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 جَاب سَال ردیف

1 
َم إِنَّ َعذاَبها کاَن َغراماً از کدام وٌژگی َو الَّذٌَن  سوره فرقان  ٘ٙآٌه  ا َعذاَب َجَهنَّ َنا اْصِرْف َعنَّ قُولُوَن َربَّ ٌَ

 مومنان سخن می گوٌد؟
 به خدا از عذاب دوزخ پناه می برند

 هرسه کدامٌک از موارد زٌر در ارتباط با پروردگار است؟ 2

 روش مباحثه در روش . . . . . پس از درس متعلمٌن گرد هم آمده و هر ٌک درس را برای دٌگری توضٌح می دهد. 3

 هرسه کدامٌم از موارد زٌر برای قصه خوانی مفٌد است؟ 4

5 

اعراب پاٌانی آٌات که خٌلی از حافظان قرآن گاهی به مرور زمان به برخی از اعراب علی الخصوص 

دارای وقف است دقت نمی نماٌند ٌا حتی طرٌقه نوشتن آٌات را دقت نمی نماٌند که در اٌن روش از مرور 

 شما با . . . . . . . . . . سطح تمرکز خوٌش را تغٌٌر می دهٌد.

 نوشتن محفوظات

 ساعت 28 – 99566146کذ -شوین داًش دٍرُ ضوي خذهت  دٍمسَاالت آزهَى 
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 زکات دهد کدامٌک از چهار وٌژگی توبه در سوره طه نٌست؟ 6

 ٔ – ٕ کدامٌک از انواع فضاسازی برای بٌان قصه است؟ 7

8 
طبق فرموده امام صادق )ع( : مرد در زندگی خود و نسبت به خانواده خود باٌد سه وٌژگی داشته باشد 

 آن سه وٌژگی کدام است؟
 هرسه

 محدود و نامحدود –دو  چند نوع دانای کل دارٌم؟ 9

16 
ِ إِنَّ  سوره لقمان  ٖٔکدامٌک از نکات تربٌتی آٌه  ًَّ َِل ُتْشِرْك بِاَّللَّ ا ُبَن ٌَ ِعُظُه  ٌَ َوإِْذ َقالَ لُْقَماُن ِِلْبنِِه َوُهَو 

ْرَك لَُظْلٌم َعِظٌٌم  نٌست؟  الشِّ
 دعوت به توبه

11 
بعد از مرگی دارٌم و ما  بر اساس مبانی زندگی کمی ما ٌک زندگی قبل از خواب مرگ دارٌم و ٌک زندگی

 در قٌامت بر می خٌزٌم و . . . . . . . . از حافظه ما پاک می شود و به زندگی ادامه می دهٌم.
 زندگی

 تالوت ترتٌل ٌا تدوٌر کدام ٌک از شٌوه های ترتٌل برای استماع قرآن به منظور حفظ توصٌه می شود؟ 12

 هرسه به منظور قطع قصه ما به چند نوع مخاطب توجه دارٌم؟ 13

بٌُِتوَن لِرَ  فرقان  ٗٙآٌه سوره  14 ٌَ اًما  از کدام وٌژگی مومنان سخن می گوٌد؟ َوالَِّذٌَن  ٌَ ًدا َوقِ ِهْم ُسجَّ  بِّ
کسانی که شب ها را به خولت با پروردگارشان روز می 

 نماٌند )شبانه روز(

 َشهٌدٌ  -َو جاَءْت  سوره ق، جاهای خالی را تکمٌل فرماٌٌد.  . . . . . . . . ُکلُّ َنْفٍس َمَعها سائٌِق . . . . . . . ٕٔدر آٌه  15

 هرسه کدامٌک از وٌژگی تبادل حادثه است؟ 16
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 دل و قلب نورانی می نماٌند.امام علی )ع( می فرماٌند : مداومت در ٌاد خدا . . . . . . . . . را  17

 لحظات حساس پٌش از وقع حادثه است کدامٌک تعرٌف حادثه به عنوان ٌکی از اصول قصه است؟ 18

 ٕو  ٔ کدامٌک از اصول ٌک قصه است؟ 19

26 
نمازهاٌشان محافظت می نماٌند، سوره مومنون طبق تفاسٌر قرآن منظور از آنان که بر  ٔٔتا  ٔدر آٌه 

