
 گزینه د گزینه ج گزینه ب گزینه الف سوال ردیف

1 
مصلي در آيه ﴿َواتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراهيَم ُمَصلًّى﴾ 

 مشعر به چه معناست؟
 وصف نماز گزار نمازگزاران خاص

وصف ملکه ای 
 برای مکان نماز

هم عرض بودن 
 کعبه و مقام

2 
نباط استبا توجه به آيه ﴿ ِمْن َمقاِم ِإْبراهيَم﴾ چگونه 

شود که اقامه نماز طواف بايد پشت مقام ابراهيم مي
 باشد؟ 

 فهم مردم  از عرف

تفسیر روایات از 

مِنْ مَقامِ  ﴿آیه 

 ﴾إِبْراهیمَ

 سیره متشرعه 

3 
منظور از عاکفين ذکر شده در آيه ﴿َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه 

 َو اْلَباِد﴾ چه کساني هستند؟ 
 نمازگراران

نظرکنندگان  به 
 یت ب

اعتکاف 
 کنندگان

 اهل مکه

4 
پس از فتح مکه، اولين اقدام پيامبر گرامي)ص( چه 

 بود؟
 انتقام از مشرکین 

پاک کردن 
ی مطاف و قبله

مسلمین از 
 آلودگي و شرک 

اجتماع 
مشرکین در 
 خانه ابوسفیان

دعوت مشرکین به 
 صلح

 حضور حجاج  شهر شدن  تجاری شدن  امنیت  دل پذيرترين نعمت براي اهل مکه چه بود؟ 5

6 
تفاوت نعمت هاي اعطايي به اهل مکه براي کافر و 

 مسلمان چيست؟

هردو یکسان 
 متنعم هستند 

کفّار امنیت 
موقّت و ارتزاق 
 محدود دارند 

برکات و امنیت 
فقط برای 

 مؤمنین هست

متنعم بوده اند 
کافران تا قبل از 

اسالم  و 
مسلمانان بعد از 

 اسالم

7 
آيه ﴿َو اْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمراِت﴾ منظور از با توجه به 

 اهل در کالم حضرت ابراهيم چه کساني هستند؟

بدل بعض من 
 البعض

بدل کل من 
 الکل

بدل بعض من 
 الکل

بدل کل من 
 البعض

 هاي دنيوي چيست؟مندي كافران از نعمتسّر بهره 8
اتصال نعمت آنان 
 به عذاب آخرت 

نعمت دنیا توام 
ب و با عذا

 سختي است

جلوگیری از 
 لجاجت کافران

 امتحان مومنان

9 
 با توجه به آيه ﴿ َو ِإْذ َيْرَفُع ِإْبراهيُم اْلَقواِعَد ِمَن اْلَبْيِت
َو ِإْسماعيُل﴾ چرا حضرت اسماعيل را دستيار تفسير 

