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تذكزات ههن:
1ـ دس غٛست ٔطبٞذٞ ٜشٌ٘ ٝ٘ٛبٕٞبٍٙٞي ٔشاتت سا ثٔ ٝسئ َٛثشٌضاسي آصٔ ٖٛاعالع دٞيذ.
2ـ ثٔ ٝذت صٔبٖ ٔؼيٗ ضذ ٜخٟت پبسخٌٛيي ث ٝسؤاالت تٛخ ٝداضت ٝثبضيذ.
3ـ اص آ٘دب وٞ ٝش پٙح پبسخ غّظ(دس سؤاالت چٟبسٌضي ٝٙاي) ،داساي يه ٕ٘شٙٔ ٜفي ٔيثبضذ ،دس پبسخٌٛيي ث ٝسؤاالت
دلت فشٔبئيذ.
4ـ دس پبيبٖ آصٔ ،ٖٛدفتشچ ٝسؤاالت  ٚپبسخ٘بٔ ٝسا ثٔ ٝشالجبٖ آصٔ ٖٛتحٛيُ دٞيذ.
5ـ دس تغجيك ضٕبس ٠سؤاالت  ٚپبسخ٘بٔ ٝدلت فشٔبئيذ.
6ـ دس پبسخ ث ٝسؤاالت چٟبسٌضيٝٙاي اص ػالٔت  استفبد ٜضٛد.
أضبء داٚعّت

سواالت چهبرگشينه اي تفسيز
1ـ وسام جولِ ظيط طحيح است؟
اِف) ِزائز ٔبدي ٔٙحػش ث ٝايٗ د٘يبست  ٚدس آخشت ٔغشح ٘يست.
ة) روش ِزائز ٔبدي ثشاي ثٟطتيبٖ اص ثبة " وّّٓ اِٙبس ػّي لذس ػم " ِٟٓٛاست.
ج) ثب تٛخ ٝث ٝپزيشش ٔؼبد خسٕب٘ي تٕبٔي ِزائز ثٟطتي ٔبدي ٞستٙذ.
د) وٙبيٌ ٝشفتٗ ٘ؼٕت ٞبي ٔبدي آخشت اص ٘ؼٕتٟبي ٔؼٛٙي تحت تأثيش ٔىتجٟبي اِتمبعي است.
2ـ هٌظَض يَْز ٍ ًظبضي اظ آى وِ يىسيگط ضا چٌيي هؼطفي هي وطزًس وِ "  "   ...... چِ ثَز؟
اِف) آٟ٘ب دس پيطٍب ٜخذا ٔمبٔي ٘ذاس٘ذ يب ديٗ  ٚآئيٗ آٟ٘ب چيض لبثُ ٔالحظ ٝاي ٘يست.
ة) ديٗ  ٚآئيٗ آٟ٘ب چيض لبثُ ٔالحظ ٝاي ٘يست يب تؼذاد آٟ٘ب وٓ است.
ج) تؼذاد آٟ٘ب وٓ است يب ٌستشد ٜخغشافيبيي فشاٌيشي آٟ٘ب وٓ است.
د) ٌستش ٜخغشافيبيي فشاٌيشي آٟ٘ب وٓ است يب دس پيطٍب ٜخذا ٔمبٔي ٘ذاس٘ذ.
3ـ هٌظَض اظ همتَل زض ػجبضت "           

 "  چيست؟
اِف) ٔمتٔ َٛؤٔٗ

ة) ٔمت َٛاػٓ اص ٔؤٔٗ  ٚوبفش رٔي

ج) ٔمت َٛوبفش

د) ٔغّك ٔمتَٛ

4ـ زض تفسيط ػجبضت " ٍاترص اهلل اثطاّين ذليال " وسام جولِ هٌبست تط است؟
اِف) خذا٘ٚذ اثشاٞيٓ سا ث ٝدٚستي خٛد ا٘تخبة وشد.
ة) خذا٘ٚذ اثشاٞيٓ سا ٘يبصٔٙذ خٛد وشد.
ج) خذا٘ٚذ اثشاٞيٓ سا ث ٝپيبٔجشي ثشٌضيذ.
د) ة  ٚج غحيح است.
5ـ زض ػجبضت " "    " ، "          
ثِ چِ هَاضزي ثبظ هي گطزز؟
اِف)   

ة) ث ٝتٕبْ ٔٛاسد ٔزوٛس
ج) ث ٝ

د) اص  ث ٝثؼذ
6ـ تَطيف " اهلل " ثِ "  " زض آيِ "  "   چيست؟
اِف) روش ػبْ ثؼذ اص خبظ
ة) روش خبظ ثؼذ اص ػبْ
ج) دِيُ ثؼذ اص ثيبٖ ادػب
د) اِف  ٚج

7ـ هٌظَض اظ لشگطّب زض ػجبضت "  "    زض آيِ " ...     

