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)1) 
 

 
 قرآن کريم شامل کداميک از مسائل زير است ؟ 1

 الف ( اصول معتقدات و افکار و انديشه هايی که برای  يک انسان با ايمان الزم و ضروری است .

 اصول تربيت و اخالق و نظامات اجتماعی و خانوادگی ب ( 

 ج ( همه علومی را که بشر به آن دست ياقته است .

 است .د ( گزينه های الف و ب صحيح 

5./ 

 ی خالی کلمات مناسب قرار دهيد .جاهادر  2

 ................ و ...................... گذاشته است . ی تطبيق اصول بر فروع را برعهده قرآن کريم ، توضيح وتفسير و احياناً
5./ 

 داليل حُسن پذيرش قرآن از طرف مردم صدر اسالم ، شامل کدام يک از موارد زير است ؟ 3

 ب ( جاذبه ادبی فوق العاده قرآن         الف ( معجزه بودن قرآن                  

 د( گزينه های الف وب صحيح است .                     مردم ج ( خالی الذّهن بودن 

5./ 

 /.55 )سه مورد ( شرايط آشنائی با قرآن را نام ببريد . 4

 /.25 ( اشاره به کدام يک از شرايط آشنائی با قرآن را دا رد ؟لیهم ......زِّل إیّنَ للنّاس مانُوانزلنا الیک الذّکرلِتُبآيه شريفه )  5

 /.5 پندار مردم عوام درباره آيات محکم و متشابه چيست ؟ 6

 /.5 قرآن ، خود را چگونه معرفی کرده است ؟ 5

( ظلمات را جمع و نور را مفرد آورده  لمات الی النّور..........اَنْ اَخْرِجْ قوَمَکَ مِن الظُّچرا قرآن کريم در آيه شريفه )  8

 است ؟ 
5./ 

 /.5 قرآن به چه زبان هايی با انسان سخن می گويد ؟ 9

 /.5 ارائه کرده است ؟  دلاستاد شهيد مطهری چه تعريفی از  11

 /.5 ت عقل از نظر اسالم را بنويسيد .دو مورد از داليل سنديّ 11

 1 ل چيست ؟عقَور قرآن از کر وگنگ  واليَمنظ(  الذین الیعقلونکم البُوابّ عنداهلل الصّمُّ إنَّ شَرَّ الدَّ) ی  ريفهدر آيه ش 12

 1 نظام علت ومعلول چه رابطه ای با عقل انسان دارد ؟ 13

انسان حجيت قائل ( به چه صورت به عقل تَنْهی عن الفحشا ء والمنکر...... ۀإنَّ الصّلو)  ی قرآن کريم  در آيه شريفه 14

 شده است  ؟
5/1 

 ادامه سؤاالت در صفحه دوم 
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)2) 
 

 /.55 های خطای عقل از نظر قرآن چيست ؟ء منشا 15

 موده است ؟عقل اشاره فر های خطایء زير به کدام يک از منشاآيات  16

 صون .رُخْإلّا الظّنّ و إن هم إلّآ یَیتّبعون لوکَ عن سبیل اهلل إن مَنْ فی االرض یُضِ طِعْ أکْثَرَالف ( وَإِن تُ

 هتدون .و الیَ هم الیعقلون شیئاًکان آباؤُ وْلَ وَاَ نابائِآعلیه فینا لانزل اهلل قالوا بل نَتَبِعُ ما اَ ب ( و اذا قیل لهم اتّبعوا ما

 نفسُ .اَهوی الْعون الّا الظّنّ و ماتَبج ( إن یتّ

2 

فقط دل را مورد خطاب قرار ، ه خداوند هنگام فرود وحی ( از اينک ارَأی ..........مَ دُؤاب الفُذَماکَبا توجه به آيه شريفه ) 15

 5/1 داده است چه پيامی دارد ؟ 

 با توجه به آيات زير قلب با چه خصوصيات نيک می تواند يکی از ابزارهای برتر شناخت باشد ؟ 18

 قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَکّیها .الف ( 

 یَجْعَلْ لَکُمْ فُرقاناً . ب ( إنْ تَتَقُوا اهلل َ

 ج ( والّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهدیَنّهُم سُبُلنا .

55./ 

 1 از نظر پيامبر اکرم )ص( چه چيزی نشانه بهره مندی از ايمان است ؟ 19

 مهاهلل قلوبَلَمّا زاغُوا اَزاغَ فَب:   کَلّآ بَلْ رانَ علی قلوبِهِم ما کانوا یَکْسِبونفوق ) الف :  ی  از اينکه خداوند در آيات شريفه 21

 ستفاده می شود؟مخاطب قرار داده است چه پيامی ا ...( قلب و دل انسان را
1 

 2 ؟چگونه اتفاق افتاداندلس يا سقوط اسپانيای مسلمان، فاجعه  21

 5/1 فهين گمراه سخت تر از ستمديدگان و محرومان است ؟رّچرا بازگشت مُبين مخاطبان قرآن ، ز ا 22

 5/1  او چه کسانی هستند ؟   گروندگان به،از نظر قرآن کريم  23

 21 جمع بارم            يد باشيد                                                           ؤموفق و م                                                                   

 

 

 

 

 

 