 کرده اند نه معمار؟

 ابراهیم بزرگتر بود
اخالص ابراهیم 

 بیشتر بود

ابراهیم مسئول 
 بنای مستقیم

 کعبه بود

اسماعیل در یقین 
همپای  ابراهیم 

 نبود

11 
شروط پذيرش عمل توسط خداي سبحان کدام 

 است؟
 خیر بودن

في نفسه حق  
و خیر باشد و 
عامل آن اهل 

 تقوا باشد

مهم بهرمندی 
 دیگران است

فقط عمل مومنین 
 را قبول مي کند

 ارزنده  رفیع عتيق بودن کعبه به چه معناست؟ 11
از مالکیت آزاد 

 مردم
 گرانبها

 سواالت آزمون تفسیر آیات حج

 8931ویژه آموزش تکمیلی روحانیون ، معین ها و معینه های حج تمتع 



12 
 َو با توجه به آيه ﴿ َو َطهِّْر َبْيِتَي ِللطَّاِئفيَن َو اْلقاِئميَن

اني چه کس« رکع السجود»الرُّكَِّع السُُّجوِد﴾ منظور از 
 هستند

 طواف کنندگان
نمازگزارانِ در 
 مسجدالحرام 

نماز گذاران 
متوجه به سمت 

 کعبه 

سجده کننده گان 
 در سحرگاه

13 
اسالم در آيه مبارکه ﴿َربَّنا َو اْجَعْلنا ُمْسِلَمْيِن َلَك﴾ به 

 چه معناست؟
 سالم بودن قلب مومن

قبول اسالم با 
 ذکر شهادتین

قلب سلیم همراه 
 با انقیاد تام

14 
نشانه ي پذيرش عمل ابراهيم و اسماعيل از سوي 

 حق تعالي چيست؟

معرفي کعبه به 
 عنوان ملک خود

قراردادن کعبه 
 وان قبلهبعن

مکه را بلد امن 
 قرار داد

عمل ابراهیم و 
اسماعیل را 
 تحسین کرد

 فرق ارائه و تعليم مناسک چيست؟ 15
ارائه یعني   

 فهماندن
ارائه همان 
 تعلیم است

ارائه تعلیم 
 شفاهي است 

تعلیم بعد از ارائه 
 است

 مراتب اسالم کدامند؟ 16

 -اظهار شهادتین 
اسالم بعد از ایمان 

 لیمقلب س -

اظهار شهادتین 
 -قلب سلیم  -

اسالم بعد از 
 ایمان

اظهار شهادتین 
اسالم بعد از  -

قلب  -ایمان 
مقام  -سلیم 

توکل و 
 رضاست

 -اظهار شهادتین 
 -قلب سلیم 

اسالم بعد از ایمان 
مقام توکل و  -

 رضاست

 قلب مسلمان قلب سليم به چه معناست؟ 17
قلبي که با یاد 
 خدا آرام بگیرد

ه به قلبي ک
همیشه به یاد 

 خدا باشد

یعني قلبي که به 
مقام تسلیم رسیده 

 باشد

 سليم نشانه ي چيست؟ قلب 18
نشانه مقام تسلیم 

 است 

نشانه مقام رضا 
 است

نشانه مقام 
 توکل است 

نشانه مقام فقر 
 است

19 
عبارت "توبه عبد در ميان دو توبه خداوند" به چه 

 معناست؟

یعني عبد توبه مي 
ا مي کند و خد
 پذیرد

تا بنده توبه 
نکند خدا توفیق 

 توبه نمي دهد

اول خدا توفیق 
مي دهد بعد 
بنده توبه مي 
کند آنگاه خدا 

 مي پذیرد

بنده توبه مي کند 
و خدا مي پذیرد 
آنگاه توبه واقعي 

 اتفاق مي افتد

 فرزندان معنوي حضرت ابراهيم چه کساني اند؟ 21
اسحاق و اسماعیل 

 و فرزندان آنها

بني همه 
اسرائیل و 
 مسلمین

یهودیان، 
مسیحیان و 

 مسلمانان
 همه امت اسالمي

 منقطعین از دنیا چه کساني به مقام كمال االنقطاع مي رسند؟ 21
زاهدین و 

 عابدین
اسالم بعد از 

 ایمان
 مقام فقر مطلق

22 

ا با توجه به آيه ﴿َربَّنا َو اْبَعْث فيِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم َيْتُلو
كِّيِهْم آياِتَك َو ُيَعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة َو ُيَز َعَلْيِهْم

ِإنََّك َأْنَت اْلَعزيُز اْلَحكيُم﴾ ارتباط دعاي حضرت 
 ابراهيم  و بعثت پيامبر اسالم)ص( چيست؟ 

