بسمه تعالی
سؤالات تفسیرنمونه جلد نهم 0011 -
 -1مفهوم حدیث پیامبر که می فرماید «شَیًبَتنی هود» چیست؟

الف) سوره هود مرا شاد و مسرور کرد

ج) سوره هود مرا جوان کرد

ب) سوره هود مرا پیر کرد

د) سوره هود مرا غمگین

کرد 

 -2در آیه «ما مِن دابًه ٍ فِی الارضِ اِلا عَلَی اللهِ رِزقُها» ،رزق به چه معناست ؟

الف) به معنای رزق مادی

ب) به معنای رزق معنوی

ج) به معنای عطا و بخشش مستمر

د)به معنای رزق مقطعی

 -3متاع حسن و مواهب شایسته و ارزنده اختصاص به چه انسان هایی دارد؟

ب) انسانهایی که دارای اخلاق نیکو هستند
د) انسان هایی که اهل صدقه هستند

الف) انسان های با ایمانی که خودشان را از هر نوع گناه و آلودگی شستشو دادند
ج) انسان هایی که اهل نماز اول وقت هستند

 -4در آیه هفت سوره هود«و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء  »...کلمه( عرش) به چه معناست؟

الف) مستقل بودن

ب) قدرت

ج) جامعیت داشتن

د) گشایش

 -5بلا و گرفتاری که گاهاً سراغ انسان می آید بیانگر چه موضوعی می باشد ؟

ب) به معنای پرورش دادن و تربیت دادن است

الف) بیانگر عجز و ناتوانی انسان در برابر رفع همه مشکلات

د) همه موارد

ج) بیانگر این است که انسان دچار غرور نشود

-6آیات  8تا  11سوره هود به کدامیک از نقطه ضعف های افراد بی ایمان اشاره دارد ؟

ب) کم ظرفیتی در برابر مشکلات  ،ناراحتی و قطع برکات
د) همه موارد

الف) ش وخی کردن با حقایق و تمسخر موارد سرنوشت ساز که بر اثر جهل و غرور است
ج) هنگامی که در ناز و نعمت فرو می روند غرور و تکبر بر آنها چیره می شود
-7مفهوم (انسان) درآیه « وَ لِئن اَذقنا الاِنسانَ مِنّا رَحمَة» دلالت بر چه انسان ها یی دارد ؟

الف) انسان های لجوج

ب) انسان هایی که دارای صفات رذیله هستند

ج) انسان های تربیت نایافته و بی ارزش

د) همه موارد

 -8کدامیک از موارد زیر حالات روحی مشرکان و گناهکاران می باشد ؟

الف) خود برتربین هستند

ب) بسیارنا امید هستند

ج) بسیار ناسپاس اند

د) همه موارد

-9علت ضعف و ناتوانی کافران در آوردن سوره ای همانند سوره ای از قرآن چیست ؟

ب) عدم تسلط آنها به منابع دینی
الف) آنها دارای اراده ضعیف هستند
ج) بخاطر اینکه آیات قران از علم الهی سرچشمه گرفته است د) همه موارد
-11علت درخواست متعدد کافران برای آوردن معجزه از پیامبر برای چیست ؟

الف) زیرا از اساس منکر نبوت و دنبال بهانه جویی بودند
ج) بهانه تراشی برای ادعاهای واهی خودشان

ب) واقعاً بدنبال حقیقت بودند
د) یادگیری معجزات پیامبر و به کارگیری آن برعلیه مسلمان

-11با توجه به آیه 15سوره هود«من کان یرید الحیاة الدنیا و زینتها  »...سرنوشت کسانی که گرفتار زرق و برق دنیا شده اند چه خواهد بود؟

الف) در آخرت نتیجه اعمال خودشان را می بینند و دچار حیرت و سرگردانی می شوند
ب) در همین دنیا نتیجه اعمال خودشان را می بینند بی آنکه چیزی از آن کم وکاست شود
ج) اموال دنیا باعث عجب و غرور انسان می شود
د) شیطان بر قلوب آنها مسلط می شود و در آخرت نتیجه اعمالشان را می بینند

-12مفهوم کلمه (بَخس) در آیه «وَ هم فیها یُبخَسُون» چیست؟

ب) انسانها نتیجه اعمالشان را بدون کمترین نقصانی خواهند گرفت
د) اعمال خوب انسان های مومن آنها را دچار غرور نکند که باعث خسران میشود

الف) انسان ها در اخرت دچار خسران می شوند
ج) انسان ها در دنیا و اخرت دچار خسران می شوند

-13معنای آیه «حَبِطَ ما صَنَعُوا فیها و باطِلٌ ما کانو یَعمَلون» چیست؟
الف) اعمال خوب انسان در دنیا بوسیله کارهای بیهوده از بین می رود
ب) اعمال انسان باید برای رضای خدا باشد در غیر این صورت انسان دچار خسران می شود
ج) تمام انچه در این دنیا انجام داده اند در جه ان دیگر محو و نابود می شود و تمام اعمالی که برای غیر خدا انجام داده اند باطل و نابود می شود
د) انچه در این دنیا انجام داده اند اگر برای رضای خدا باشد موجب اجر و پادش می باشد
 -14کلمه( زینت) در آیه «مَن کان یُریدُ الحیاةَ الدُنیا و زِینَتُها» بیانگرچیست ؟

ب) عدم تعلق به دنیا و مشغول شدن به راز و نیاز
د) خانه هایتان را با نور قرآن زینت بدهید

