
ترجمه ي آیه ي  سوره ي مریم: «مریم گفت: چگونه ممکن است پسري براي من باشد؟ در حالی که انسانی با من تماس نداشته و 1.گزینه 4
بدکاره نبوده ام»

-قلم چی-1395-سخت

آیه ي شریفه ي :  «ذلک لیعلم انّی لم اخنھ.....»   از زبان حضرت یوسف(ع) جهت اعاده ي حیثیت نزد عزیز و پادشاه مصر بود 2.گزینه 4
که او بداند آن حضرت در نهان به او خیانت نکرده است و خداوند نیرنگ خائنان را به جایی نمی رساند.

-قلم چی-1396-سخت

عبارت شریفه ي:  «قال معاذ هللا انّھ ربّی احسن مثوای» ، مربوط به جلوه ي عفاف حضرت یوسف (ع) است، نه حضرت مریم (س). 3.گزینه 3
-قلم چی-1394-سخت

تعبیر قرآن کریم از پوشش ظاهري «َخیر» نیست. «َخیر»، تعبیري است که در این آیه براي «تقوا» به کار رفته است. (نه پوشش 4.گزینه 4
ظاهري) و الزمه ي پوشش باطنی، یعنی «تقوا»، پوشش ظاهري است. 

-قلم چی-1394-متوسط

عبارت از «کوزه همان برون تراود که در اوست» با آیۀ:  «لباس التقوی ذلک خیر»  تناسب مفهومی دارد. 5.گزینه 4
-قلم چی-1397-متوسط

عبارت «ذلک ادنی» مربوط به زنان است که در ادامه ي آیه ي  «یدنین علیھّن من جالبیبھّن»  آمده است و عبارت  «ذلک ازکی»  6.گزینه 4
مربوط به مردان است و در ادامه ي آیه ي  «قل للمؤمنین یغّضا من أبصارھم و یحفظوا فروجھم»  ذکر شده است.

-قلم چی-1395-سخت

انسان در مقابل هر نعمت و موهبتی که از جانب خدا به او می رسد، مسئولیت هایی دارد. خداوند زنان را بیش از مردان از نعمت 7.گزینه 1
زیبایی بهره مند کرده و همین نعمت را پشتوانه ي مهمی براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده قرار داده است. زن به شکرانه ي این نعمت باید اوًال
در حفظ زیبایی و طراوت خود بکوشد ثانیًا از این نعمت براي استحکام بنیان خانواده بهره ببرد. این مسئولیت ها زمینه ساز منشأ تفاوت پوشش زنان

و مردان است. این که در قرآن کریم خداوند به زنان مسلمان دستور می دهد روسري ها و پوشش هایشان را به خود نزدیک کنند، پاسخی است به
این پرسش که: «آیا در قرآن کریم درباره ي عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟»

-قلم چی-1394-متوسط

با رعایت مسئولیت «کنترل چشم و خوداري از نگاه به زنان نامحرم»از جانب مردان، بخش قابل توجهی از سالمت جامعه تامین می 8.گزینه 4
شود که آیه ي  «یغٌضوا من ابصارھم...  » بیانگر این امر است.

-قلم چی-1396-متوسط

قرآن کریم بعد از بیان حد حجاب و فلسفه و علت حجاب می فرماید بدحجابی هاي گذشته به شرط توبه آمرزیده خواهد شد. 9.گزینه 4
-قلم چی-1397-متوسط

نوه هاي پسر خواهر براي زنان محرم نسبی هستند و مادربزرگ زن محرم سببی مردان است. 10.گزینه 4
-قلم چی-1396-متوسط

با توجه به آیه ي  سوره ي توبه شرط برخورداري از رحمت الهی، انجام وظیفه ي امر به معروف و نهی از منکر درکنار سه وظیفه  11.گزینه 1
( ُ ي اقامه ي نماز، پرداخت زکات و اطالعات از خدا و رسولش است.( أُولئَِک َسیَْرَحُمُھُم �َّ