کامل بودن اسالم 
 به دعای ابراهیم

اوج رسالت 
ابراهیم در 
 پیامبر اسالم

مرتبط بودن دو 
پیامبر در سنت 

 يدین

ه بعثت پیامبر نتیج
دعای حضرت 
 ابراهیم است



23 
کساني که به عدم فوريت حج نظر دارند به چه امر 

 استناد ميکنند؟
 آیات قران عمل پیامبر سنت و روایات اجماع

 تکفیری ناسپاسي کفر اعتقادی کفر عملي است مراد از کفر در عقوبت ترک حج چيست؟ 24

25 
اسالم)ص( چه بوده ترين رسالت پيامبريکي از مهم

 است؟

تالي آیات برای 
هدایت جمعي 

 مردم

تالي آیات و 
معلّم کتاب و 

حکمت و مزکّي 
 نفوس

مزکّي نفوس و 
 متقین

مروج احکام و 
 سنت ابراهیم

 ها و عناصر نظام کامل اسالمي کدامند؟مؤلفه 26

مراکز دیني، رهبر 
آسماني، قلوب 
 پذیرای مردم

ساختار و 
 سازمان

 برنامه و سازمان مردم و رهبری

 اعتراف به حق از آثار اسالم قبل ايمان کدامند؟ 27
داشتن قلب 

 سلیم 

حرمت خون و 
جان، تجویز 
نکاح، ارث 

 بردن

 احترام اجتماعي

28 
وجه تقديم و تأخير تعليم و تزكيه بر يكديگر در 

 قرآن چيست؟

همیشه تزکیه 
 مقدمه تعلیم 

تعلیم فقط برای 
 تزکیه است

 جدا ناپذیرند

تا تزکیه نباشد 
تعلیم اثر ندارد و 

تعلیم باعث 
وارستگي و منجر 
 به تزکیه مي شود

29 
قرآن در چه مواردي تعليم را بر تزکيه مقدم داشته 

 است؟

هر جا سخن از  
دعای ابراهیم 

است تعلیم مقدم 
 است

وقتي اجابت 
خدا را نقل 

 کندمي

همیشه تزکیه را 
 مقدم مي دارد

همیشه تعلیم را 
 ي داردمقدم م

31 
مندي از نعمت رسالت را چه چيزي زمينه ي بهره

 فراهم مي آورد؟
 تعهد و معرفت رشد عقلي ایمان  عمل 

31 
سوره توبه زکات چگونه در تطهير  301بر اساس آيه 

 و تزکيه انسانهاي توانگر تاثير دارد؟

باعث تعالي روح  
 دیگران 

باعث رشد 
اقتصادی و 
جلب محبت 

 دیگران 

شدن  باعث کم
عالقه به مال 
است و عالقه 
مانع تطهیر و 

 تزکیه است

باعث جلوگیری از 
 احتکار مي شود

 تزکيه به چه مواردي اطالق مي شود؟ 32
مسائل اخالقي و 

 تصرف باطني
اخالقي و 

 معنوی
فقط تصرف در 

 باطن
 استمرار معنویت

33 
عامل قريب « خذ من اموالهم صدقه»بر اساس آيه 

 تزکيه کدام است؟
 کم شدن مال انسالخ مال دنیا

حذف آلودگي از 
 مال

 تعلیم عمل صالح 



34 
طبق آيه تزکيه انسان چگونه مي تواند خود را از 

 آلودگي ها پاک کند؟

دوری از 
خودخواهي و 
 سرکوب نفس

 با تعلیم و تعلم
با توبه و 
 استغفار

با دوری از 
 گناهکاران

 ت؟ سسر دشوار بودن تزکيه نسبت به تعليم در چي 35
همیشه در معرض 

 ریا است
چون کار باطني 

 است

بعلت نداشتن 
معیار صریح در 

 امور معنوی

تزکیه هدف و 
ترکیب علم و 

 عمل است

36 
نقد بيان فخر رازي درباره مزکي بودن انبياء کدام 

 است؟

انبیا فقط تعلیم 
 مي دهند

مزکي بودن 
انبیا مستلزم 

 جبر است

تزکیه به عنوان 
پاداش سالک 

 هلل است الي ا

باعث لغو بودن 
 رسالت خواهد بود

 انذار مردم انذار متفقه هدف اصلي خداوند از امر به تفقه چيست؟ 37
انذار متفقه و 
بعدش انذار 

 مردم 
 فهم دین

 وجود مطهرات قابلیت  شرط تطهير چيست؟ 38
وجود مطهر 
متناسب با 

 متنجس

نیت خالص به 
 هنگام تطهیر

 برای احترام کعبه گفته مي شود؟ چرا به كعبه بيت اهلل 39
کعبه برای 
منازل دیگر 
 محور است