الف) در دنیا از زینت ظاهری و باطنی برخوردار شوید
ج) اینکه دنیا پرستی و زرق و برق دنیا را محکوم کردن

-15کدامیک از موارد زیر دلالت بر حقانیت دعوت پیامبر بر اثبات نبوتش می کند؟

الف) قران

ب) کتب آسمانی پیشینیان

د) همه موارد

ج) پیروان فداکار و مومنان

-16بر اساس روایات در آیه «فَمَن کانَ عَلی بَینَهٍ مِن رَبِه»( ،بینه) را به چه کسی تفسیر کرده اند؟

الف) پیامبر اکرم(ص)

ب) امیرالمومنین(ع)

د) حضرت عیسی(ع)

ج) حضرت ابراهیم(ع)

 -17با توجه به آیه 19سوره هود«الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا  »...کدامیک از موارد از صفات و ویژگی ظالمان است؟

ب) سعی دارند راه مستقیم الهی را کج و معوج نشان دهند
د) همه موارد

الف) آنها کسانی هستند که مردم را با انواع وسایل از راه خدا باز می دارند
ج) آنها به قیامت و روز رستاخیز ایمان ندارند
-18مفهوم وسیع کلمه ظلم در آیات 18تا  21شامل چه موضوعاتی می شود؟

ب) هر گونه انحراف در اعمال و رفتار را شامل می شود
الف) هر گونه ظلم به خانواده را ممنوع می داند
د) همه موارد
ج) هر گونه انحراف و تغییر واقعی در اشیا ،اعمال ،صفات و عقاید را شامل می شود
-19قران کریم کدامیک از موارد را ریشه بدبختی کسانی که ظلم به خدا می کنند می داند؟

الف) پیروی از هوای نفس و دوستان نایاب
ج) وابستگی آنها به مال و خانواده

ب) طمع داشتن به منصب و جایگاه
د) آنها نه توانایی شنیدن حق را داشتند و نه می توانستند ببینند

 -21بزرگترین خسارتی که ممکن است دامنگیر انسان بشود چیست؟

ب) دارای عجب و غرور بشود
د) انقدر مشغول عبادت بشود که از خانواده غافل شود

الف) اینکه موجودیت انسانی خودش را از دست بدهد
ج) انگیزه ای برای کارخیر نداشته باشد

-21ایه  22سوره هود سرنوشت نهایی ظالمان در روز قیامت را چگونه ترسیم می کند؟

ب) در قیامت با دیدن نامه اعمالشان دچار حیرت و عذاب دردناکی می شوند
الف) فقط بار مسئولیت خودشان را بر دوش می کشند
د) همه موارد
ج) هم بار مسئولیت خودشان و هم بار مسئولیت دیگران را بر دوش می کشند
 -22در آیه 24سوره هود«مثل الفریقین کالاعمی و الاصم و البصیر  »...حالِ مومنان و منکران در روز قیامت را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

الف) نابینا  -بینا

ب ) آب صاف  -آب گل الود

ج) نابینا و کر  -بینا و شنوا

د) روشنایی  -تاریکی

-23انبیاء الهی مهمترین محتوای رسالت خود را چه چیز بیان کردند؟

الف) دعوت به صلح و آرامش

ب) پرستش خدای یگانه

ج) مبارزه با ظلم

د) ایجاد همدلی بین مومنان

-24چه عواملی باعث می شود که طاغوت ها  ،خودکامگان و صاحبان زر و زور دربرابردعوت انبیاءالهی به توحید اعلام خطرکنند؟

الف) آوردن عذرهای واهی ب) بهانه های دورغین

د) همه موارد

ج) استدلال های بی اساس

-25منظور از (بادِیَ الرًای) در آیه  27سوره هود« ...و ما نراک اتبعک الاالذین بادی الرای و ما نری لکم  »...چیست؟

الف) کسی که قدرت تصمیم گیری ندارد و زود رای می باشد
ج) کسی که درتصمیم گیری قاطع و منسجم است

ب) ظاهربین،بی مطالعه و کسی که با یک نظر عاشق و خواهان چیزی می شود
د) کسی که در تصمیم گیری با دیگران مشورت نمی کند

-26اشکالاتی که منکران حضرت نوح در دعوت به توحید بیان کرده اند کدام می باشد؟
ب) این که تو انسان هستی نه فرشته
الف) ما تو را جز انسانی همانند خود نمی بینیم
د) همه موارد
ج )کسانی که از تو پیروی می کنند جز یک مشت اراذل و جوانان کم سن و سال و بی خبر نمی بینم
-27زمانی که حضرت نوح مامور شد قوم خود را دعوت به یکتاپرستی و عدم خرافه گری دعوت کند با چه واکنشی مواجه شد؟
الف) آنها انگشتان خودشان را درگوش ها قرار دادند و لباس ها را بر خود پیچیدند و در مخالفت اصرار ورزیدند
ب) آنها برای عدم پذیرش به کوها پناه بردند و در مخالفت اصرار ورزیدند
د) همه موارد
ج) آنها برای عدم پذیرش خود را آماده جنگ با حضرت مجهزکردند
-28زمانی که حضرت نوح مشغول ساخت کشتی بود درحالیکه عده ای او را تمسخر می کردند حضرت نوح چه چیزی را به آنها گوشزد کرد؟

