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 دقیقه  مدت: 
 

 بارم سؤال

 (( کدام است؟انّه یعلم الجهر و ما یخفیمفهوم آیه ))( 1

 از آنچه در قلب ما می گذرد، آگاه است.او ب(                      .    خداوند بر همه چیز آگاه استالف( 

 او از فرو افتادن برگ درختی در گوشه ای از جهان باخبر است.د(    او از آنچه چشم های ما می بیند، آگاه است.         ج( 

 

 متفاوت است؟کدام آیه با سایر آیات ( 2

 و من یشاقّ اهلل فانّ اهلل شدید العقابب(                   ظلم النّاس شیئا          انّ اهلل الیالف( 

     و کان اهلل شاکرًا علیمًاد(                                      انّ اهلل یحبّ التّوّابینج( 

 

 مصرع اشاره به صفات سلبی دارد؟کدام ( 3

 نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجیملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی                                   ب( الف( 

 سزاوار ثنایی ونه بجنبی، نه بگردی، نه بکاهی، نه فزایی                                   د( تو نماینده فضلی، تب( 

 

 ( عبارت ))سبحان اهلل و الحمدهلل(( حاوی کدام معناست؟4

 ج( حمد و تسبیح خدا        د( حمد و ستایش خدا          ب( تسبیح خدا          الف( حمد خدا
 

 ؟نیست پیامبران رسالت جمله از گزینه کدام( 35 ص) آیه مطابق( 5

 کند پاکشان( ب                                             بخواند برآنها را آیاتش( الف

 دهد پاسخ ایشان اساسی سؤاالت به( د                 بیاموزد آنان به را حکمت حقایق و شریعت احکام( ج

 

 ؟باشد نمی جهان حقایق به مردم کردن متوجه برای پیامبران های اهرم و ابزار عنوان به زیر موارد از یک کدام( 6

 قرآن تالوت( د        تفکر به ها انسان تشویق( ج       معجزات ارائه( ب        دلیل آوردن( الف
 

 ؟است صحیح پیامبران تربیتی روش خصوص در عبارت کدام( 7 

 نمودند می دعوت صالح و خیر به باالخره و کردند می بیان را الهی قوانین و احکام سپس کردند می اصالح را شناخت ابتدا( الف

 نمودند می دعوت صالح و خیر به باالخره و کردند می اصالح را شناخت سپس کردند می بیان را الهی قوانین و احکام ابتدا( ب

 کردند می اصالح را شناخت باالخره و کردند می بیان را الهی قوانین و احکام سپس نمودند می دعوت صالح و خیر به ابتدا( ج

 کردند می بیان را الهی قوانین و احکام باالخره و نمودند می دعوت صالح و خیر به سپس کردند می اصالح را شناخت ابتدا( د
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