چون اولین بیت 
 است

به خاطر عظمت 
 کعبه 

41 
با توجه به آيه ﴿َفاتَِّبُعوا ِملََّة ِإْبراهيَم َحنيًفا َو ما كاَن 

ِمَن اْلُمْشِركيَن﴾ يکي از بارزترين نمونه هاي پيروي 
 از ملت ابراهيم کدام است؟ 

ر دادن قبله قرا 
 کعبه

قرباني کردن به 
 خاطر کعبه

حرمت نهادن 
 به کعبه

 طواف دور کعبه

41 
المقدس از چه زماني قبله پيروان حضرت بيت

 ابراهيم)ع( بوده است؟

از زمان حضرت 
 ابراهیم

از زمان حضرت 
 داود

از زمان حضرت 
 موسي

از زمان حضرت 
 سلیمان

 دليل شرافت کعبه کدام است؟  42

 مسبوق به عدم،
سابق بر ثاني، 
 ارتباط با رب

بزگداشت از 
 سوی مردم

تکریم دین 
 ابراهیم

 شرافت ذاتي کعبه

 در چه صورتي اجراي حد در حرم جايز نيست؟ 43

باید حدود را به 
خارج از حرم 

منتقل کرد و حفظ 
حرمت حرم الزم 

 است

حدود الهي در 
هر حالي اجرا 

مي شودو 
تعطیل بردار 

 نیستند

حرم همیشه 
ت و امن اس

نباید در آن حد 
 جاری کرد

اگر کسي در حرم 
 جنایت کرده باشد

44 
ذکر شده درآيه ﴿َو ِلّلِه َعَلى الّناِس ِحجُّ اْلَبْيِت « علي

 َمِن اْسَتطاَع ِإَلْيِه َسبياًل﴾ به چه معناست؟

« من»به معنای 
 است

به معنای  
 «مع»

الم هلل و علي  
 مترادف هستند

علي در حقیقت به 
« ناسلل»معنای 

 است



 سر تعبير از مکه به بکه چيست؟ 45
مکه نام قدیمي 

 بکه است

در برخي از 
قبایل به بکه 
 تعبیر شده است

اجتماع عظیم 
های انسان

یکتاپرست بر 
گرد 

 توحید محور

در دعای ابراهیم 
 بکه امده است

46 
با توجه به آيه ﴿َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َو آَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف﴾ 

 امنيت مکه از چه زماني بوده است؟

پس از دعای 
 ابراهیم بوده است

قبل از اسالم 
بوده  است و 
بعد از اسالم 
تشریع شده 

 است

بعد از ظهور 
 اسالم

پس از احداث 
توسط حضرت آدم 

 )ع(

 ه کدام است؟خصوصيت فقهي حرم و کعب 47

ورود باید با احرام، 
ممنوعیت ورود 
کافر و  حرمت 

ایذاء کسي که در 
 حرم باشد

ورود با احرام 
 برای بار اول

اجرای 
همیشگي حد 

 در خارج از حرم 

بلد امن است لذا  
ایذاء کسي که در 
حرم باشد حرام 

 است

48 
ر دبا توجه به آيه ﴿ِلّلِه َعَلى الّناِس ِحجُّ اْلَبْيِت﴾ وجوب 

 حج چه نوع واجبي است؟

واجب با توسعه 
 وقت

 واجب مطلق واجب فوری واجب توصلي

49 
با توجه به آيات ﴿َربِّ اْجَعْل هذا َبَلًدا آِمًنا﴾ و ﴿َربِّ 

اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد آِمًنا﴾ دليل ذکر بلد در يک آيه بدون 
 الف و الم و در آيه ديگر با الف الم چيست؟  

بلد بدون االف و 
الم  اشاره به 

سکونت خانواده 
حضرت ابراهیم 

 دارد

البلد اشاره به 
شهر شدن مکه 

 است

البلد اشاره به 
کعبه قبل از 
ساخت و بلد 
اشاره به کعبه 
بعد از ساخت 

 است

البلد اشاره به کعبه 
بعد از ساخت و بلد 
اشاره به کعبه قبل 
از ساخت است و 
سرزمین لم یزرع 

 است

 به چه معناست؟ ام القري بودن مکه  51
مکه بر دیگر 

 شهرها برتری دارد

مکه اولین شهر 
مسکوني بوده 

 است

کعبه در این 
 شهر قرار دارد

بر اساس متن 
کتاب و حدیث 

الرض مکه دحو ا
ام همه قرایي 

است که در جهان 
 وجود دارد

51 
با توجه به آيه ﴿فيِه آياٌت َبيِّناٌت﴾ و طبق روايات 

 منظور از آيات بينه چيست؟
 کعبه مسجد الحرام

مقام ابراهیم، 
حجر االسود و 
 حجر اسماعیل

 زمزم

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://wikihaj.com/index.php?title=%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
https://wikihaj.com/index.php?title=%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1


52 

بني االسالم علي خمسة اشياء »با توجه به روايت 
« والحج والصوم والواليهعلي الصالة والزكاة 