ب) نسب به خانواده خود مهربان باشید و دست از لجبازی بردارید
الف) دست از حرف های بیهوده بردارید و ایمان بیاورید
ج) اگر امروز ما را مسخره می کنید ما هم همین گونه در آینده نزدیکی شما را مسخره خواهیم کرد
د) نسب به قوم خود مهربان باشید و دست از تمسخر دیگران بردارید
-29زمانی که حضرت نوح از طرف خدا ماموریت پیدا کرد که برای نجات مومنین قومش کشتی بسازد منکران چه واکنشی نشان دادند؟
الف) اینکه نوح دعوی پیامبری نگرفت آخرِ سر نجار شد
ج) با خنده و تمسخر می گفتند کشتی به این بزرگی را برای چه میخواهی

ب) ای نوح کشتی می سازی خوب دریایش را هم بساز
د) همه موارد

 -31عذاب هایی که خداوند متعال برای منکران و ظالمان قرارداده جنبه انتقامی ندارد پس عذاب ها برای قوم حضرت نوح برای چیست؟
الف) عبرتی باشد برای آنها که می خواهند راه کفر را پیش بگیرند
ج) اینکه در دنیا قدر نعمت های خداوند را بدانند و ناسپاسی نکنند

ب) از نظر نظام آفرینش قوم مستکبر و فاسد حق حیات ندارد و باید از بین برود
د) منکران خداوند و مستکبران به دلیل عدم قدر شناسی باید از بین بروند

-31پیامبر چه نفرین هایی را برای کفار و کسانی که برای گناه روی زمین اسرار دارند بیان می کند؟
الف) پروردگارا احدی از این کافران را بسبب ناسپاسی روی زمین مگذار
ج) پرودگارا از نسل آنها جز گروهی فاجر و بی ایمان بوجود نخواهد آمد
-32کدامیک از موارد زیر نشانه مستکبران می باشد؟

ب) پروردگارا اگر کفار بمانند باعث گمراهی بندگان می شود
د) همه موارد

الف) خود خواهی ب) تمسخر حقائق

ج) خود را عقل کُل می دانند د) همه موارد

-33بر اساس آیات قرآن کریم شرط حضرت نوح برای سوار شدن بر کشتی چه بود؟

الف) داشتن اخلاق نیکو با خانواده

ب) ایمان

ج) روحیه ظلم ستیزی

د) برخورداری از صبر و استقامت

 -34بر اساس روایات حضرت نوح در دوران طولانی که مشغول تبلیغ رسالت خود بود چند نفر به او ایمان آوردند؟

الف)03

ب)03

ج)03

د) 033

-35درس های تربیتی که در داستان حضرت نوح وجود دارد کدام می باشد؟

ب) پناهگاه انسان باید خدا باشد نه پناهگاه های پوشالی
الف) نام خدا در هر حال و در همه جا
د) همه موارد
ج) رهائی از هیچ طوفانی بدون کشتی نجات و توکل به خدا ممکن نیست

-36در آیه 46سوره هود«قال یا نوح إنه لیس من اهلک  »...خداوند متعال چه چیزی را باعث فاصله گرفتن نوح با فرزندش بیان می کند؟
ب) فرزند تو دارای عجب و غرور بود
الف) اینکه فرزند تو دارای عمل غیر صالح است که پیوندش را با مکتب تو قطع کرد
د) دارا بودن دوستان ناخلف که باعث جدای با نوح شد
ج) هوای نفس بر او چیره شده و غرق در گناه بود
-37بر اساس روایت هنگامی که خدای متعال زمام کشتی نوح را بدست گرفت و امواج ،کشتی را به هر سو می برد این کشتی چه مدت
سرگردان بود؟

الف ) شش ماه

ب) یک سال

د) یک ماه

ج) دو ماه

-38در آیه  46سوره هود منظور از «عَمَلٌ غیرُصالِحٍ» چیست؟
ب)پسر نوح در اعمال زشت غوطه ورگشت که گوئی وجودش تبدیل به عمل صالح شد
الف) دوستان بَد پسر نوح باعث انحراف او شدند
د) همه موارد
ج) اعمال زشت و افکارمنفی باعث می شود انسان از عبادت لذت نبرد
-39خدای متعال چه چیزی را عامل رهایی حضرت نوح از مشکلات بیان می کند؟

الف) عدم اعتماد به دوستان ناباب

ب) امید به آینده

ج) صبر و استقامت

د) اعتماد به نفس کامل داشتن

-41خدای متعال برای دعوت به یکتا پرستی و مقابله با شرک در قوم عاد کدام پیامبر الهی را فرستاد؟
الف) حضرت یعقوب

ب) حضرت هود

د) حضرت ابراهیم

ج) حضرت نوح

-41پیامبران الهی درتبیین رسالت خودشان چه شعارهایی را هدف قیام خود بیان کردند؟

الف) ایمان ،اخلاص ،تلاش ب) کوشش و استقامت در راه خدا

د) الف و ب 

ج) حمایت از محرومان

-42انسان در سایه ایمان و با بهره گیری از تقوا و پرهیز از گناه قادر به رسیدن به چه چیزهایی می باشد؟

ب) جمعیتی انبوه،رسیدن به مقام و جایگاه در دنیا
الف) اجتماعی آباد،جمعیت انبوه،بهره مندی از لذت های دنیا
ج) اجتماعی آباد ،جمعیتی انبوه،اقتصادی سالم،ملتی پرقدرت وآزاد و مستقل د) ملتی پر قدرت،بهره مندی از نعمت های دنیوی،خانواده ای خوب
-43کدامیک از موارد زیر سر منشاء شرک به خدای متعال می باشد؟