 چٌست؟
 نماز را اول وقت می خوانند

21 
ٌَمٌِن َو َعِن . . . . . . . . .  َقعٌٌد   سوره قاف  1ٔکلمات خالی را در آٌه  َتلَقًَّ . . . . . . . . .َعِن اْل ٌَ إِْذ 

 چٌست؟
مالِ  -اْلُمَتلَقٌِّاِن   الشِّ

22 
ِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إِِلَّ َعلًَو  سوره شعرا ٗٙٔآٌه  ٌْ َربِّ اْلعالَمٌَن  از طرف کدام پٌامبر   ما أَْسَئلُکُْم َعلَ

 مطرح شده است؟
 حضرت لوط )ص(

 چون سخن پروردگار است چرا قصص قرآنی وجه امانت دارند؟ 23

 هرسه کدامٌک از راه های پرداخت قصص قرآنی است؟ 24

25 
سوره بقره و در ارتباط با شناخت خدا نسبت به وسوسه آدمی و نزدکی خدا به انسان  ٙٔکدامٌک آٌه 

 است؟

َوَنْحُن أَْقَرُب  َولََقْد َخلَْقَنا اْْلِْنَساَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه ۖ

ِه ِمْن َحْبِل اْلَوِرٌدِ  ٌْ  إِلَ

 کسانی که بسٌار صدقه می دهند سوره مومنون کدامٌک از وٌژگی مومنان نٌست؟ ٔٔتا  ٔطبق آٌات  26

 ظرفٌت مخاطب حادثه باٌد متناسب با .................. مطرح شود. 27
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28 
سوره فرقان راجع به کدام ( 1ٙآٌه و اِلذٌن اذا انفقوا لم ٌسرفوا و لم ٌقتروا و کان بٌن ذلک قواما)

 موضوع است؟
 مفهوم اسراف و تبذٌر

 عقالی قوم مٌزان کمی تشخٌص اسراف چٌست؟ 29

 صحت کالم  به عنوان راوی دقت به ............... بسٌار حائز اهمٌت است. 36

31 
سوره مومنون با توجه به بٌان روی گردانی از لغو بعد از اشاره به نماز، منظور از  ٔٔتأطبق آٌات 

 لغو کدامٌک از انواع آن است؟
 ذهنی

 افتادگی بدن –تواضع قلبی  سوره مومنون خشوع به معنای ............. همراه با ............. است. ٔٔتا ٔطبق آٌات  32

 خبر اگر نتوانٌم بحران را در قصه اٌجاد نماٌٌم به نوعی قصه ما ........ است. 33

34 
زندگی ما به لحاظ کمی از تولد است تا ابدٌت به استثنا ................ که البته ............. آن دوران را 

 ب است.نٌز درک نموده و همواره زنده اند و لحاظ کٌفی نٌز هدف رسٌدن به حٌات طٌ
 شهٌدان راه حق -دوران برزخ

 حداکثر دوتا -بلی آٌا ٌک قصه کوتاه می تواند چند زاوٌه دٌد داشته باشد؟ 35

36 
حسنات و کان ّللّا غفورا در آٌه اِل من تاب و ءامن و عمل عمال صالحا فاولئک ٌبدل ّللّا سٌاتهم 

 (سوره فرقان چرا فرد باٌد از نو اٌمان بٌاورد چٌست؟1ٓرحٌما)
 ٖو  ٔ

37 
( سوره 1ٗدر آٌه و الّذٌن ٌقولون رّبنا هب لنا من ازوجنا و ذرٌتنا قرة اعٌن و اجعلنا للمتقٌن اماما)

 فرقان کدامٌک از وٌژگی های عبادالرحمن مطرح می شود؟
 برای امور زندگی شان نٌز دعا می نماٌند

 نقل کردن آنچه قبال گفته شده است رواٌت ٌعنی چه؟ 38
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 کدامٌک از انواع لغو است؟ 39
 هرسه

 اول شخص مفرد کدامٌک زاوٌه دٌد است؟ 46

 هرسه کدامٌک از عناصر فضاسازی برای بٌان قصه است؟ 41

42 
( سوره فرقان کدامٌک از وٌژگی 1ٖدر آٌه و اِلذٌن اذا ذکروا بآٌات ربهم لم ٌخروا علٌها صما و عمٌانا)

 های عبادالرحمن مطرح می شود؟

اگر به آٌات پروردگارشان متذکر شوند به حالت کری و 

 کوری نمی افتند بلکه با گوش شنوا بدان دل می سپارند.