کداميک از اين پنج مسئله نسبت ساير موارد 
 است؟ افضل

 الصوم الحج الوالیه الصاله

53 
از کدام سوره قرآن به عنوان فخر براي 

 اميرالمؤمنين)ع( ياد شده است؟ 
 سوره فجر سوره انسان  سوره کوثر سوره توبه

54 
با توجه به سخنان پيامبراسالم )ص(، چرا بايد آيات 

 سوره برائت را اميرالمؤمنين)ع( اعالم مي کرد؟

شجاع و نترس 
 بودن حضرت

 فرمان الهي
چون حضرت 
محافظه کار 

 نبود

پیامبر فرموده 
ابالغ این سوره 

تنها با من یا کسي 
که از من است 

 باید باشد

 بیعت با پیامبر سلم و انقطاع بیان شهادتین حصل اسالم بعد ايمان به چه معناست؟ 55

 عواقب ممانعت از امور عبادي خانه خدا چيست؟ 56
باعث نزول بال 

 مي شود

خبث سریره به 
همراه دارد و 
باعث عذاب 

 الیم است

رزق و روزی 
 کم مي شود

مستحق 
محرومیت  از نعم 

 الهي مي شوند

57 
ن َسِبيِل َوَيُصدُّوَن َعبا توجه به آيه ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 

دُّوَن َعن َوَيُص» اللَِّه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم﴾ چه فرقي بين 
 است؟ « َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم » و « َسِبيِل اللَِّه

ای گذارند عدّهنمي
 -مسلمان بشوند 

آنهایي که اسالم 
 شانآوردند، وظیفه

 را انجام بدهند

از کارهای خیر 
جلوگیری مي 

نمي  -کنند
گذارند حج بجا 

 بیاورند

یعني راه حج را 
از  -مي بندند 

اعمال حج و 
عمره جلوگیری 

 مي کنند

راه را بر حجاج  
مکي و غیر مکي 

فقط غیر مکي   -
 را مي فرماید

58 
َباِد﴾ با توجه به آيه ﴿َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْل

 منظور از عاکف و بادي کيست؟ 

کف مقیم مکه عا
و بادی مجاور 

 مکه

مقیم اهل مکه 
و  عاکف 

کساني اند که 
از منطقه دور 

 مي آیند

عاکف اهل مکه 
و بادی بادیه  
 نشین هستند

عاکفین مالکین در 
مکه و  بادی 
کساني اند که 
 مستاجر هستند

59 
دليل رد ادعاي ابوحنيفه و پيروانشان بر ممنوعيت 

ره دادن آن کدام خريد و فروش زميِن مّكه يا اجا
 است؟

چون این سرزمین 
به همه تعلق دارد 
لذا همه مي توانند 

خرید و فروش 
 انجام دهند

اهل مکه مالک 
ملک خود 

هستند و و نمي 
توان این حق را 

 از آنها گرفت

سیره متشرعه 
 خالف این است

آیه شامل مسجد 
الحرام است نه 

 مکه



61 
ن َسِبيِل وا َوَيُصدُّوَن َعبا توجه به آيه ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُر

اللَِّه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم﴾ چگونگي افاده کلمه ﴿يصّدون﴾ 
 بر استمرار گذشته را دارد؟