ب) پراکندگی تضاد و تعارض و خودکامگی و خود محوری و انحصار طلبی
د) همه موارد

الف) غرق شدن در مسائل دنیوی و پراکندگی تضاد و تعارض
ج) غلبه هوای نفس و همراهی انسان های لجوج

-44قرآن کریم چه چیزی را مایه آبادانی و خرمی و طراوت انسان بیان می کند؟

ب) تلاوت قران و پاکیزه نگه داشتن طبیعت
د) استغفار از گناه و صدقه دادن

الف) استغفار از گناه و باور به معاد
ج) تلاوت قران و خدمت کردن به خانواده

 -45مشرکان و مخالفان حضرت هود را متهم به چه چیزی کردند؟

الف) مجنون بودن
آیه

ب) پیروی از هوای نفس

ج) ساحر بودن

د) خرافه گری

«فان تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم  »...بیانگر چه درسی برای انبیاءالهی و پیشوایان

الف) در ابلاغ رسالت صبور باشید
ج) در ابلاغ رسالت باید از دیگران کمک گرفت

ب) هرگز احساس خستگی و نگرانی نکنند هر چند مردم آنان را پذیرا نشوند
د) در صورت مخالفت مردم با رسالت انبیاء ،انبیاء نزد خدا محاکمه می شوند

آیه «یَزِدکُم قُوًةً اِلی قُوًتِکُم» اشاره به چه چیزی دارد
الف) افزایش نیروی مادی و معنوی

ب) افزایش نیروی جهادی

ج) قوی بودن در مقابل دشمن

د) همه موارد

-48منظوراز اینکه حضرت هود در آیه  ...« 56إن ربی علی صراط مستقیم» می فرماید خدای من بر راه راست است ،چیست؟

ب) انسان همواره باید توکلش بر خدا باشد
الف) یعنی خدواند از ظاهر و باطن انسان با خبراست
د) همه موارد
ج) اینکه خداوند همواره بر صراط مستقیم عدالت و حکمت و نظم می باشد

-49کدام مورد از موارد زیر از عوامل سرنگونی قوم عاد نمی باشد؟
الف) آنها با لجاجت آیات پروردگار را منکر شدند
ج) فرمان خدا را سرپیچی کردند و از فرمان هر جبار عنیدی پیروی کردند

ب) بت پرستی ،جنگ و ستیز و کم فروشی
د) آنان از نظر عمل نیز به عصیان و سرکشی در برابر پیامبران برخاستند

........-51کسی است که با حق و حقیقت فوق العاده مخالف است و هیچ گاه زیر بار حق نمیرود؟
الف) شقی

ب) متکبر

ج) عنید

د) لجوج

-51بر اساس روایات ناقه حضرت صالح را یک نفر ازپای درآورده ولی با این حال قرآن چرا این کاررا به تمام مخالفان صالح نسبت می دهد؟
الف) اسلام رضایت باطنی به یک امرو پیوند مکتبی با آن را به منزله شرکت در آن می داند
د) همه موارد
ج) رضایت جمعی جهت انجام این کار

ب) عدم امر به معروف و نهی از منکر از سوی قوم حضرت صالح

-52حضرت صالح پس از سرکشی و عصیان قوم خود و از بین رفتن ناقه چه چیزی را به آنها گوشزد و اخطار داد؟
ب) سه روز به اهل خانواده خود رسیدگی کنید و سپس دچار عذاب می شوید
الف) سه روز به کوه و بیابان بروید و پس از آن دچار عذاب می شوید
ج) سه روز در خانه های خود از هر نعمتی بهره مند شوید و سپس عذاب و مجازات می شوید د) دست از لجاجت و خیانت بر دارید و گرنه دچار عذاب می شوید
-53قرآن کریم از کدام قوم گنهکار ،که به وسیله صیحه آسمانی مجازات شدند نام می برد؟
الف) ثمود

ب) لوط

ج) شعیب

د) همه موارد

-54کدامیک از موارد زیر از صفات و ویژگی های حضرت ابراهیم(ع) می باشد؟
ب) سخت کوش و متعصب نسبت به خانواده
الف) قاطع و بسیار مهربان
د) بسیار مهربان و شوخ طبع بود
ج) بردبار و بسیار مهربان و همیشه توکلش بر خدا بود
 -55وقتی حضرت لوط برای مقابه با حیثیت و آبروی خود درمقابل بعضی از مهاجمین قوم پیشنهاد ازدواج دختران خودش را به آنها داد،لوط
این ازدواج را مشروط به چه چیزی دانست ؟ 
 ب) نسبت به خانواده خود رحم داشته باشید تا آنها را به ازدواج شما در آورم 
الف) باید بردبار و صبور باشید تا آنها را به ازدواج شما درآورم
ج) بیاید ایمان بیاورید تا آنها را به ازدواج شما درآورم  د) همه موارد
 -56مفسران چند احتمال در آیه «لایَلتَفِت مِنکُم اَحَد» در مورد خروج حضرت لوط بیان کردند؟
ب) هیچ یک ازاعضای خانواده ازاین قافله کوچک عقب نماند
الف) هیچ کس به پشت سرخود نگاه نکند و به فکر مال و وسایل زندگی خود نباشد
د) همه موارد
ج) هنگام خروج شما زمین لرزه و مقدمات عذاب شروع می شود به پشت سر خود نگاه نکنید
 -57عذابی که خدای متعال برای قوم گمراه لوط فرستاد کدام می باشد؟
ب) سرزمینشان زیر و رو و در دریا غرق شدند
الف) سرزمینشان زیر و رو شد و بارانی ازسنگ بر سرآنها فرو ریخت
د) در آتش سوزانده شدند
ج) داخل چاه عمیقی محبوس شدند
 -58درکتاب سفینة البحار چه اعمال زشت و انحرافات اخلاقی برای قوم لوط بیان شده است؟
ب) قمار می کردند و به عابران سنگ پرتاب می کردند
د) همه موارد