" چِ

هي تَاًس ثبشس؟
اِف) فشضتٍب٘ي و ٝحبفظ پيبٔجش (ظ) دس ٞدشت اص ٔى ٝثٔ ٝذي ٝٙثٛد٘ذ.
ة) فشضتٍب٘ي و ٝدس ٔيذاٖ خ " ًٙثذس "  " ٚحٙيٗ " ٔ ٚب٘ٙذ آٖ ث ٝيبسي پيبٔجش (ظ) ضتبفتٙذ.
ج) ٔسّٕب٘بٖ و ٝدس خٞ ًٙبي ٔتؼذد پيبٔجش (ظ) سا يبسي ٕ٘ٛد٘ذ.
د) اِف  ٚة ٕٔىٗ است.
8ـ زض تفسيط ػجبضت " "    وسام جولِ طحيح تط است؟
اِف) يؼٙي آ٘بٖ ثبيذ دس ايٗ خٟبٖ وٕتش ثخٙذ٘ذ  ٚثيطتش ٌشي ٝوٙٙذ صيشا ٔدبصاتٟبي دسد٘بوي دس پيص داس٘ذ.
ة) يؼٙي آ٘بٖ ثبيذ ٞش چ ٝثخٙذ٘ذ ثب تٛخ ٝث ٝػٕش وٛتب ٜد٘يب خٙذ ٜآ٘بٖ وٓ خٛاٞذ ثٛد.
ج) دس آخشت آٖ لذس ثبيذ ٌشي ٝوٙٙذ وٌ ٝشي ٝد٘يب دس ثشاثش آٖ ٘بچيض خٛاٞذ ثٛد.
د) ة  ٚج
9ـ زض آيِ "  " ....               هٌظَض
اظ "  "  " ٍ "  " ، " چيست؟
اِف) پيبٔجش اسالْ (ظ)  ،استذالالت سٚضٗ  ،ػّي (ع)
ة) حضشت ػيسي (ع) ٔ ،ؼدضات اِٟي  ،پيبٔجش اسالْ (ظ)
ج) پيبٔجش اسالْ (ظ)  ،لشآٖ وشيٓ ٔ ،ؤٔٙب٘ي چ ٖٛأيشإِؤٔٙيٗ (ع)
د) حضشت ػيسي (ع)  ،ا٘ديُ  ،لشآٖ وشيٓ
10ـ ولوِ " طلَُ " زض آيِ "  " ...         ثِ چِ هؼٌبيي
تفسيط شسُ است؟
اِف) ٕ٘بص
ة) ديٗ  ٚآئيٗ
ج) حس ٔسئِٛيت
د) اِف  ٚة
11ـ وسام جولِ زض اضتجبط ثب آيِ "  "       طحيح ًيست؟
اِف) آي ٝثب آيبت " اغحبة اِسجت " استجبط  ٚپي٘ٛذ داسد.
ة) ٔٛسي (ع) ثٙي اسشائيُ سا ث ٝاحتشاْ  ٚتؼغيُ سٚص ضٙج ٝدػٛت وشد و ٝآئيٗ اثشاٞيٓ (ع) ثٛد.
ج) ثؼضي اص ثٙي اسشائيُ سٚص ضٙج ٝدستٛس خذا٘ٚذ سا اسج ٟ٘بد٘ذ.
د) ا٘تخبة سٚص ضٙج ٝاص سٛي خذا٘ٚذ ثشاي ثٙي اسشائيُ خٙجٔ ٝدبصات ٘ذاضت.
12ـ زض آيِ "  "      هٌظَض اظ ٍػسُ شوط شسُ چيست؟
اِف) ٔدبصاتٟبي د٘يٛي و ٝخذا٘ٚذ دأٍٙيش ٔطشوبٖ سبخت.
ة) ػزاثٟبي اخشٚي
ج)  ٓٞػزاثٟبي د٘يٛي  ٓٞ ٚاخشٚي
د) ٚػذ ٜثٔ ٝسّٕب٘بٖ ٘سجت ث ٝيبسي خذا٘ٚذ دس آيٙذٜ