بر اساس رفتار 
دائمي کافران و 

 سیره آنا ن

بر اساس 
احادیث و 

 روایات تفسیری

مضارع مفید 
استمرار و به 
ماضي عطف 

 شده است

مضارع مفید 
استمرار نسبت به 

شته و آینده گذ
 است

61 
 با توجه به آيه ﴿َوَطهِّْر َبْيِتَي ِللطَّاِئِفيَن َواْلَقاِئِميَن

َوالرُّكَِّع السُُّجوِد﴾ فرق ميان طائفين با قائمين و رکع 
 السجود چيست؟

طائفین کساني اند 
که از نزدیک در 
مدار کعبه طواف 

کنند وَالْقَائِمِینَ مي
و الرُّکَّعِ السُّجُودِ 

ای کساني هم بر
که از دور متوجه 

 اندکعبه

مربوط به حالت 
های مختلف 

حاجي است که 
در حال طواف 
 یا سجده است

اشاره به وظایف 
حاجي در حالت 
های مختلف 

 دارد

چهار گروه مختلف 
با توجه به وضعیت 
معنوی حج گزاران 

 را بیان مي کند

62 
طبق نظر مفسرين مخاطب آيه ﴿َوَأذِّن ِفي النَّاِس 

 ْلَحجِّ﴾ کيست؟ ِبا
 پیامبر اسالم)ص(

حضرت 
 اسماعیل)ع(

حضرت 
ابراهیم)ع( را 
مخاطب مي 
دانند و در 

روایات حضرت 
محمد)ص( هم 
 گفته شده است

تمام انبیا بعد از 
 حضرت ابراهیم)ع(

 الْمُؤْتُونَ الزَّکَاةَ  مُقِیمِینَ الصَّالَةَ  صابرین مخبتين به چه افرادي گفته مي شود؟  63
که خضوع کساني 

و سِلْم مطلق در 
 برابر خدا دارند

64 
با توجه به آيه ﴿َوَبشِِّر اْلُمْحِسِنيَن﴾ انواع احسان 

 کدامند؟

 -احسان سالکان 
 مقام عابدان

 -فعلِ حَسن 
احسانِ به غیر 

مقامي از  -
 مقامات سالکان 

 -فعلِ حَسن 
 احسانِ به غیر

 -فعل احسان 
 مقام احسان

65 

ن َيَناَل اللََّه ُلُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَها با توجه به آيه ﴿َل
َكبُِّروا َولِكن َيَناُلُه التَّْقَوي ِمنُكْم َكذِلَك َسخََّرَها َلُكْم ِلُت

ر اللََّه َعَلي َما َهَداُكْم َوَبشِِّر اْلُمْحِسِنيَن﴾ مسئله اولي د
 قبول عمل چيست؟ 

تقوایِ عامل شرط 
صحّت آن عمل 
است نه تقوایِ 

 عمل

یِ در   تقوا
عمل شرط  نه 

 تقوایِ عامل

تقوایِ قلبي و 
 فکری

تقوایِ عامل شرط 
صحّت آن عمل 

 است



66 

با توجه يه آيه ﴿َلن َيَناَل اللََّه ُلُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَها 
َكبُِّروا َولِكن َيَناُلُه التَّْقَوي ِمنُكْم َكذِلَك َسخََّرَها َلُكْم ِلُت

لََّه ُيَداِفُع َبشِِّر اْلُمْحِسِنيَن* ِإنَّ الاللََّه َعَلي َما َهَداُكْم َو
َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفور ﴾ 

 بشارت ذکر شده براي محسنين کدام است؟

دفاع خداوند از 
 انان 

اعطای پاداش 
 کثیر به آنان

ورود آنان به 
 بهشت

 یاری کردن آنان

67 
هم رسواًل منهم بر چه موضوعاتي ربنا و ابعث في 

 داللت دارد؟

مردمي و منذر 
 بودن

 مبشر بودن
معلم و منذر 

بودن و مردمي 
 بودن پیامبر

تالي آیات، معلّم 
کتاب و حکمت، 

 مزکّي نفوس

 مثل و مانند مرجع حد و مرتبه نمونه به چه معناست؟ مثابة در آيهي شريفه 68

69 
َأِرنا َمناِسَكنا َو َو »اسماي حسناي الهي در ذيل آيه
بين چه امري م« ُتْب َعَلْينا ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الرَّحيُم