الف) فحش های رکیک و کلمات زننده با هم رد و بدل می کردند
ج) در حضور جمع بدن خود را برهنه و کشف عورت می کردند

 -59یکی از مفاسدی که در زمان حضرت شعیب رایج بود و ایشان مامور بود با آن مقابله کندکدام است؟
الف) عدم مقابله با فساد و تبعیض ب) کم فروشی و نپرداختن حقوق مردم
( -61خطیب الانبیاء) لقب کدام پیامبر الهی بوده است؟

ج) عدم مبارزه با فقر و کشتار زنان بی گناه د) عدم امر به معروف و نهی از منکر

الف) حضرت شعیب

ب) حضرت یعقوب

ج) حضرت ابراهیم

 -61پیامبران برای آگاه سازی و دعوت مردم کدام مراحل را به ترتیب انجام می دادند؟
الف) دعوت به سوی خدا – تهدید به عذاب الهی – مجازات مردم
ج) تطمیع – تهدید – مجازات

ب) مجازات مردم – پند و اندرز – تطمیع
د)خوشرویی – دعوت به سوی خدا -مجازات

د) حضرت یوسف

 -62خصوصیات افراد خودبین و خودخواه چگونه است ؟
ب) دیگران را مسخره می کنند
د) همه موارد

الف) خود را فهمیده می دانند و دیگران را نادان
ج) سخنان دیگران را بی محتوا و فرد را ضعیف و ناتوان می دانند

 -63سرگذشت کدام پیامبر از همه بیشتر در قرآن ذکرشده است چند بار ؟
الف) پیامبر اسلام 01بار

ب) حضرت شعیب 01بار

د) حضرت یونس 03بار 

ج) حضرت موسی بیش از 033بار

( -64ملاء) به چه کسانی گفته می شود؟
ب) کسانی که ظاهر آنها چشم را پرمی کند هرچند تو خالی هستند
الف) کسانی که ظاهری فریبنده دارند
د) گزینه ب و ج
ج) اشراف و شخصیتهای قلابی که اطراف قدرتهای ستمگر را می گیرند
 -65منظور از عبارت(یقدم قومه) در آیه شریفه  98سوره هود«یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار  »...چیست ؟
الف) هرقومی و ملتی با رهبر خویش وارد محشر می شود
ج) رهبران گروهها وارد محشر نمی شود

ب) فرعون که رهبر گمراهان عصر خودش بود در پیشاپیش قومش وارد محشر می شود
د) الف و ب

-66منظور از(یوم مجموع له الناس)در آیه 113سوره هود «إن فی ذالک لایه لمن خاف عذاب الاخرة ذالک یوم مجموع له الناس  »...چیست؟
الف) رستاخیز یک هدف و مقصد است که انسانها در مسیر تکاملی خود به سوی آن پیش می روند
د) همه موارد 
ج) روز قیامت هدف و مقصد است و انسانها بسوی آن پیش می روند

ب) که رستاخیز تنها ظرف اجتماع مردم است

 -67چرا بر اساس آیه شریفه 114سوره هود «و ما نوخره الا لاجل معدود» قیامت تاخیر دارد ؟
ب) آخرین برنامه انبیاءپیاده شود
الف) تا مردم جهان در میدانهای مختلف مورد آزمایش قرارگیرند
د) همه موارد
ج) آخرین سلسله تکامل که جهان استعداد آن را دارد ظاهر گردد و بعد پایان اعلام شود
 -68در روز قیامت مردم به چند دسته تقسیم می شوند و وضعشان چگونه خواهد بود ؟
ب) 2دسته سعادتمند که در بهشت جاودانه خواهند بود و شقاوتمند که در آتش اند
الف) 2دسته خوشبخت و بدبخت که تفاوتی بین آنها نخواهد بود
د) 0دسته خوشبخت – بدبخت و میانه که هرکس به فراخور اعمال خودش خواهد بود
ج)  0دسته سعادتمند ،بدبخت و شقاوتمند و سرگردان
-69براساس آیات 117و 118سوره هود رابطه گناه و کیفر رابطه کیفی است یا کمی ؟
ب) رابطه کمی و مربوط به زمان است
الف) رابطه کیفی و مربوط به زمان است
د) رابطه کیفی و مربوط به نتایج اعمال است
ج) رابطه کمی و مربوط به نتایج اعمال است
 -71حدیث «حقیقه السعاده ان یختم للرجل عمله بالسعاده و حقیقه الشقاوه ان یختم للمرء عمله بالشقاوه» بیانگر چه چیزی می باشد ؟
الف) سعادت و شقاوت ذاتی هر انسانی است

