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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف
وَإِذَا تُتْلَى عَلَیْهِ آیَاتُنَا وَل َى مُسْتَكْبِرًا کَأَن ل َمْ یَسْمَعْهَا )و چون آیات ما بر او خوانده    .ادامه ترجمه را کامل نمایید   (1

(...............................شود
با نخوت روی برمی گرداند چنانكه گویی نشنیده 

برای آنان عذابی خوارکننده خواهد بود شود؟ از آیه }اوُلئِکَ لَهُم عَذابٌ م ُهین{ کدام معنا دریافت می   (2

مُْد لِل َهِ بَلْ  امام باقر )ع( پاسخ مشرکان در آیه} وَ لَئِنْ َسأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ الس َماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُن َ الل َهُ قُلِ الْحَ  (3

أَکْثَرُهُمْ ال یَعْلَمُونَ {را نشانه چه چیزی دانسته اند؟ 
فطری بودن توحید 

قدرت و ثروتحبان صابه کدامین یک از عوامل گمراهی مردم از حق اشاره دارد؟  (  إِنَ ا أَطَعْنا سادَتَنا وَ کُبَراءَنا فَأَضَلُ ونَا السَ بِیلَا آیه )  (4

شكرگزار بود  اریحضرت نوح )ع( ، بسآیه} کَانَ عَبًْدا شَكُورًا { به کدام پیامبر نسبت داده شده است و علت این نسبت چه بوده است؟ (5

لهیدر برابر قانون ابهانه گیری  جَهَن َمَ مَلُومًا م َدْحُورًا {مصداق کدامیک از آثار شرک است؟آیه} واَلَ تَجْعَلْ مَعَ الل هِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِی (6

ردان ر( بر مگ و روی خود را از مردم )به تكب معناست؟ چه به  تُصَع ِرْ« واژه» { …براساس آیه} وَلَا تُصَع ِرْ خَد َکَ لِلن َاِس(7

سوره لقمان )) نُمَت ِعُهُمْ قَلِیلًا ثُم َ نَضْطَر ُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِیٍظ (( کدام گزینه می باشد؟ 24ترجمه آیه (8
)در دنیا( اندکی بهرهمند مسازیم، سپس  آنان را 

 ذاب سختی گرفتارشان خواهیم ساختبه ع
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...................... میانه رو باش و صدایت را  اقْصِْد فِی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ )  َ.ترجمه آیه زیر را کامل نمایید   (9

)....................
سته سازآه-و در راه رفتن خود

چیست؟«  بِكُمْ تَمِیَد  أَنْ رَوَاِسیَ  الْأَرْضِ  فِی  وَأَلْقَى » ترجمه دقیق عبارت  (10
و در زمین کوه های استوار بیفكند تا زمین شما را  

 نلرزاند 

چیست؟ أَنِ اشْكُرْ لِی وَلِوَالَِدیْکَ إِلَیَ  الْمَصِیرُ  ترجمه دقیق عبارت  (11
که شكرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت  

 همه به سوی من است

است؟  کدام گزینه  بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ بِ ئُكُم نَ أفَ ترجمه صحیح عبارت  (12
از حقیقت آنچه انجام می دادید شما را با خبر  

 خواهم کرد 

توبه کننده ترجمه صحیح واژه ))أَنَابَ(( کدام است؟  (13

سخن بیهوده است  گزینه کدام (( الحدیث  ترجمه عبارت )) لهو  (14

فَلَا یَحْزُنکَ کُفْرُهُ إِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَب ِئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِن َ الل َهَ عَلِیمٌ   } 23توجه به علم خداوند و معاد طبق آیه ی   (15

بِذَاتِ الص ُُدورِ { چه چیزی را در پی دارد؟ 

صدر و رفع نگرانی مومنان از انحراف  باعث سعه 

 دیگران می شود 

حكمت چه خصوصیتی در انسان، فقیر را در جامعه از ثروتمند محبوب تر و صغیر را بر بزرگسال برتری می بخشد؟(16

نشانه شدت تعصب در آیه} وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ ات َبِعُوا مَا أَنزَلَ الل َهُ قَالُوا بَلْ نَت َبِعُ مَا وَجَْدنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا {کدام کلمه   (17

کافران است؟ 
قیل
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 وَمِنَ الن َاِس مَن یُجَادِلُ فِی الل َهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کِتَابٍ م ُنِیرٍ {مراد از علم و هدایت چیست؟در آیه} (18
مراد از علم استدالل عقلی و مراد از هدایت،هدایت

 فطری 

الینا مرجعهم ترجمعه کدام گزینه است؟ ((ن به سوی ماستشابازگشتعبارت ))  (19

ضعف بر روی ضعف به چه معناست؟  (( وَهنًا عَلَی وَهنٍعبارت))  (20

همه موارد .کدام گزینه در خصوص سیمای سوره لقمان صحیح تر است  (21

مُختال: متكبر کدام یک در معنای درست به کار برده شده است؟   (22

« در آیه  » د ازمرا  (23 کفایت و تكفل چیست؟  {ا رَبَ كُمْ وَاخْشَوْا یَوْمًا لَا یَجْزِی وَالٌِد عَنْ وَلَِدهِ اتَ قُو } الیجزی

}وَ اِن جهََداکَ عَلَی اَن تُشرِکَ بِی مَا لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ فَلَا تُطِعهٌمَا{ کدام است؟معنای آیه    (24

)پدر و مادر( تالش کردند چیزی را  و اگر آن دو 

که بدان علم نداری، شریک من سازی، از آنان  

 فرمان مبر 

ثابت و پایدار بودن خداوند منشا همه افعال و صفات خداوند در آفرینش طبق آیه} ذَلِکَ بِأَن َ الل َهَ هُوَ الْحَق ُ {چیست؟  (25

سوزانواژه )) سَعیر (( به چه معناست؟  (26

رکان ن بودن ، مش بسیار پیمان شكخداوند آن را به چه کسانی نسبت داده است؟ واژه)خت ار( به چه معناست و    (27

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را  
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
       ( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید. )  

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir



