
  

                                                                                                                         معاونت فرهنگی و اجتماعی
  سئوال 30  ،شب   30   آزمون فرهنگی  /مسابقه 

  

  )مقام عظمای والیت( شود بینید كھ دل و جان شما نورانى مى كنید، مى اگر با قرآن اُنس پیدا. كند قرآن نور است و حقیقتاً دل و روح را روشن مى
 

 کند؟ یم توصیه يزیخواستن از چه چ ياریرا به  انسان ، درجزء اول قرآن کریم -1
 خداوند و صبر -د            صبر -ج         نمازصبر و   -ب    و نماز خداوند -الف 

 
 ؟شوند یم شیآزما موارديبا چه انسان ها در جزء دوم، سوره بقره  155 هیطبق آ -2
 .آفات در زراعت، زیستو اختالف  ،ترس، ریمرگ و م -ب              .اطاعت، یگرسنگ، از بین رفتن جان و مال -الف
 .زیو ست اختالف، ریمرگ و م، و ترس یگرسنگ -د            .و ترس یگرسنگ، از بین رفتن جان و مال، آفات در زراعت -ج
 
 شود؟ی محشور م وانهید ،شخص مرتکب امتیبوده و در ق امبریجنگ با خدا و پ هم ردیفکدام گناه  ،جزء سوم اتیطبق آ-3
 يرباخوار -د  اختالف افکندن -ج      شهادت دروغ -ب    امبریکشتن پ -الف

  
 کند؟ یمقاومت دعوت م به صبرو سفارش کردنبه خداوند مومنان را  ،چهارمجزء  اتیاز آ کیدر کدام  -4
 همه موارد -د  آل عمران 120 -ج    آل عمران 200 -ب  آل عمران 186 -الف
 
 است؟ یآن چه کسان توبه از نیو سخت تر گاهیجا نیبدتر، جزء پنجم اتیبر اساس آ -5
      میتیخورندگان مال  -ب          انیو نفوذ منافقان -الف
 صلح کنندگان با دشمنان -د          فرار کنندگان از جنگ -ج
 
                                                      بیان شده است؟  یمنان واقعؤم در کدام یک از آیات جزء ششم براي اوصافاین  -6
 "منانؤدر مقابل م یاقتدار و عزت در مقابل دشمنان و کفار و فروتن"
 مائده  54 -د    مائده  41 -ج                نساء 149   -ب    نساء 162 -الف
 
 شود؟ یمحسوب م یاله ياز عذاب ها ،یجزء هفتم اختالف و پراکندگ اتیاز آ کیدر کدام  -7
 انعام 65 -د                 انعام  43و 42 -ج      انعام 40 -ب    مائده 91  -الف
 
 ؟بودندو فروش  دیدر خر یعدالت بیو  یکم فروشدچار از اقوام  کیجزء هشتم کدام  اتیطبق آ -8
 علیه السالمنوح  قوم -د     السالمعلیه قوم لوط  -ج    علیه السالمقوم صالح  -ب              علیه السالمبیقوم شع -الف

  
دیگـري  بـه آن   سـت، نـزد شما  يگـر یاز دست رفـت و د  یکی ،بود یاز عذاب اله دو امان نیدر زم :دیفرمایم    علیه السالمعلی -9

 جزء نهم است؟ اتیاز آ کیکدام به  سخن ناظر نیا.کنید تمسک
 اعراف 157 -د    لاانف 24 -ج      الانف 33 -ب    اعراف 170 -الف

  
 باشد؟ یم    فیفرجه الشر یعجل اهللا تعاليحضرت مهد جهانیحکومت  لیتشکباره جزء دهم در اتیاز آ کیکدام  -10
 توبه  51 -د    توبه  33 -ج    الانف  63و  62 -ب    انفال  60 -الف
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 ؟استخود خداوند  توسطصدقه  بیانگر دریافت ازدهمیجزء  اتیاز آ کیکدام  -11
 توبه 99 -د    الف و ب -ج      توبه 104 -ب    توبه 102 -الف

  
 ؟در کدام آیه جزء دوازدهم آمده استپس از ظهور    فیفرجه الشر یعجل اهللا تعالجمله امام زمان نیاول اتیطبق روا -12
  یوسف 108 -د    هود 114 -ج      هود 112 -ب    هود  86 -الف

  
 رد؟یگ یاز اوصاف آنان صورت م کیبخاطر کدام  انیبا بهشت داریفرشتگان هنگام د تیسالم وتح زدهمیدر جزء س -13
 اقامه نماز -د            نمودن شهیصبر پ -ج    انفاق در راه خدا -ب  به عهد يوفا -الف

  
 داللت دارد؟ یداشتن به رحمت اله دیجزء چهاردهم بر ام اتیاز آ کیکدام  -14

 حجر 56و  55 -د      حجر 98 -ج    نحل 119  -ب    نحل 127 -الف 
  

 ؟می شودانسان  یسبک زندگ تغییر درباعث  پانزدهم، در جزء  یقرآن ياز دستورالعمل ها کیکدام  -15
   سوره اسرا 37تا  23اتیآ -ب       سوره اسرا 7تا  1اتیآ -الف
 سوره کهف 15تا  1اتیآ -د               سوره اسرا 63تا  60اتیآ -ج
 

شدن انسان در  نایو ناب یزندگ یباعث تنگ يزیچچه ،  یاسالم یدر ارتباط با سبک زندگبا توجه به آیات جزء شانزدهم  -16
 شود؟ یم امتیق
 همه موارد -د      نیق والدقوع -ج                 از هوا و هوس يرویپ -ب         خدا ادیاعراض از  -الف
 