 اند؟

بیانگر صفات 
 متنوع خدا 

به منزلة دلیل 
آن اسما در متن 

آیه که دعا 
برای ذریه و 
 قبول آن است

نشانه وحدانیت 
و رحمانیت 

 الهي

توبه پذیر بودن 
 خداوند

71 
اُم آيه ﴿ فيِه آياٌت َبيِّناٌت َمق اقسام امنيت ذکر شده در

 ِإْبراهيَم َو َمْن َدَخَلُه كاَن آِمنًا ﴾ کدامند؟ 
 جاني و مالي تجاری و اقتصادی

تشریعي است و 
 تکویني

 نظامي و امنیتي

71 
اگر كسي خارج حرم مرتكب جنايتي شد بعد، وارد 

 محدوده حرم شد چگونه با او برخورد مبي شود؟

به احترام حرم به 
و تخفیف داده مي ا

 شود

باید محاکمه 
 شود

حرم همیشه 
امن است و 

نباید در آن حد 
 جاری کرد

کسي با او حرف 
زند کسي به نمي

او آب و نان 
دهد تا اینکه نمي

مجبور شود بیرون 
 بیاید

72 
ها ـ غير اولياي الهي ـ به مقام آيا امکان نيل انسان
 تسليم وجود دارد؟ 

بله، برای همه 
 ممکن است 

بله، فقط برای 
بعضي از آنها ها 

 ممکن است

خیر، فقط برای 
اولیا الهي 
 ممکن است

خیر، فقط برای 
معصومین ممکن 

 است

73 
قرآني منت بر چه نوع نعمتي اطالق  در آموزه
 ميشود؟

 نعمت های  مادی 
های نعمت

 معنوی
نعمت های 

 اکتسابي
نعمت های 

 سنگین

74 
ْلَبْيِت ِإْبراهيُم اْلَقواِعَد ِمَن ا با توجه به آيه ﴿َو ِإْذ َيْرَفُع

 ﴾ َو ِإْسماعيُل َربَّنا َتَقبَّْل ِمنَّا﴾ سّر حذف متعّلق ﴿ َتَقبَّْل
 در دعاي حضرت ابراهيم و اسماعيل چيست؟ 