13ـ زض آيِ "  "    وسام گطٍُ اظ پيبهجط (ص) سئَال زاشتٌس؟
اِف) ٔؤٔٙبٖ ثشاي دسيبفت اعالػبت ثيطتش
ة) ٔٙبفمبٖ  ٚاضشاس و ٝدس آيبت لجُ اص آ٘بٖ روش ضذ ٜاست ثشاي استٟضاء
ج) ٔٙبفمبٖ ثشاي ايدبد ضه  ٚتشديذ
د) ٛٔ ٕٝٞاسد ٔحتُٕ است.
14ـ وسام جولِ زضثبضُ ػجبضت "  "  اظ آيِ "          

 " طحيح است؟
اِف) تٟٙب ثيبٖ وٙٙذ ٜخٙج ٝلٛت ا٘سبٖ است.
ة) تٟٙب ثيبٖ وٙٙذ ٜخٙج ٝضؼف ا٘سبٖ است.
ج)  ٓٞخٙج ٝلٛت  ٓٞ ٚخٙج ٝضؼف ا٘سبٖ سا ثيبٖ ٔي وٙذ.
د) ظبٞش آٖ ث ٝخٙج ٝضؼف تػشيح داسد ِٚي دس ثبعٗ ثيبٖ وٙٙذ ٜخٙج ٝلٛت است.
 -15زض لطآى وطين  15ثبض اظ ػجبضت " هَي اَظلَنُ هِوَّي  " ...استفبزُ شسُ است .وسام گعيٌِ زض ايي ثـبضُ طـحيح
است؟
اِف) ٍٕٞي يىسبٖ ٞستٙذ  ٚدس ظبٞش ٔ ٚؼٙب تفبٚتي ٘ذاس٘ذ.
ة) ظبٞشاً ٔتفبٚت ٞستٙذ ِٚي ٍٕٞي ث ٝتىزيت آيبت اِٟي ثش ٔي ٌشد٘ذ.
ج) ٔتفبٚتٙذ ٙٔ ٚظٛس اص اظّٓ دس ايٙدب ٕٞبٖ ظبِٓ است.
د) اص ٔتطبثٟبت ثٛد ٚ ٜتٛضيح آٖ سٚضٗ ٘يست.
16ـ زض آيِي شطيفِي "  "...      هٌظَض اظ ""   
چيست؟
اِف) ٔطشوبٖ

ة) يٟٛد ٘ ٚػبسي

ج) ٘ػبسي

د) يٟٛد

17ـ هٌظَض اظ " ايوبى " زض ػجبضت "  "     چيست؟
اِف) ٕ٘بصٞبي ٌزضتٝ

ة) سٌٙٛذٞب

ج) اػتمبد لّجي

د) غجش دس ثشاثش عؼٔ ٝٙطشوبٖ

18ـ ثِ اػتمبز اوثط هفسطاى ضويط زض "  " زض ػجبضت "  "     ثِ چِ چيع ثبظ
هي گطزز؟
اِف) ٌيب ٚ ٜدسخت
ة) اثش
ج) ثبد
د) ثبد خبِي اص ثبساٖ

19ـ وسام جولِ زضثبضُ آيِ "                

