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 د؟یکن ذکر را آنها است انسان یگمراه مانع زیچ دو قرآن شهادت طبق-1
 تالوت آیات قرآن و وجود رسول خدا در میان شما (ب  قرآن در تفکر و تدبّر( الف

 آن به عمل و قرآن تالوت( د  هاتیواقع و هاقتیحق افتنی( ج

 کند؟یم ها یخوب به لین انسان یزمان چه عمران آل سوره 92 هیآ طبق-2
 می باشد. غرب و شرق به آوردن یرو از یدور( ب  .ردیبگ کناره هاسوءرفتن و هااسم و هاعنوان از انسان کهیزمان( الف

 .رسدیم هایخوب به عمل و صبر و وفا و عشق با انسان( د     بگذرد هاعشق و هامحبوب از انسان کهیزمان( ج

 م؟یازمندین ییدهایکل چه میکر قرآن ریتفس به دنیرس یبرا-3
 هیآ کی ارتباط – گریدهم با هاهیآ ارتباط -هاهیآ -هاسوره در تفکر( ب                  یعال فقه و متوسط فقه -نور -روح( الف

  یفکر ریسم – قرآن در تفکر – هاسؤال برابر در حلم – سؤال طرح -تسلط( د                  یفکر ریمس – گریهمد با هاهیآ ارتباط -تسلط( ج

  ست؟یچ دارند قرآن ریتفس هدف که یکسان یبرا قرآن، قرائت ثمرات از یکی-4
 ابندییم دست قرآن روح به( ب                رسندیم ترعیوس تسلط نوع کی به تکرار مرتبه هر( الف

 کنندیم دایپ سست و باورها عمق به( د    رسندیم قرآن نور از یبرداربهره به( ج

 رساند؟یم یجینتا چه به را انسان میکر قرآن متن در کردن سؤال طرح -5
  هاجواب جذب در شیخو حرکت از گرفتن بهره جهت ذهن یآمادگ( ب                      رشد نهیزم جادیا و ذهن کردن آماده( الف

 باورها عمق بهدست یابی ( د         رسندیم قرآن نور از یبرداربهره به( ج

 است؟ بوده چه هاانسان نشیآفر از خداوند هدف حجرات سوره 13 هیآ طبق-6
 یگرید بر مسخر کدام ره( ب               آفرینش گوناگون افراد بر اساس حکمت و مالک افتخار نبودن اختالف ها و گوناگونی( الف

  هاانسان از کی هر متفاوت یهاهیروح( د                                                            جامعه گوناگون یازهاین( ج

 کند؟یم انیب را یامسئله چه صافات سوره مضمون-7
 فرعون داستان و سوگندها( ب  خداوند قدرت و مغرور انسان( الف

  معاد مسألهطرح  و یهست وسعت از یریتصو ارائه( د  بهشت گاهیجا و میعظ یهاهیسرما( ج

  کند؟یم وصل یامرحله چه به را انسان ایدن نیا در هاصدمه و بالها جهینت-8
 عجز و عشق و عقل( ب                صبر -مانیا -تیعبود( الف

  تیعبود -یتجل -مانیا( د                               صراط و استعانت و اعتصام( ج

 رسند؟یم مانیا به یکسان چه کهف سوره 7و 8 هیآ مضمون در-9
 اندشده رها هانتیز اسارت از کهیکسان و هاآزادشده( ب                            هستند رشد طالب کهیکسان( الف

 جنگندیم درون یهابت با که یکسان( د  داشتند توجه هاتیمحدود و مرزها کهیکسان( ج

 ست؟یچ طالق سوره در تقوا جهینت و مفهوم-10
 یفکر تالش و عشق و مانیا( ب             فهیوظ به عمل و حق اطاعت( الف

 تیمعص از یدور و هابستبن از یآزاد( د             تیمعص و گناه از یدور( چ

 کند؟یم یمعرف یچیز چه را انسان رشد اول خط میکر قرآن-11
 تقوا( د               عبادت( ج             تفکر( ب              مانیا( الف