-قلم چی-1396-سخت

عبارت اول مربوط به شرایط امر به معروف و نهی از منکر و عبارت دوم مربوط به روش امر به معروف و نهی از منکر است.  12.گزینه 3
-قلم چی-1394-متوسط

به علت ارتباط و پیوند عمیق مبان انسان ها و تأثیرپذیري فراوانی که از یکدیگر دارند،در صورتی که در مقابل گناهکار اقدام مناسب 13.گزینه 2
نشود،رفتار او مانند یک بیماري مسري به دیگران سرایت می کند این اقدام مناسب همان «نظارت همگانی» است که به صورت امر به معروف و

نهی از منکر در جامعه اسالمی به اجرا در می آید. امام صادق(ع) درباره دعوت از مردم به خیر و نیکی فرمودند:«دعوت کننده مردم باشید  اما نه با
زبان ،بلکه با پارسایی، تالش،نماز و نیکی که این رفتارها خود دعوت کننده هستند.» دعوت به نیکی، پیشگیرانه است، برخالف نظارت همگانی که

درمان کننده است.
-گزینه 2-1394-متوسط
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صفحه 2

 
امام صادق (ع) در مورد بنی اسرائیل می فرمایند: 14.گزینه 3

«گروهی از اینان هرگز در کارهاي گناهکاران شرکت نداشتند، اما هنگامی که آن ها را مالقات می کردند به روي آن ها می خندیدند و با آن ها مأنوس

 
می شدند.»

-گزینه 2-1396-متوسط

انتخاب روش هاي درست براي انجام امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهم است. زیرا اگر این وظیفه به روش درست انجام نگیرد، 15.گزینه 2
نتیجه ي معکوس دارد به طوري که گاهی سبب می شود فرد گناهکار بر گناه خود اصرار بورزد و اخوت اسالمی از بین برود؛ و از این روست که امام

خمینی (ره) توصیه می کند که: کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند، موظف است: مصلحت مخاطب را رعایت کند. 
-قلم چی-1394-متوسط

امام علی(ع) «برنامه ي مالیات را به گونه اي رسیدگی کن که به صالح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودي و صالح دیگران در صالح 16.گزینه 4
مالیات دهندگان است.»

-قلم چی-1396-سخت

(ان تقرضوا هللا قرضاً حسناً یضاعفھ لکم و یغفر لکم  و هللا شکوٌر حلیم : اگر به خدا وام نیکو دهید، آن را براي شما مضاعف 17.گزینه 1
(دوچندان) می سازد و بر شما می بخشاید و خداوند بسیار قدردان و بردبار است.) با توجه به ترجمه ي آیه ي شریفه، در این آیه عالوه بر پاداش

مضاعف یا دو چندان، پاداش دیگر آمرزش گناهان است و نه پوشاندن آن ها.
-گزینه 2-1395-سخت

باتوجه به آیه ي  «اّن المّصدّقین .... اجر کریٌم»، در می یابیم که نتیجه قرض الحسنه، «اجر با کرامت و ارزشمند» است. 18.گزینه 4
-قلم چی-1395-متوسط

اگر نماز ما را از گناه و زشتی باز ندارد، معلوم می شود که عیب و نقصی در نماز خواندن ماست، که این امر یعنی بازدارنده بودن نماز 19.گزینه 1
از گناه و زشتی ها که در آیه ي شریفه  «إنَّ الّصالة تنھی عن الفحشاء و المنکر»   به چشم می خورد.

-گزینه 2-1395-متوسط

عبارت  «الکفّرنَّ عنکم سیئاتکم»  به پوشاندن گناهان به واسطه  ي اقامه ي نماز و پرداخت زکات و . . . اشاره دارد و پاداش دو 20.گزینه 1
چندان توأم با اجر کریم و ارزشمند مفهوم مورد اشاره در آیه ي شریفه ي  «و اقرضوا هللا قرضاً حسناً یضاعف لھم و لھم اجٌر کریٌم»  است.