 "  طحيح ًيست؟
اِف) تؼجيش "  "   اضبس ٜثٔ ٝختػش ٘بساحتي است.
ة) تؼجيش "  "   اضبس ٜثٔ ٝختػش ٘ؼٕت است.
ج) تىي ٝسٚي "  "  اضبسِ ٜغيفي است ث ٝايٗ و ٝپبي ٚ ٝاسبس دس فغشت ا٘سبٖ تٛحيذ است.
د) ضٕيش دس "  " ث "  " ٝثبص ٔي ٌشدد.
20ـ وسام جولِ زضثبضُ "  "    طحيح است؟
اِف) ٘خُ  ٚسٔبٖ اص ٔيبٖ ٔيٞ ٜٛب ث ٝخبعش إٞيت پس اص فبو ٟٝآٔذ ٜا٘ذ.
ة) ٘خُ  ٚسٔبٖ دس داخُ دس ٔف ْٟٛفبو٘ ٟٝيستٙذ ثٙبثش ايٗ ث ٝآٖ ػغف ضذ ٜا٘ذ.
ج) دس آي ٝػبْ ثش خبظ ػغف ضذ ٜاست.
د) ٔٙظٛس اص فبوٕٞ ٟٝبٖ دٔ ٚي٘ ٜٛخُ  ٚسٔبٖ است ؤ ٝحػ َٛآٖ ثشاي ػشة لبثُ دسن ثٛد.
21ـ هٌبست تطيي تفسيط زضثبضُ گَيٌسُ سالم زض آيِ "  "    ثِ السبثمَى چيست؟
اِف) خذا٘ٚذ

ة) فشضتٍبٖ

د) ٛٔ ٕٝٞاسد

ج) ثٟطتيبٖ

22ـ وسام جولِ زض ػجبضت "  "            طحيح
ًيست؟
اِف) ٔٙظٛس اص " ي ،" ْٛدٚساٖ عٛال٘ي است ٘ ٝوٛتبٜ
ة) اٌش خذا٘ٚذ خٟبٖ سا دس يه ِحظٔ ٝي آفشيذ وٕتش ػظٕت  ٚلذست ػّٓ ا ٚآضىبس ٔي ضذ.
ج) تذسيدي ثٛدٖ خّمت آسٕبٖ  ٚصٔيٗ سش ٔطمي است ثشاي تذسيدي ثٛدٖ سيش تىبُٔ ا٘سبٖ
د) ػشش دس ايٙدب وٙبي ٝاص حبوٕيت ٔغّم ٝخذا٘ٚذ ٘ ٚفٛر تذثيش ا ٚدس ػبِٓ ٞستي است.
23ـ هٌظَض اظ ًفس زض آيِ "  "     چيست؟
اِف) ٞش ٘فسي اص ٘فٛس ا٘سب٘ي

ة) ا٘سبٖ ٌٙبٞىبس

ج) ا٘سبٖ ٔؤٔٗ

د) ٘فس أبسٜ

24ـ پيبهجط گطاهي اسالم ٌّگبم تالٍت آيِ "  "      چِ چيعي ضا ثبػج
غطٍض اًسبى زاًستِ است؟
اِف) خُٟ

ة) ٌٙبٜ

ج) غفّت

د) ضيغبٖ

25ـ وسام هؼٌي زض تَضيح ولوِ " هطفّف " طحيح است؟
اِف) وسي و ٝثٍٙٞ ٝبْ خشيذ ثيص اص حك خٛد ٔي ٌيشد  ٚثٍٙٞ ٝبْ فشٚش وٕتش اص حك ٔي دٞذ.
ة) وسي و ٝحك خٛد سا وبُٔ ٔي ٌيشد  ٚحك ديٍشاٖ سا وبُٔ ٕ٘ي دٞذ.
ج) وسي و ٝثيص اص حك خٛد ٔي ٌيشد  ٚحك ديٍشاٖ سا وبُٔ ٔي دٞذ.
د) ٛٔ ٕٝٞاسد غحيح است.

26ـ زض تفسيط ولوِ " اَّل " زض آيِ "  "    وسام هَاضز ظيط هوىي است؟
اِف) حٛسيبٖ ثٟطتي
ة) افشاد ٔؤٔٙي و ٝدس د٘يب ٔٛسد ػالل ٝفشد ٔؤٔٗ ثٛد ٜا٘ذ.
ج) ٕٞسش  ٚفشص٘ذاٖ ثب ايٕبٖ فشد ٔؤٔٗ
د) ٞش سٛٔ ٝسد
27ـ زض ثيبى ػلت آى وِ چطا يَْز ػليطغن تحول ظحوبت ثطاي ضسيسى ثِ پيبهجط هَػَز تـَضات ،اظ اطبػـت ٍ
ايوبى ثِ پيبهجط (ص) سطثبظ ظزًس وسام هَضز ظيط طحيح ًيست؟
اِف) حسذ ٚسصيذ٘ذ.
ة) پيبٔجش اسالْ اص ثٙي اسشائيُ ٘جٛد.
ج) ٔٙبفغ ضخػي آ٘بٖ دس خغش ثٛد.
د) ٘طب٘ٞ ٝبي پيبٔجش ٔٛػٛد تحشيف ضذ ٜثٛد.
28ـ جولِ "  "    ثِ چِ اشبضُ زاضز؟
اِف) استدبع