 هرسه کدام ٌک از انواع رواٌت می باشد؟ 43

 کدامٌک تعرٌف حادثه به عنوان ٌکی از اصول قصه می باشد؟ 44
هر اتفاق ٌا کاری که توسط شخصٌت درقصه اٌجاد می 

 شود.

45 
هر سه نوع مخاطبان قصه را پٌشنهاد می شود همواره قصه را ..............گرفته و تعرٌف نماٌٌد وبرای 

 در اوج قطع ...............
 ننماٌٌد. -حد وسط

46 

سوره انفال ما را  ٕٗ"هدف ما در زندگی رسٌدن به ................ است آنچه که خداوند کرٌم در آٌه 

َها الَِّذٌَن  ٌُّ ا أَ ٌَ ٌُْحٌٌُِكْم ۖبدان دعوت می نماٌد.  ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِما  ِ َولِلرَّ
َ  آَمُنوا اْسَتِجٌُبوا َّلِلَّ َواْعلَُموا أَنَّ ّللاَّ

ِه ُتْحَشُروَن." ٌْ ُه إِلَ َن اْلَمْرِء َوَقْلبِِه َوأَنَّ ٌْ ُحولُ َب ٌَ 

 حٌات طٌب

 چندٌک ٌا  -بلی آٌا ٌک قصه بلند می تواند چند زاوٌه دٌد داشته باشد؟ 47

48 
طبق آٌه اِل من تاب و ءامن و عمل عمال صالحا فاولئک ٌبدل ّللّا سٌاتهم حسنات و کان ّللّا غفورا 

 (سوره فرقان در چه صورت گناه کسی که زنا انجام داده است بخشٌده می شود؟1ٓرحٌما)
 هرسه
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49 
( سوره فرقان کدامٌک از وٌژگی های 1ٕدر آٌه و الّذٌن ِل ٌشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما)

 عباالرحمن مطرح می شود؟
 ٖو  ٔ

56 
گفته اند اول عامل رشد اسالم پٌامبر اسالم نٌز چنٌن بوده اند به گونه ای که مفسران و تارٌح پردازان 

 رفتار و ...................... نبی اکرم )ص( بوده است.
 حسن خلق

 کدامٌک از اصول ٌک قصه است؟ 51
 ٕو  ٔ

 هرسه کدامٌک از عناصر و ارکان قصه است؟ 52

 کدامٌک معنای حادثه به عنوان ٌکی از اصول قصه است؟ 53
هر اتفاق ٌا کاری که توسط شخصٌت درقصه اٌجاد می 

 شود.

54 

مقام معظم رهبری در جمع جوانان در موضوع آسٌب شناسی سبک زندگی در حرم مطهر رضوی فرموند 

که هدفی را برای زندگی تعرٌف نماٌٌم و : فرهنگ زندگی متاثر از ............. ما از زندگی است و اٌن 

اٌنکه ما هر هدفی را که تعرٌف نماٌٌم سبک خاصی را به همراه می آورد.بدون ................... هٌج 

 هدفی محقق نمی شود.

 اعتقاد جدی و تالش -تفسٌر

 هرسه کدامٌک زاوٌه دٌد است؟ 55

56 
الها ءاخر و ِل ٌقتلون النفس التى حرم ّللّا اِل بالحق و ِل ٌزنون و من  طبق آٌه و الّذٌن ِل ٌدعون مع ّللاّ 

 ( سوره فرقان کدام وٌژگی عبادالرحمن است؟6ٌٙفعل ذلک ٌلق اثاما)
 هرسه

57 
َنا َما  1ٕکدامٌک از آٌات پس از آٌه  ُتُه َولَِكْن َكاَن فًِ َضاَلٍل َبِعٌٍد مطرح شده سوره قاف َقالَ َقِرٌُنُه َربَّ ٌْ أَْطَغ

 است؟
ُكْم بِاْلَوِعٌدِ  ٌْ ْمُت إِلَ  َقالَ َِل َتْخَتِصُموا لََديَّ َوَقْد َقدَّ

ali
Rectangle



 

 