-قلم چی-1394-متوسط

برترین ثمره نماز یاد خداست و مرتبه اولیه تقوا، گرایش به نیکی ها و بیزاري از بدي هاست که آیه شریفه و نفٍس و ما سّواھا... 21.گزینه 1
 بیانگر این مفهوم می باشد.

-قلم چی-1395-سخت

اگر عبارت  «اھدنا الصراط المستقیم» را صادقانه ازخداوند بخواهیم، به راه هاي انحراف دیگران دل نخواهیم بست. 22.گزینه 2
-قلم چی-1396-متوسط

23.گزینه 3 جامعه ي اسالمی و فرد مسلمان با نماز شناخته می شود و در جامعه و خانواده اي که نماز در آن راه نیافته، گویا اسالم وارد نشده

 
است.

 
» می خوانیم که:  در آیه ي شریفه ي «بقره، 

 
-گزینه 2-1396-متوسط

نماز سبب می شود که انسان در یک برنامه ي روزانه، صبح، ظهر و عصر، مغرب و عشاء در میانه ي فعالیت هاي روزانه، قلب را از این 24.گزینه 4
غبارها پاك کند و مانع خانه  کردن گناه در دل شود. در آیه ي شریفه اشاره می شود که یاد خدا که از ثمرات نماز است از تقوا و دوري از گناه که

دیگر ثمره ي آن است، مهم تر شود.
-گزینه 2-1395-متوسط

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: هر کس غیبت مسلمانی را کند، تا چهل روز نماز و روزه اش قبول نمی شود، مگر غیبت شده او را 25.گزینه 4

 
ببخشد و برترین ثمره روزه تقواست. (لعلّکم تتقون) 

-گزینه 2-1396-متوسط

مطابق با آیه ي کریمه ي   «و ال یحسبن الّذین کفروا إنما نملی لھم خیر ال نفسھم ... »  خداوند خطاب به کافران می فرماید: «آنان 26.گزینه 2
که کفر پیشه کرده اند تصور نکنند، اگر به آن ها مهلت بدکاري می دهیم  به نفع آن هاست. فقط به این خاطر به آنان مهلت می دهیم که بر گناهان

خود بیفزایند (که فرجامش) در حالی که عذابی خوار کننده براي آنهاست.»
-قلم چی-1394-سخت
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صفحه 3

ابتالء و امتحان سبب جدا شدن انسان هاي خوب از بد و ساخته شدن و تکامل، با خسروان و عقب ماندگی آن ها می گردد. قرآن 27.گزینه 3
وعده می دهد که بیست نفر یا صد نفر انسان با تقوا و شکیبا بر دویست نفر یا هزار نفر از کفار پیروز می شوند: که این امر بیانگر سنت توفیق الهی

است.
-قلم چی-1396-متوسط

بنابر سّنت الهی، هم چنین همراه با تالشی که انسان در راه حق از خود نشان می دهد، خداوند نیز شرایط و اسباب را چنان فراهم 28.گزینه 3
می کند که وي بتواند آسان تر به مقصد برسد. سنت امداد الهی این است که هر کس با اراده و اختیار خود، راه حق یا باطل را برگزیند، شرایطی

 
براي او فراهم می شود که در مسیري که انتخاب کرده به پیش رود.

-قلم چی-1397-متوسط

آیه ي شریفه ي   « وال یحسبن الذین کفروا .... و لھم عذاب مھین»  مربوط به سنت امالء و یا امهال است و آیه ي شریفه ي   «و 29.گزینه 2
الذین کذّبوا ... ان کیدی متین» مربوط به سنت استدراج می باشد. 

-قلم چی-1394-متوسط

با آن که بر اساس عدل، خداوند باید به همه  ي بندگان بر اساس میزان اعمالشان پاداش یا جزا دهد، اما از آن  جا که خداوند با فضل 30.گزینه 2
خود با بندگان رفتار می  کند، کار نیک را چند برابر و کار بد را فقط به اندازه  ي خودش پاداش و جزا می  دهد. آیه  ي شریفه  ي «من جاء بالحسنة

 
.... و ھم ال یُظلَمون» نیز به این امر اشاره دارد.

-قلم چی-1395-متوسط