ة) تحدش

ج) تىجش

د) ضه

29ـ آيبت هطثَط ثِ حج زض لطآى وطين زض چِ تبضيري ًبظل شسُ است؟
اِف) حجة الوداع
ة) خشيبٖ حذيجيٝ
ج) فتح ٔىٝ
د) دليمبً سٚضٗ ٘يست.
30ـ هٌظَض اظ "  "  زض ػجبضت " "         
وساهيه اظ هَاضز ظيط هيتَاًس ثبشس؟
اِف) ايبٔي و ٝثٙي اسشائيُ دس غيبة ٔٛسي (ع) ٌٛسبِ ٝپشستي وشد٘ذ.
ة) سٚصٞبي ٔؼذٚدي اص ػٕشضبٖ وٌٙ ٝبٔ ٜػشح فٛق اِؼبدٔ ٜشتىت ضذ ٜثٛد٘ذ.
ج) سٚصٞبيي و ٝدس اسبست فشػ ٖٛثٛد٘ذ.
د) اِف  ٚة
31ـ هربطت زض آيِ "  "     چِ وسبًي ّستٌس؟
اِف) ػٕٔ ْٛسّٕب٘بٖ
ة) ٟٔبخشيٗ
ج) ا٘ػبس

د) ٔسّٕب٘بٖ ٘خستيٗ

32ـ وسام جولِ زضثبضُ آيِ " "              طحيح
است؟
اِف) ٔٙظٛس اص حيبت دس ايٗ آئ ٝؼٙي ٔدبصي آٖ است.
ة) ايٗ آي ٝدالِت ثش ثمبي سٚح داسد.
ج) ٔٙظٛس ثبلي ٔب٘ذٖ آثبس صحٕبت ٘ ٚبْ ٘ ٚطبٖ آٟ٘بست.
د) ة  ٚج غحيح است.

33ـ هٌظَض اظ "  "  زض ػجبضت "  "     وسام پيوبى
است؟
اِف) پيٕبٖ  ٚػمذ صٖ  ٚضٞٛش
ة) پيٕبٖ ضٕبٖ خشيشٜ
ج) پيٕبٖ ثيٗ ٔسّٕبٖ  ٚوبفش
د) ٞش ٘ٛع پيٕب٘ي
34ـ اظ آيِ "  "              چِ هطلجي
استفبزُ هي شَز؟
اِف) ٔشدْ ٔٛظفٙذ دس اغ َٛديٗ  ٚغذق دػٛي پيبٔجش (ظ) ٔغبِؼٕ٘ ٝبيٙذ.
ة) لشآٖ ثشاي  ٕٝٞلبثُ ف ٟٓاست.
ج) دس سشاسش لشآٖ تضبدي ٘يست.
د) ٛٔ ٕٝٞاسد غحيح است.
35ـ ّط يه اظ زٍ آيِ "  ٍ« ٍ "       هي يشطن ثبهلل فمس ضل ضالال ثؼيساً»
ثِ چِ اشبضُ زاضًس؟
اِف) آي ٝا َٚخٙج ٝػّٕي  ٚآي ٝد ْٚخٙج ٝػّٕي سا ٔذ ٘ظش داسد.
ة) آي ٝا َٚث ٝضشن اص خٙج ٝاِٟي  ٚآي ٝد ْٚاص خٙج ٝػّٕي اضبس ٜداسد.
ج) آي ٝا٘ َٚتبيح خبسخي ضشن  ٚآي ٝد ْٚصيبٟ٘بي غيش لبثُ خجشاٖ ثشاي خٛد فشد سا ثيبٖ ٔي ٕ٘بيذ.
د) ٞش سٛٔ ٝسد غحيح است.
36ـ آيِ "  "      زض هَضز اضث چِ وسبًي است؟
اِف) ثشادساٖ  ٚخٛاٞشا٘ي و ٝاص عشيك پذس يب پذس ٔ ٚبدس ٘سجت داس٘ذ.
ة) ثشادسا٘ي و ٝاص عشيك ٔبدس ٘سجت داس٘ذ.
ج) خٛاٞشا٘ي و ٝاص عشيك پذس ٘سجت داس٘ذ.
د) ثشادساٖ  ٚخٛاٞشا٘ي و ٝتٟٙب اص عشيك ٔبدس ٘سجت داس٘ذ.
37ـ زض ػجبضت "  "          چطا ثؼضي اظ گٌبّبى ضا شوط ًوَز
ٍ ًِ توبم آًْب ضا؟
اِف) صيشا ثؼضي اص ٌٙبٞبٖ وجيشٔ ٚ ٜستٛخت ػزاة سخت ٞستٙذ.
ة) صيشا ٕٔىٗ است اص ثؼضي ٌٙبٞبٖ تٛثٕ٘ ٝبيٙذ.
ج) صيشا ثؼضي ٌٙبٞبٖ دس آيبت لجُ اضبس ٜضذ ٜاست.
د) صيشا ثؼضي ٌٙبٞبٖ دس د٘يب ويفش داد ٜضذٔ ٚ ٜبثمي ث ٝآخشت ٔٛؤ َٛي ضٛد.
38ـ ثِ ًظط ػلوبء ٍ فمْبء اهبهيِ حىن آيِ "  "        شبهل چِ
حيَاًبتي هي شَز؟
اِف) تٕبْ حيٛا٘بت غحشايي
ة) تٕبْ حيٛا٘بت دسيبيي
ج) حيٛا٘بت غحشايي حالَ ٌٛضت
د) حيٛا٘بت حالَ ٌٛضت