 هرسه کدامٌک از موارد زٌر در ارتباط با خوٌشتن و نفس خود است؟ 58

 مومنون سوره مومنون چه کسانی به فالح می رسند؟ ٔٔتا ٔطبق آٌات  59

 هرسه کدامٌک از راهکارهای پرداخت قصص قرآن و ائمه اطهار است؟ 66

 کدامٌک از انواع حادثه توسط انسان ها است؟ 61
 هرسه

 هرسه کدامٌک از عناصر و ارکان قصه است؟ 62

 هرسه منظور از خانواده متکامل چٌست؟ 63

 کٌفی از منظر ............. اصل زندگی بعد از مرگ در قٌامت تا ابدٌت است. 64

 پرسشگری سوره انبٌاء فسئلوا اهل الذکر ان کنتم ِل تعلمون، انسان باٌد کدام وٌژگی را داشته باشد؟ 1طبق آٌه  65

66 
طبق آٌه و الّذٌن ِل ٌدعون مع ّللّا الها ءاخر و ِل ٌقتلون النفس التى حرم ّللّا اِل بالحق و ِل ٌزنون و من 

 ( و واٌات و احادٌث کدام قتل حق است؟6ٌٙفعل ذلک ٌلق اثاما)
 ٕو  ٔ

67 

ّللّا غفورا  در آٌات اِل من تاب و ءامن و عمل عمال صالحا فاولئک ٌبدل ّللّا سٌاتهم حسنات و کان

(سوره فرقان کدامٌک از وٌژگی های 1ٔ( و من تاب و عمل صالحا فانه ٌتوب الى ّللّا متابا)1ٓرحٌما)

 عبادالرحمن مطرح می شود؟

 توبه از گناهان، به محض خطا

 هرسه کدامٌک از موارد زٌر در ارتباط با مردم است؟ 68
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69 
مصحف می خوانند خداوند در عذاب والدٌن او تخفٌف قائل می شود حتی کسانی که قرآن را از روی 

 اگر........... .
 مومن نباشد

76 
سوره فرقان و عباد الرحمن الّذٌن ٌمشون على اِلرض هونا و اذا خاطبهم الجهلون قالوا  ٖٙدر آٌه 

 سالما معنای هون چٌست؟
 فروتنی و تواضع

71 
ِ ۖ ٖٔکدامٌک از نکات تربٌتی آٌه  ًَّ َِل ُتْشِرْك بِاَّللَّ ا ُبَن ٌَ ِعُظُه  ٌَ إِنَّ  سوره لقمان َوإِْذ َقالَ لُْقَماُن ِِلْبنِِه َوُهَو 

ْرَك لَُظْلٌم َعِظٌٌم است؟  الشِّ
 هرسه

 عبادت شبانه ( سوره فرقان راجع به کدام موضوع است؟ٗٙآٌه و الّذٌن ٌبٌتون لربهم سجدا و قٌاما) 72

 کدامٌک تبزٌر است؟ 73
درمورد هزٌنه ای که اصل آن ِلزم است لٌکن آدمی زٌاده 

 روی می نماٌد.

74 
قصه اصحاب راس که در نهج البالغه توسط امام علی)ع( مطرح شده است. کدام ٌک از انواع پرداخت 

 قصه است؟
 توصٌف معصوم ٌا قصه قرآن از زبان معصوم دٌگر

 چه زمان می توان گفت آٌات از حفظ مطالعه شده است؟ 75
آن زمان که فرد بدون مطالعه رسم الخط آٌات را با مراجعه 

 به حافظه کوتاه مدت می خواند.

 هرسه کدامٌک از تفاوت های اعمال صالح مطرح شده در سوره معارج و سوره مومنون نٌست؟ 76

77 
سوره فرقان عباد الرحمن الّذٌن ٌمشون على اِلرض هونا و اذا خاطبهم الجهلون قالوا سالما از  ٖٙآٌه 

 کدام وٌژگی مومنان سخن می گوٌد؟

برخوردی سلٌمانه با جاهالن دارند در برخورد با اٌشان 

 مسالمت آمٌز رفتار می نماٌند.