حذف به قرینه 
 لفظي

حذف به قرینه 
 معنوی

تشریعي است و 
 تکویني

شرافت حضرت 
 ابراهیم)ع(



75 
ْشُكْر آَتْينا ُلْقماَن اْلِحْكَمَة َأِن ابا توجه به آيه ﴿َو َلَقْد 

 ِللَِّه﴾  مصداق حکمت کدام است؟ 
 احکام امنیت  تزکیه توحید و شکر 

76 
بر اساس مفاد آيه ﴿َو ِإْذ قاَل ِإْبراهيُم َربِّ اْجَعْل هذا 

 ترين نعمت الهي چيست؟ َبَلدًا آِمنًا﴾ مهم
 سالمت

مسائل مادی و 
 اقتصادی 

 یتامن تأمین ارزاق 

 تزکيه به چه معناست؟  77

تخلیه و زمینة 
تحلیة نفس به 

 علم

تسلیم حق 
 شدن

منقح کردن 
 ذهن و قلب

تزکیه نوعي تفکر 
 است

 تفاوت کفر عملي و کفر نظري چيست؟ 78

کفر عملي مربوط 
به اعتقادات است 

و کفر نظری 
مروبط به مباني 

 علمي آن

کفر عملي  کفر 
 نظری است

کفر عملي 
ک مربوط به تر

اعمال فقهي 
است و کفر 

نظری مروبط 
به اعتقادات 

 است

کفر عملي منجر 
به کفر نظری مي 

 شود

 توبه ابتدايي اولياي الهي به چه معناست؟ 79

الزمه اش گناه 
نیست بله و 
بیدارتر شدن 

 اولیای الهي است

توبه از گناهان 
 قبل از رسالت

توبه از جهل 
 قبل از رسالت

توبه از ضعف در 
یق قبل ادراک حقا

 از رسالت

81 
جمله خبريه ﴿ِلّلِه َعَلى الّناِس ِحجُّ اْلَبْيِت﴾ و تقديم خبر 

 در آن مشعر به چه اموري است؟

مشعر به وجوب 
 حج

برای بیان 
 ویژگي حج

 تکرار
تاکید براینکه این 

عمل  برای 
 خداست

81 
چرا خداوند از ابراهيم)ع( به عنوان پدر مسلمين ياد 

 ميکند؟

امت برای اینکه 
راه و روش او را 

 اخذ کنند

چون همه 
پیامبران از نسل 

 اوهستند

چون بنیانگذار 
دین اسالم 

 است

چون گردآورنده  
پیروان همه ادیان 

 است

82 
چرا در جريان تحصن ابن زبير در درون كعبه، خدا از 

 كعبه حمايت نكرد؟

چون برای خدا 
 قیام نکرد

چون باعث 
اختالف امت 

 شد

به دلیل فساد 
 قادی اواعت

کسي امام زمانش 
را یاری نکند و به 
کعبه هم پناه ببرد 

خدا او را پناه 
 دهدنمي

83 
هاي قرآني بر چه اساسي مبتني حکمت در آموزه

 است؟
 سنت توحید علم کثیر شکر کثیر

84 
در زماني که براي مردم قصد و رغبتي به رفتن به 

 حج نبود حکومت چه وظيفه و مسئوليتي دارد؟

ه یغ مردم را ببا تبل
 حج ترغیب کند

کارگزاران خود 
را به حج اعزام 

 کند

مستطع ها را 
مجبور به حج 

 کند

ای را با عده 
المال صرف بیت

 به حج اعزام کند



85 
در نگاه قرآن کريم حکمت به چه اموري اطالق 

 ميشود؟

حکمت نظری  هب
 به حکمت عملي و

فقط به حکمت 
 نظری

فقط به حکمت 
 عملي

 یرکثتعلیم و علم 

 شهرت عقل  اجماع داليل فوريت وجوب حج چيست؟ 86
دستورات عمومي 

 قرآن و سنت

 دليل وجوب حج بر وجه عموم چيست؟ 87
سنت و  -قرآن 

 اجماع
 سیره عقال سیره عرف

88 
دو نعمت ذکر شده در آيه﴿الَّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َو 

 آَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف﴾ کدام است؟

 روزی فراوان و
رفع نگراني از 

 حجاج

امنیت و تأمین 
 ارزاق 

امنیت  
کارگزارن و 

زائران بیت اهلل 
 در تامین ارزاق

تامین تجارت و 
اقتصاد اهل مکه با 

 سود فراوان

 ويژگي هاي مصلي کدام است؟  89

مکان معیني که 
دائماً در آنجا نماز 

 خوانند مي

محل اقامه نماز 
 های واجب

آرامش ظاهری 
 و باطني مکان

 نمازگزار

جایي که محل 
نماز خواندن و 
محل استجابت 

 دعا است

 مالزم با مقام رضا سلم محض بودن مالزم با چه مقامي است؟ 91
مالزم با مقام 
 تسلیم و انقطاع

مالزم با مقام 
 شکر

 مالزم با مقام فقر

 موارد وجوب استقبال قبله کدامند؟ 91
سجده  -نماز
 دفن میت-شکر

 -قرباني   -نماز
سجده -تضرمح

واجب و 
 مستحب قرآن

ذبح و  -نماز
-قرباني 

 دفن-محتضر

 -زیارت -نماز
 -قربانی 

 -دفن-محتضر
 خواندن نوافل

92 
در آيه ﴿َو ِمْن ُذرِّيَِّتنا ُأمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك﴾  شاهد لفظي 
که داللت مي کند اسالم به معناي انقطاع کامل 

 است چيست؟

 «اارن»کلمه  «لک»کلمه  کلمه ذریتنا
امه »کلمه 

 «مسلمه

93 
شواهد حمل رسوال در آيه ﴿َربَّنا َو اْبَعْث فيِهْم َرُسواًل 

 ِمْنُهْم﴾ بر پيامبر اسالم)ص( کدامند؟
 به قرینه منهم 

دعای عام 
حضرت ابراهیم 
و نذیر بودن 

پیغمبر 
 اسالم)ص(

به دلیل قرار 
گرفتن نکره در 
سیاق نفي در 

 آیه

 «فیهم»به قرینه 

 فقط تکویني  فقط تشریعي ه از نظر قرآن کريم از کدام نوع است؟امنيت مک 94
تشریعي و 

 تکویني
 وضعي محض

95 
در آيه ﴿َو ِلّلِه َعَلى الّناِس ِحجُّ « هلل»علت تقديم 

 اْلَبْيِت َمِن اْسَتطاَع ِإَلْيِه َسبياًل﴾ چيست؟
 بیان شرافت مکه

نشان دهنده 
انجام حج برای 

 خدا

در صدد اعالم 
 تامر خداس

بیانگر اهمیت امر 
 خداست



 عوامل تزکيه کدامند؟ 96
علم و عمل صالح 

 و توفیق الهي
تعلیم معارف 

 دیني
قلب سلیم و  
 تربیت خالص

توفیق الهي و 
 تضرع 

97 
فلسفه و سر فضيلت زيارت مدينه بعد از مکه 

 چيست؟

به خاطر عظمت 
 شهر مدینه

اهمیت فلسفه 
 زیارت

تجدید عهد  با 
 پیامبر )ص(

استمرار  بیان
جهات معنوی 

 زیارت

98 
قرآن کريم از چه امري به عنوان خير کثير ياد 

 ميکند؟
 امنیت شکر حکمت تزکیه 

 