39ـ وساهيه اظ اسيطاى جٌگ ثسض پس اظ جٌگ ثسض لجَل اسالم ًوَزُ ٍ زض هسيٌِ هبًسًس؟
د) ٞش ٘ 3فش
ج) ٘ٛفُ
ة) ػميُ
اِف) ػجبس ػٕٛي پيبٔجش(ظ)
40ـ وسام جولِ زضثبضُ ػجبضت "  "      طحيح است؟
اِف) ايٗ ػجبست دالِت ثش آِٛدٌي ٘ ٚدبت خسٓ  ٚسٚح ٔطشوبٖ داسد  ٚث ٝتٟٙبيي دِيُ ٔحىٕي ثشاي غذٚس حىٓ ٘دبسـت
ٔطشوبٖ است.
ة) ايٗ ػجبست ث ٝتٟٙبيي ثشاي اثجبت ٘دبست خسٕي ٔطشوبٖ وبفي ٘يست.
ج) ٔٙظٛس دس ايٙدب ٘دبستي ٔب٘ٙذ ٘دبست ضشاة  ٚخ ٖٛاست  ٝ٘ ٚغيش آٖ
د) ايٗ ػجبست فمظ ٘بظش ثش ٘دبست خسٕي ٔطشوبٖ است.

سواالت چهبرگشينه اي علوم قزآنی
41ـ وساهيه اظ جوالت ظيط طحيح ًيست؟
اِف) حذالُ پٙح ٘فش اص لشاء سجؼ ٝايشا٘ي االغُ ثٛد ٜا٘ذ.
ة) ػبغٓ  ،حٕض ٚ ٜوسبيي غشاحتبً اظٟبس تطيغ ٔي ٕ٘ٛد٘ذ.
ج) اثٗ ػبٔش ثضسي ضذ ٜخب٘ذاٖ أٛي ثٛد.
د) اثٗ وثيش ٘ ٚبفغ ايشا٘ي االغُ ٘جٛد٘ذ.
42ـ وتبة « التيسيط » اظ ويست ٍ زض چِ هَضَػي ًگبشتِ شسُ است؟
اِف) اثٛػٕش  ٚػثٕبٖ ثٗ سؼيذ دا٘ي ـ لشائتٟبي ٞفتٍب٘ٝ
ة) اثٗ ٔدبٞذ ـ لشائتٟبي ٞفت ٌب٘ٝ
ج) سيٛعي ـ ػّ ْٛلشآٖ
د) آيت اِ ٝخٛيي ـ ػّ ْٛلشآٖ
43ـ وسام گعيٌِ جبي ذبلي ضا ثِ زضستي پط هي وٌٌس؟
٘ ..........يض تأٚيُ سا ٚخٛد ػيٙي خبسخي ٔي دا٘ذ ِٚ ،ي ٘ٔ ٝب٘ٙذ  ..........و ٝاضتجبٞبً ٘بْ ٔػذاق سا تأٚيُ ٌزاسد ٜاست
اِف) ػالٔ ٝعجبعجبيي ـ اثٗ تيٕيٝ
ة) اثٗ تٕيي ٝـ ػالٔ ٝعجبعجبيي
ج) ٔشح ْٛعبِمب٘ي ـ اثٗ ػجبس
د) ٔشح ْٛعبِمب٘ي ـ اثٗ تيٕيٝ
44ـ تفبٍت «ًسد» ٍ «ثساء» زض چيست؟
اِف) ٘سخ دس تطشيؼيبت  ٚثذاء دس تىٛيٙيبت است.
ة) ٘سخ دس تىٛيٙبت  ٚثذاء دس تطشيؼيبت است.