 دهد؟ یم را در آخرالزمان    فیفرجه الشر یاهللا تعال لعجامام زمان تشکیل حکومتجزء هفدهم بشارت  اتیاز آ کیکدام  -17
 سوره حج 38 هیآ -د    ءایسوره انب  105 هیآ -ج          ءایسوره انب  25 هیآ -ب         ءایسوره انب 11هیآ -الف
 

 شود؟یم برداشت لیاز نکات ذ کیجدهم کدام یسوره نور در جزء ه 62 هیاز آ -18
 .است مانیضعف ا ایو ترك آن نشانه نفاق  مانینشانه ا ،حل مشکالت يبرا يرهبر رکابحضور در  -الف
 .از او الزم است يرویوجود رهبر و پ یاجتماع یدر زندگ -ب
 .باشد يو اطاعت از رهبر میهمراه با تسل دیبا مانیا -ج
 .همه موارد -د

 
 کند؟ یم تیشکا امتیت خود در قاز ام يزیچه چ يبرا      و آله هیاهللا عل یصلامبریپ ،جزء نوزدهم اتیطبق آ -19
 از قرآن يدور -ب      تشیاهل ب تیآزار و اذ -الف
 اسالم رشیعدم پذ -د        الف وبگزینه هاي  -ج
 

 ست؟یچ يبرا یاله يها شیآزما ستمیجزء ب اتیآ طبق -20
 .انسان راستگو از دروغگو شناخته شود -ب      .درا بشناسخودش انسان  -الف
 .علم خدا افزوده شود -د          الف و ب -ج
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چـرا   ( ؟سـت یاز افـراد چ  یتوسط برخ یاله اتیو استهزاء آ بیعلت تکذ ،در جزء بیست و یکم سوره روم 10 هیطبق آ -21
 )کنند؟یرا دروغ پنداشته و آن را مسخره م نید یبرخ
 پدر و مادر  حیناصح تیترب -ب        یارتکاب گناه و معاص -الف
 همه موارد -د        گمراه کننده قیرف -ج
 

 ست؟یوجود ندارد چ يگونه کساد چیکه در آن ه یمنظور از تجارتبا توجه مضمون ایات جزء بیست و دوم،  -22
 همه موارد -د    انفاق -ج    اقامه نماز -ب    تالوت قرآن -الف

 
 اثبات نمود؟را    ارواحنا فداهاهللا االعظم  هیبق بودن عمر حضرت یطوالن توان یو سوم م ستیجزء ب اتیاز آ کیاز مفهوم کدام  -23
  یسسوره    82 هیآ -ب      سوره صافات  79 تا 77 اتیآ -الف
 سوره صافات 144و 143 اتیآ -د      سوره ص  81تا   79 اتیآ -ج
 

       بـر حـذر  بشـارت بهشـت را داده و آنـان را از خـوف و حـزن       یفرشتگان بر چه کسان ،و چهارم ستیجزء ب اتیطبق آ -24
 ند؟ردایم
  . که در راه خدا به مقام شهادت نائل شدند یکسان -ب   . ستادندیا نآ يو به پا پروردگار ما خداست که گفتند یکسان -الف
 .هجرت کردند عرفتمکسب  و خود نیحفظ د  يکه برا یکسان -د          .هجرت نمودندخدا آزار و اذیت شده و که در راه  یکسان -ج
 

 خواهد بود؟ امتیجزء ده نشانه قبل از ق، و پنجم  ستیجزء ب اتیاز آ کیکدام   و آله و سلم هیاهللا عل یصلامبریپ تیطبق روا -25
    سوره فصلت 53هیآ -ب        سوره فصلت 47هیآ -الف
 سوره دخان 41و  40اتیآ -د      سوره دخان 11و  10اتیآ -ج
  

 داده شده است؟ قیتطب قوم فارسبر  اتیطبق روا ،میو ششم قرآن کر ستیجزء ب اتیاز آ کیکدام  -26
 و سلم صلی اهللا علیه و آلهسوره محمد 38 هیآ -ب        سوره فتح 3تا  1 اتیآ -الف
 سوره حجرات 13 هیآ -د        سوره فتح 18 هیآ -ج
  

                                                                                                                  : می فرمایند  السالم هیعلیعل نیرالمومنیام -27
 ؟بیانگر این فضلیت اخالقی استو هفتم  ستیجزء ب اتیاز آ کیدو کلمه است، کدام  نیب »زهد«همه 
 اتیسوره ذار 58 هیآ -د    سوره نجم  23 هیآ -ج  دیسوره حد 7 هیآ -ب  دیسوره حد 23 هیآ -الف

 
 داد؟ قیمنانه تطبؤو کمک م مساواتبر موضوع  توان یو هشتم قرآن را م ستیجزء ب اتیاز آ کیکدام  -28
 الف و ج -د    سوره ممتحنه 12 هیآ -ج          سوره حشر  9 هیآ -ب     سوره منافقون 10هیآ -الف

  
، عدم اطعام مساکین، سـرگرم امـور باطـل    امتیق بیتکذمواردي مانند  ،افراد به جهنم یعلت ورود برخدر قرآن کریم  -29

 ؟بیان شده است به صراحت و نهم ستیجزء باین موارد در کدام سوره  . ذکر شده است ... شدن و 
 سوره قیامه   -د    حاقّهسوره  -ج          مدثرسوره  -ب     معارجسوره  -الف

 
ـ  یجزء سـ  ياز سوره ها کیاز کدام ،    السـالم  هیعلامام محمد باقر ی از تیطبق روا -30 اثبـات خالفـت ائمـه     يتـوان بـرا   یام م

 برهان اقامه نمود؟ نیمعصوم
  سوره قدر -د      أسوره نب -ج                 سوره تکاثر -ب                سوره فجر -الف
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