تاریکی، سیاهی و ظلمت 
 ج( ابر، سیاهی و تاریکی 

 د( سایبان، سیاهی و تاریکی 
 چیست؟« فُورک خَتَّارٍ لُّک إِلَّا بَایَاتِنَا حَدُیجَ مَا وَ»در آیه « خَتر»ماده . معنای 57

 شکنی الف( پیمان
 ب( غرور 

 ج( خودپسندی 
 د( ناسپاسی

 چیست؟ « جزا»معنای ماده دو « شَیْا وَالِدِهِ عَن جَازٍ هُوَ مَوْلُودٌ لَا وَ وَلَدِهِ عَن وَالِدٌ یجَزِى لَّا یَوْمًا»با توجه به آیه . 58

 کفایت کردن و جانشین شدن و تحمل نمودن  –پاداش و کیفر دادن در برابر چیزی الف( 

 کمک کردن و پیروی کردن  – پاداش و کیفر دادنب( 
  کفایت کردن و جانشین شدن  -در هم کوبیدن ج( 

 کمک کردن و پیروی کردن -د( در هم کوبیدن 
 ؟ چیست« الْغَرُور بِاللَّهِ مکیَغُرَّنَّ لَا وَ الدُّنْیَا الْحَیَوةُ مُکتَغُرَّنَّ فَلَا»آیه در « غَرور»معنای واژه . 59

 بسیار فریبنده الف( 
 خودخواهی ب( 

  ج( هوشیار 
 ناپاکید( 
 وقوع قیامت مخصوص چه کسی است؟ علم به زمان « السَّاعَةِ عِلْمُ عِندَهُ اللَّهَ إِنَّ». با توجه به آیه 60

 الف( خداوند 
 ب( پیامبران 

 ج( امامان 
 د( فرشتگان


