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طبق گفته پیامبر اکرم )ص(:-1

 «.قرآن از همه چیز، به جز .................... برتر است»                                       

 ج( خداوند                        د( حضرت محمد      الف( انسان                     ب( پیامبران                      

حضرت عزیر )ع( چند سالی در زیر درخت مرده بود؟-2

 سال 40سال                        د(  50سال                           ج(  100سال                 ب(  10الف( 

است؟ترجمه آیه زیر در کدام گزینه به صورت صحیح آورده شده -3

 

 

 مهربان استب( و خداوند نسبت به ایمان داران              هربان است                    الف( خداوند رئوف و م

 ج( خداوند نسبت به مسلمانان مهربان است                      د( و خداوند نسبت به بندگان مهربان است

به صورت صحیح آمده است؟در کدام گزینه « سما»و « مبین»معنی واژگان -4

 زمین -آسمان             د( چراغ زمین             ج( آشکار – -آسمان       ب( آشکار الف( چراغ –

در کدام گزینه به صورت صحیح آمده است؟« امن»و « غالم»معانی واژگان -5

 زمین آسمان             د( چراغ – ایمان آورد       ج( دختر – انجام داد       ب( پسر – الف( پسر –

صحیح آمده است؟ ترجمه آیه زیر در کدام گزینه به صورت-6

 

 

 

 ب(شیطان انسان را به گناه می اندازد            الف( همانا شیطان برای انسان دشمن آشکار است

 دشمن انسان استوسوسه می کند                                 د ( قطعا شیطان ج( شیطان انسان را 

در کدام گزینه به صورت صحیح آمده است؟« عباد» معنی واژه -7

 اسیر                     ج( بندگان                            د( اسیرانب(    الف( بنده                  

طبق گفته حضرت علی )ع(:     یاران ......... شکست ناپذیرند.-8

 ب( قرآن                       ج( با ایمان                          د( با تقوا      پیامبر            الف( 

در کدام گزینه آمده است؟« تعقلون»و « آیات»معانی واژگان -9

 اندیشه نکنید -اندیشه نکنید    د( قدرت -اندیشه کنید      ج( آیه ها -اندیشه کنید      ب( قدرت -الف(آیه ها

مقابل در کدام گزینه صحیح است؟تر جمه آیه  -10

 عهد بدهید ب( به همدیگر                    الف( وفادار باشید           

 ج( عهده دار و مسئول باشید               د( به عهد خود وفا کنید 
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