 د؟یکن انیب را انسان تیترب جهت یمرب فهیوظ سه-12
 تذکر-میتعل-هیتزک( د تفکر-تیترب-میتعل( ج  میتعل –تیترب-هیتزک( ب          میتعل -تیترب-پرورش( الف

 کند؟یم شنهادیپ را یاوصاف چه یتیترب تیمسئول نمل سوره 81 هیآ طبق-13
 .هستند مدبّر و متفکر کهیکسان( ب                           .هستند ریپذتیترب و متواضع کهیکسان( الف

 .هستند عمل و علم اهل کهیکسان( د                           هستند رادارا میتسل و طلب صفت دو کهیکسان( ج



 مرحله اول – (1397سال ) دوره مسابقات سیر مطالعاتی چهارمین

 3و2و1ورودی سیکل پایه های  2سطحویژه  – روش برداشت از قرآنکتاب: 
 

2 
 

  کند؟یم پاک و آزاد را انسان تفکر فاسد جامعه اصالح جهت یصفت چه میکر قرآن نظر طبق-14
 یپرست شهوت یزدگ غرب از یدور( ب                          ییجو قتیحق و قتیحق طلب ،یکنجاو حس( الف

 تقوا به آوردن یرو و فساد از یدور( د                                            رضا و میتسل( ج

 دهد؟یم نجات یپراکندگ ازرا  انسان چیزی چه( یالکرسةیآ) بقره سوره 256هیآ مضمونطبق -15
 خداوند عظمت و قدرت( د  یاله اتیآ در تدبر و تفکر( ج  ...ا حبل( ب        خدا به مانیا و طاغوت به کفر( الف

 د؟یکن انیب را دو آن میازمندین اصل دو به قرآن قیعم درک و فهم به دنیرس جهت-16
   هاهیآ روابط – هاهیآ یاجرا( ب                                 هاهیآ روابط – هاهیآ نهیزم( الف

 مانیاال روح -یعیطب شکل شناخت( د                                هااحتمال نیب سهیمقا و هااحتمال یبررس( ج

 آورد؟یم دست به را هاامیپ نیشتریب و هابهره نیترمیعظ قرآن از یکسان چه مجادله سوره 22 هیآ بر اساس-17
 .کنندیم یدور تیفعل از و اندکرده شهیپ تقوا کهیکسان( الف

 .هستند مشغول متعال یخدا اطاعت و عبادت به دائم کهیکسان( ب
 انددهیرس یتبر و یتولّ به و برخوردارند معاد و حق به عشق و مانیا از که یکسان( ج

 .کنندیم پرستش را خداوند خودشان خواست و اراده با کهیکسان( د

  برد؟ نخواهند بهره خداوند رحمت و نور از یکسان چه فصّلت سوره 35 هیآ طبقه-18
 .است گذاشته جابح آنان قلب بر فساد -یچشم تنگ -لبخ -ترس کهیکسان( الف

 .است گذاشته حجاب آنان قلب بر ییخودنما و یخواهفیتعر و تیمقبول کهیکسان( ب
  است گذاشته حجاب آنان یهادل بر هافسق و هاگناه و ظلم و نفاق و کفر کهیکسان( ج

  .است گذاشته حجاب تیعل را آنان روح و قلب و عقل و فکر کهیکسان( د

 د؟یکن انیب را توبه سوره در نفاق مفهوم-19
 کندیم باطل زیدستاو را قتیحق و کندیم سخم را نورها که است یضرم( ب  .کند یریجلوگ قلب به دنیرس از که ینور( الف

 کورکورانه یدهایتقل و هاتعصب( د    ها اجتلج و عنادها( ج

 شود؟یم یکسان چه حال شامل یاله تیهدا نیتر کامل و نیآخر-20
 .باشند رفتهیپذ را رسول تیهدا که یکسان( ب              باشند دهیرس تقوا و احساس و مانیا به کهیکسان( الف

 .باشند رفتهیپذ تیهدا نیترکامل عنوان به را یاله تیهدا که یکسان( د .باشند داشته مانیا یاله تیهدا به تفکر با کهیکسان( ج