ب) انسان در گرو اعمالش می باشد

ج) راه بازگشت تا پایان عمر برای انسان باز است

د) همه موارد

 -71براساس فرمایش پیامبرگرامی اسلام  ،نشانه های سعادت و شقاوت انسانها کدامند ؟
الف) همسر صالح – خانه وسیع – همسایه شایسته – مرکب خوب – همسایه بد – همسسر بد – خانه تنگ – مرکب بد
ب) همسر مومنه – خانه داشتن – همسایه مومن – مرکب خوب – همسایه بد -همسر بد اخلاق – خانه کوچک -مرکب بد
ج) خانه وسیع – همسرخوب – همسایه مسلمان – مرکب خوب – همسایه کافر – همسر زشت – خانه کوچک – مرکب بد
د) همسر صالح – منزل مسکونی – همسایه خوب – مرکب خوب – همسایه دشمن – همسر نامناسب – خانه تنگ – مرکب بد



 -72آیه 111سوره هود «وان کلا لما لیوفینهم ربک اعملهم انه بما یعملون خبیر» اشاره به چه موضوعی دارد؟
الف) پاداش اعمال و تجسم پاداشی که خداوند عنایت کرده است
ج) آکاهی خداوند بر اعمال انسان و چگونگی مرگ انسان

ب) تجسم اعمال و اینکه پاداش و کیفر در حقیقت اعمال خود انسان است
د) نتیجه اعمال که خودش عذاب و پاداش را مشخص می کند

-73کدام سوره های قران سبب سفید شدن موهای پیامبر و مشاهده آثار پیری در آن حضرت شد ؟
الف) سوره های بقره و واقعه

ب) سوره ناس و بقره

ج) سوره واقعه و هود

د) سوره هود و شمس

 -74آیه  112سوره هود «  ...فاستقم کما امرت و من تاب معک  »...چه مسئولیت مهمی را برای مسلمانان بیان می کند؟
الف) استقامت و اخلاص

ب) رهبری مومنان برای جامعه

ج) عدم طغیان و تجاوز

د) همه موارد

 -75با توجه به آیه 112سوره هود«  ...فاستقم کما امرت و من تاب معک  »...استقامت به چه معنایی می باشد؟
الف) ایستادگی

ب) کار و تلاش

د) طلب قیام

ج) صبر

 -76چرا در اسلام اعتماد به ظالمان تحریم شده است ؟
ب) چون اعتماد به ظالمان در فرهنگ فکری جامعه اثر می گذارد
الف) چون در اسلام به استقلال مسلمانان اهمیت داده شده است
د) همه موارد
ج) چون تکیه بر بیگانگان سبب تقویت آنها است و جز بدبختی چیزی ندارد
-77بر اساس آیات 114و115سوره هود مهمترین دستورات اسلامی که در واقع روح ایمان و پایه اسلام است کدامند ؟
د) نماز و حج
ج) جهاد و نماز
ب) صبر و روزه
الف) نماز و صبر
 -78امید بخش ترین آیه قران از نظر رسول خدا(ص)کدام آیه است ؟
الف) آیه 001سوره هود

ب) آیه 000و 001سوره هود

د) آیه 0سوره حم

ج) آیه  000سوره هود

 -79پیامبر اکرم می فرمایند ........." :برای امت من هم چون یک نهر آب جاری است که بر در خانه یکی از شما باشد آیا گمان می کنید
اگر کثافتی در تن او باشد و سپس پنج بار در روز در آن نهر غسل کند آیا چیزی از آن بر جسد او خواهد ماند  .هم چنین است بخدا سوگند
 ..........برای امت من "از کیست ؟

الف) نمازهای پنج گانه  -روزه

ب) روزه – نمازهای پنجگانه

د) روزه  -نماز

ج) نماز  -روزه

-81مردم از نظر صبر و بردباری در برابر حواد ث ناگوار به چند دسته تقسیم می شوند ؟
الف) گروهی که فوراً دست و پای خود را گم کرده و جزع و فزع می کنند و گروهی که دست و پای خود را گم نکرده و با تحمل و بردباری در برابرحادثه می ایستند
ب) گروهی که فوراً دست و پای خود را گم کرده و جزع و فزع می کنند – گروهی که دست و پای خود را گم نکرده و علاوه بر تحمل و بردباری ،شکر گذارند
د) همه موارد
ج) کسانی که در برابر این حوادث عاشقانه به تلاش و کوشش بر می خیزند و با طرح و برنامه در راه خدا جهاد می کنند
 -81با توجه به آیه  117سوره هود«و ماکان ربک لیهلک القری بظلم»...خداوند با ملت و دیاری که ظلم وستم درآن باشد چگونه رفتار می کند؟
ب) خداوند آن قوم و شهر و دیار را به خاطر ستم و ظلم نابود نمی کند اگر در راه اصلاح گام بردارند
الف) مردم را به خود وا می گذارد تا ظلم فراگیر شود
د) آن قوم را به خاطر ظلم و ستمشان هلاک می کند
ج) آن قوم را رها نموده تا خودشان به فکر اصلاح جامعه بیفتند
-82ارزش و امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات چیست؟

الف) ناطق بودن

ب) عاقل بودن

ج) داشتن آزادی و اراده قوی

د) همه موارد

 -83مطالعه سر گذشت پیشینیان بر اساس آیات قرآن چه اثر و نتیجه ای دارد؟
الف) سرگذشت پیامبران پیشین سبب محکم شدن قلب پیامبر و اراده قوی و ثابت او می شد
ب) حقایق و واقعیتهای مربوط به زندگی و حیات و پیروزی و شکست همگی برای پیامبر آمده است
د) هرسه مورد
ج) بیان سرگذشت گذشتگان برای مومنان موعظه و اندرز و تذکر و یاد آوری است
(-84احسن القصص) نام دیگر کدام سوره می باشد؟