 َعتٌِدٌ  َوَقالَ َقِرٌُنُه َهَذا َما لََديَّ ......... جاهای خالی کدام است؟سوره ق  ٖٕدر آٌه پس از آٌه  78
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 هزٌنه ای که اصال ِلزم نٌست. اسراف ٌعنی ...... . 79

 هرسه سوره مومنون کدام ٌک از هفت عمل صالح مطرح شده می باشد؟ ٔٔتا ٔطبق آٌه  86

 هرسه در حدٌث امام صادق)ع(چٌست؟منظور از خوب معاشرت نماٌد  81

82 
ًَّ أَقِِم  1ٔمنظور از دعوت به امر به معروف و نهی از منکر لقمان حکٌم در آٌه  ا ُبَن ٌَ سوره لقمان 

اَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى     َما أََصاَبَك ۖ الصَّ
 
 ْْلُُموِر چٌست؟لَِك ِمْن َعْزِم اإِنَّ َذ

 ٕو  ٔ

83 
( سوره فرقان اسراف 1ٙطبق آٌه آٌه و اِلذٌن اذا انفقوا لم ٌسرفوا و لم ٌقتروا و کان بٌن ذلک قواما)

 دارای چند وجه است؟
 شخصی و اجتماعی -دو وجه

 از رگ گردن به او نزدٌک تر است سوره ق خداوند به خوبی وسوسه انسان را می شناسد زٌرا..... ٙٔو  ٘ٔطبق آٌات  84

 چون خداوند آدمی را برای آزمون آفرٌده چرا صفات منفی در وجود آدمی قرار دارد؟ 85

86 
خانواده هاٌی که ٌکی از ارکان خانه ٌا دو رکن آن متزلزل  منظور از خانواده متزلزل چٌست؟

 است

87 
اِس ُحْسًنا.... در ارتباط با کدامٌک از مفاهٌم اخالقی، آموزه های اخالق سوره بقره ...  6ٖآٌه  َوقُولُوا لِلنَّ

 و تربٌت مطرح شده است؟
 ارتباط با مردم

88 
سوره مومنون سخن از  ٔٔتا ٔقرآن معموِل پس از نماز سخن از ....... مٌنماٌد درحالٌکه در آٌات 

 روی گردانی از لغو را مطرح می نماٌد
 زکات

89 
در آٌات سوره قاف می فرماٌند خداوند از رگ گردن به ما نزدٌک تر است و ما اٌن مطلب را مگر تا 

 ............. درک نمی کنٌم
 لحظه مرگ

ali
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96 
( انفاق به معنای 1ٙبر اساس آٌه و اِلذٌن اذا انفقوا لم ٌسرفوا و لم ٌقتروا و کان بٌن ذلک قواما)

 چٌست؟
 ٕو  ٔ

91 
اَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر  1ٔکدامٌک از نصاٌح لقمان در آٌه  ًَّ أَقِِم الصَّ ا ُبَن ٌَ سوره لقمان 

  َما أََصاَبَك ۖ َواْصبِْر َعلَى  
 
 لَِك ِمْن َعْزِم اْْلُُموِر نٌست؟إِنَّ َذ

 دعوت به معاد

92 
اِس َوَِل َتْمِش فًِ اْْلَْرِض َمَرًحا ۖ 6ٔدر آٌه  َك لِلنَّ ْر َخدَّ ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر  سوره لقمان َوَِل ُتَصعِّ َ َِل 

إِنَّ ّللاَّ

 ، کلمه ُمْخَتاٍل از ........ آمده است ٌعنی آنان که تکبر می ورزند دچار......... اند.
 خٌال

93 
پرسٌده شد:فاصله بٌن ................. چقدر است؟فاصله چهار انگشتاست آنچنان که از امام علی)ع( 

 فاصله فی مابٌن چشم و گوش است
 حق و باطل

94 
ِ ۖ  ٖٔچرا در آٌه  ًَّ َِل ُتْشِرْك بِاَّللَّ ا ُبَن ٌَ ِعُظُه  ٌَ ْرَك  سوره لقمان َوإِْذ َقالَ لُْقَماُن ِِلْبنِِه َوُهَو  لَُظْلٌم َعِظٌٌم إِنَّ الشِّ

 نخستٌن نصٌحت لقمان حکٌم دعوت به توحٌد، خضوع و خشوع در برابر پروردگار است؟

زٌرا طبق آٌات قرآن کرٌم گناه شرک بدون توبه بخشوده 

 نخواهد شد.
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