ج) تفبٚتي ٘ذاسد ٞ ٚش د ٓٞ ، ٚدس تطشيؼيبت  ٓٞ ٚدس تىٛيٙيبت ٞستٙذ.
د) ٘سخ فمظ دس تطشيؼيبت  ٚثذاء  ٓٞدس تطشيؼيبت  ٓٞ ٚدس تىٛيٙيبت است.
45ـ آيت اهلل ذَيي ٍ هطحَم هؼطفت ثِ تطتيت ًسد زض چٌس آيِ ضا پصيطفتِ اًس؟
اِف)  1آي ، ٝثيست  ٚچٙذ آيٝ
ة) ثيست  ٚچٙذ آي 222 ، ٝآيٝ
ج) ثيست  ٚچٙذ آي 1 ، ٝآيٝ
د)  1آي 222 ، ٝآيٝ

46ـ وسام جولِ زضثبضُ «لظط» طحيح است؟
اِف) لػش آٖ است و ٝوالْ داساي دالِت ٔثجت ثبضذ.
ة) لػش آٖ است و ٝوالْ داساي د ٚدالِت ٔثجت ثبضذ.
ج) لػش آٖ است و ٝوالْ داساي د ٚدالِت ٔثجت ٙٔ ٚفي ثبضذ.
د) لػش آٖ است و ٝوالْ داساي دالِت ٔٙفي ثبضذ.

47ـ ايي جولِ تؼطيف وسام ٍاغُ است؟
" ثطزاشتْبيي ولي ٍ ّوِ جبًجِ ،ثب لطغ ًظط اظ ذظَطيبت هَضزي است وِ اظ ّط آيِ ثِ زست هي آيس".
اِف) تفسيش

ة) تأٚيُ

ج) تطبثٝ

د) دالِت

48ـ وسام جولِ طحيح است؟
اِف) وشسي ،وٙبي ٝاص سّغ ٝحك تؼبِي  ٚػشش ،وٙبي ٝاص تذثيش است.
ة) وشسي ،وٙبي ٝاص ػّٓ  ٚػشش ،وٙبيي اص لذست است.
ج) وشسي ،وٙبي ٝاص تذثيش  ٚػشش ،وٙبي ٝاص سّغ ٝحك تؼبِي است.
د) وشسي ،وٙبي ٝاص لذست  ٚػشش ،وٙبي ٝاص حضٛس دائٕي است.
49ـ زض آيِي شطيفِي " "   سري اظ وساهيه اظ السبم تَحيس است؟

 )1رات  ٚػجبدت

 )2رات  ٚغفبت

 )3افؼبَ  ٚغفبت

 )4ػجبدت  ٚافؼبَ

لِالْ ُق ْرانُِ َعلی﷼ِ َس ْب َع ِةِاَ ْح ُرفِ»
50ـ طجك ًظط ثيشتط زاًشوٌساى ،هٌظَض اظ " َس ْب َعِِةِاَ ْح ُرف " زض حسيج "اُنْ ِز َ
چيست؟
اِف) ِٟدٞ ٝب
ة) ثغٖٛ
ج) لشائبت
د) أش  ،صخش  ،تشغيت  ،تشٞيت  ،خذَ  ،لػع ٔ ٚثُ
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