الف) سوره یوسف

ب) سوره حج

ج) سوره محمد(ص)

د) سوره انبیاء

-85داستان کدام سوره در قرآن سرنوشت شوم حسودان ،حاکمیت اراده خداوند ،ننگ بی عفتی و عظمت و شکوه پارسایی را بیان می کند؟
د) نوح
ج) محمد (ص)
ب) یوسف
الف) روم
-86خداوند چگونه نعمت را بر خاندان حضرت یعقوب تمام کرد ؟
ب) خواب دیدن حضرت یوسف مبنی بر سجده کردن یازده ستاره و ماه و خورشید
الف) برگزیده شدن حضرت یعقوب بعنوان پیامبر
د) همه موارد
ج) عزیز مصر شدن حضرت یوسف

 -87معنای حدیث «سرک من دمک فلا یجرین من غیر اوداجک» کدام است ؟
الف) عمل تو همچنان جان توست پس از آن مواظبت کن
ج) اسرار تو همچون خون توست که باید تنها در عروق خودت جریان داشته باشند

ب) اسرار تو همانند جان توست پس از آنها مواظبت کن
د) گفتار تو همچون عمل توست پس مواظب باش که چه می گویی

 -88با توجه به حسادت برادران حضرت یوسف نسبت به آن حضرت  ،دیدگاه آنان در خصوص حضرت یعقوب چه بود ؟
ج) پدر را طلسم کردند د) پدر را رها کرده وزندگی مستقلی در پیش گرفتند
الف) پدر را گمراه می دانستند ب) می گفتند پدر تبعیض قائل می شود
 -89بر اساس آیه های  9و  11سوره یوسف و حسادت آنان نقشه های طرح شده برای از بین بردن حضرت یوسف کدام است ؟
الف)کشتن حضرت یوسف

ج) انداختن در چاه

ب) فرستادن حضرت یوسف به سرزمین دور دست

د) الف و ب

 -91کدام گزینه معنای کامل و درست(غبطه) می باشد ؟
ب) غبطه یعنی اینکه فرد تلاش کند تا نعمت از دیگران سلب شود
الف) غبطه یعنی آرزوی داشتن آنچه دیگران دارند و تلاش مثبت جهت رسیدن به آن
ج) غبطه یعنی اینکه فرد خودش در نعمت باشد و دیگران را از آن محروم کند و همه چیز را برای خودش بخواهد د) همه موارد
 -91براساس حدیث امام صادق (ع) «ان المومن یغبط و لا یحسد و المنافق یحسد ولا یغبط» تفاوت میان منافق و مومن چیست ؟
الف) افراد با ایمان صدق در عمل و گفتار دارند ولی افراد منافق صادق نبوده و دورو هستند
ب) افراد با ایمان فقط غبطه می خورند ولی حسادت ندارند لیکن افراد منافق حسد می ورزند ولی غبطه نمی خورند
ج) افراد با ایمان غبطه می خورند لیکن افراد منافق غبطه می خورند و حسد می ورزند
د) افراد با ایمان حسادت دارند و غیطه می خورند لیکن افراد منافق فقط غبطه می خورند
 -92به فرموده امام سجاد(ع) چرا حضرت یعقوب به فراق و دوری از یوسف توبیخ و مجازات شد؟
ج) علاقه زیاد حضرت یعقوب به حضرت یوسف
ب) امتحان و آزمایش الهی
الف) عدم توجه به سائل و خشمگین کردن خداوند

د) همه موارد



 -93آیا گریه حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسف منافاتی با صبر جمیل دارد؟
الف) خیر  -زیرا گریه حضرت یعقوب گریه بی تابی بود و کنترل خود را از دست داده بود
ب) خیر  -ا ین یک امر عاطفی است و مهم آن است که سخن و کرداری بر خلاف رضای خداوند انجام ندهد
د) همه موارد
ج) خیر  -زیرا گریه های حضرت یعقوب در فراق فرزندش بود که خبری از او نداشت
 -94منظور از(تاویل احادیث) در آیه شریفه  21سوره یوسف« ...و کذالک مکنا لیوسف فی الارض و لنعلمه من تاویل الاحادیث  »...چیست؟
الف) علم تعبیر خواب

ب) سخنان خوب

ج) تفسیر قرآن

د) وحی الهی

 -95منظور از (بلوغ اشد) در آیه شریفه  22سوره یوسف«ولما بلغ اشده آتیناه حکماً و علماً و کذالک نجزی المحسنین» چیست؟
الف) رسیدن به 03سالگی

ب) رسیدن به بلوغ جسمی و روحی

ج) مرحله قبل پیری

 -96برترین جهاد در اسلام ،جهاد  .........است و جهاد  ...........نام دارد؟
ج) جهاد با نفس – جهاد اکبر
الف) جهاد در جنگ – جهاد اصغر ب) مبارزه با نفس – جهاد اصغر

د) همه موارد

د) جهاد در جنگ – جهاد اکبر

 -97دلایل روسفید شدن حضرت یوسف در مبارزه با نفس چیست؟
ب) توجه به نمک شناسی نسبت به عزیز مصر که در خانه او زندگی می کرد
الف) خود را به خدا سپرد و در پناه لطف او بود
د) همه موارد
ج) خودسازی حضرت یوسف و بندگی توآم با اخلاص
 -98از نظر حضرت علی(ع) مجاهد حقیقی چه کسی است؟
ب) کسی است که گناه نکند
الف) کسی است که با هوسهای سرکش نفس بجنگد
د) کسی است که با هوای نفس مبارزه کند
ج) کسی است که در کار خیر مشارکت کند
 -99همسر عزیز مصر کدام گروه از زنان مصر را به مهمانی دعوت نمود و چه اتفاقی افتاد؟
ب) زنان اشراف مصر – آنها در مهمانی از تعجب دستان خود را بریدند
الف) همه زنان مصر – انها زن عزیز مصر را تشویق نمودند
د) زنان اشراف مصر – انها زن عزیز مصر را تشویق نمودند
ج) همه زنان مصر – آنها در مهمانی از تعجب دستان خودر ا بریدند

 -111همسر عزیز مصر به چه دلیل زنان اشرافی را به مهمانی دعوت نمود ؟
الف) چون این قبیل مهمانی ها تکرار می شد و زن عزیز مصر می خواست یوسف را به آنان نشان دهد ب) دلیل اینکه زنان اشراف مصر حضرت یوسف را ببینند
د) همه موارد
ج) برای اینکه آنها همسر عزیز مصر را ملامت می کردند و می خواست تا آنها حضرت یوسف را ببینند و او عکس العمل آنها را ببیند
-111حضرت یوسف پس از مهمانی عزیز مصر و توصیه زنان اشرافی وسوسه گر به ایشان مبنی بر تامین خواسته همسر عزیز مصر چه کرد؟
ب) توجهی به حرفهای آنان نکرد
الف) خواسته همسر عزیز مصر را اجابت نمود
د) همه موارد
ج) از خداوند خواست تا زندان را با همه سختی هایش در نظر او محبوبتر کند
-112چرا زندان حضرت یوسف علیرغم توصیه او به یکی از دو زندانی آزاد شده مبنی بر یاد آوری نزد ارباب و عزیز مصر طولانی شد ؟
ب) دیر گفتن فرد آزاد شده

الف) توجه به غیر خدا

ج) کشته شدن فرد آزاد شده

د)همه موارد

 -113مفهوم تعبیر خواب حضرت یوسف در زندان برای آن دو جوان مبنی بر ساقی شراب و به دار آویختن چه چیزی می باشد؟
ب) عدالت عزیز مصر
الف) هر کس به سزای عملش می رسد
ج)در جامعه و محیطهای فاسد  ،آنها که در مسیر خوشگذرانی و شهوتند آزادی دارند و آنها که در راه خدمت به خلق خدا تلاش می کنند حق حیات ندارند
د) همه موارد
 -114حضرت یوسف در زندان چه می کرد ؟
ب) عبادت و پرستاری بیماران و دلداری درد مندان

الف) خودسازی

ج) ارشاد و راهنمایی زندانیان

د) همه موارد

 -115منظور از بقرات در آیه شریفه  46سوره یوسف«یوسف ایها الصدیق أفتنا فی سبع بقرات سمان  » ...چیست ؟
الف) هفت گاو

ب)روزگاران

ج) هفت سال

د)هفت روز

 -116چرا حضرت یوسف پس از مراجعه قاصد عزیز مصر نمی خواست به سادگی از زندان آزاد شود ؟
الف) می خواست عفو شاه را قبول کند و بصورت یک مجرم و متهم از زندان آزاد نشود
ب) می خواست تا درباره علت زندانی شدنش تحقیق و بی گناهی و پاک دامنیش ثابت شده و با سربلندی از زندان آزاد شود
ج) می خواست از زنان مصر خصوصاً همسر عزیز مصر انتقام بگیرد و به عزیز مصر بفهماند که خطاکار نیست
د) چون دوست داشت در زندان بماند
 -117علمای اخلاق برای نفس انسان سه مرحله قائلند ،آن سه مرحله به ترتیب کدامند ؟
ب) نفس مطمئنه –نفس لوامه –نفس اماره
الف) نفس لوامه –نفس مطمئنه –نفس اماره
د) نفس اماره –خودسازی –نفس مطمئنه
ج) نفس اماره –نفس لوامه –نفس مطمئنه
 -118با توجه به آیه  116سوره مبارکه هود«فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق» ،منظور از (زفیر) و (شهیق) چیست؟
ب) (زفیر) آغاز صدای الاغ و (شهیق) پایان صدای الاغ
الف) (زفیر) به معنای فریاد کشیدن با بیرون فرستادن نفس و (شهیق) ناله توأم با فرو فرستادن نفس
د) همه موارد
ج) هر دو صدای ناله و فریاد کسانی است که از غم و اندوه ناله سر می دهند
 -119بنا بر روایات کدام یک از موارد زیر در زمان طفولیت سخن گفتند؟
الف) فرزند آرایشگر فرعون

ب) شاهد حضرت یوسف

ج) حضرت عیسی(ع)

د) همه موارد

 -111کدامیک از موارد زیر دلیل اعتراف صریح زلیخا مبنی بر پاکی حضرت یوسف(ع) می باشد؟
ب) برای او محقق شد که خداوند حامی پاکان و نیاکان است
الف) عذاب وجدان و علاقه شدید وی به حضرت یوسف
د) همه موارد
ج) خداوند هرگز از خائنان حمایت نمی کند

