
 بسمه تعالی

 نام و نام خانوادگی:                          

 در چه سالهایی از عمر پیامبر )ص( نازل گردید؟ هودسوره  .1

 اوایل بعثت                     اوایل جوانی                  اواخر عمر ایشان                اواخر حضور در مدینه

را همراه خود داشته باشد خدا نیروی فوق العاده ای به او  هودکسی که سوره »این حدیث از کدام معصوم است؟  .2

 «خواهد داد

 امام رضا )ع(             امام هادی )ع(              امام باقر )ع(                 امام صادق )ع(

 چهارمین اصل در دعوت انبیاء چیست؟ .3

 بازگشت به سوی خدا             بشارت و انذار           استغفار از گناهان            پرستش خدای یگانه 

 چیست؟ هودشأن نزول آیه پنجم سوره  .4

 درباره کفار             درباره ابوجهل                  درباره اخنس بن شریق               درباره عبد اهلل بن ابی

 چه مقدار است؟« االرض فی سته ایامخلق السموات و »منظور از  .5

 روز برزخی               علم ما دسترسی ندارد 6ساعت              24تا  6شش دوران             

 خداوند . . . . . . . . . . عمل را نمیخواهد بلکه . . . . . . . . . . . . . . . عمل را میخواهد. .6

 کثرت –درستی               کمیت  –کمیت            کثرت  –کثرت             درستی  –درستی 

 امت از ماده . . . . . . . . و به معنای . . . . . . . . . است. .7

 مادر –مردم                   ام  –گروه                 ام  –مردم              امی  –امی 

 به چه معناست؟« امه معدوده ... و لئن اخرنا عنهم العذاب الی » امه معدوده در آیه  .8

 نفرات کم                یاران مهدی                   یاران بدر                  گزینه اول و دوم

 قرآن از چه ماده ای است؟ .9

 قرء                       قروء                           قرائت                         قرّاء

 درباره چه کسی است؟« أفمن کان علی بینه من ربی ... »سوره هود  17ام علی )ع( آیه به فرموده ام .11

 سلمان فارسی               خودشان                     ابوذر                       بزرگان قریش

 در اصل به چه معناست ؟« الجرم»کلمه  .11

 کندن بوته                     بدون ایراد بزرگ           عیبی نداشتن                          چیدن میوه    

 آگاهی از اسرار غیب . . . . . . . . . . . .  مخصوص . . . . . . . . . . .  است. .12

 خدا –پیامبران             بالعرض  –امامان             بالذات  –خدا                بالذات  –بالذات 

 چه چیزی میشود فهمید؟« واصنع الفلک بأعیننا و و حینا»آیه در   "وحینا"از کلمه  .13

 چگونگی ساختن کشتی را موسی )ع( بلد بود                     چگونگی ساختن کشتی را خدا آموخت

 مردم کشتی را ساختند                                                 کشتی را با نظارت مالئک ساختند

 رین میخوانیم کشتی نوح حدود . . . . . . . . . . ذراع طول داشت.در روایات مفس .14

1311                  1211                    1411                     1511   



 

 طوفان نوح طوفانی بود که در . . . . . . . . . . . . . . . .  رخ داد .15

 خاور میانه               فلسطین کنونی       تمام زمین                   همان منطقه          

 بنا به نظر مشهور کوه جودی درکجاست؟ .16

 هر زمین مستحکمی                      شمال عراق               نزدیکی موصل                   شام

 «هرکس هرروز به حساب خویش نرسد از ما نیست»این حدیث از کدام معصوم است؟   .17

 ع(         پیامبر)ص(            امام حسن عسگری )ع(               امام کاظم )ع( امام رضا )

 در سوره هود داستان دعوت چند پیامبر بزرگ بیان شده است؟ .18
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 معناست؟ناصیه در اصل به چه  .19

 اتصال و پیوستگی                تسلط و قهر                 موی پیشانی                  هیچکدام

 کدام مورخ خواسته است تا وجود قوم عاد را انکار کند؟ .21

 کنفوسیوسطبری                یعقوبی                    اسپرینگل                   

 قوم عاد نیامده است؟در کدام سوره داستان  .21

 ذاریات                  حشر                        حاقه                       قمر

 عقرت البعیر به چه معناست؟ .22

 شتر را نحر کردم                     شتر را سر بریدم                    شتر را پی کردم             همه موارد

 ؟عذاب قوم ثمود چه بود .23

 زلزله شدیدصیحه آسمانی                      بارش سنگ                     زیر رو شدن               

 بشارتی که دو ملک به ابراهیم )ع( دادند چه بود؟  .24

 2و  1تولد اسماعیل و اسحاق         عذاب قوم لوط                تولد اسماعیل           گزینه 

 «قائمه فضحکت» . . . . . ابراهیم )ع( و در  این آیه چه کسی خندید؟  در داستان مهمانان .25

 3و  2فرشته عذاب                ابراهیم )ع(                     همسر ابراهیم                 موارد 

 نشان دهنده چیست؟ "ربک "کلمه «   قد جاء امر ربک » در آیه  .26

 عذاب جنبه انتقامی نداشت                      عذاب جنبه انتقامی داشت            

 عذاب جنبه تربیتی نداشت                                  عذاب جنبه انتقام و تربیت را باهم داشت

 سرزمین شعیب در کجا بود ؟ .27

 مدینه                         مصر          شام                     مدین               

 ی بئس الورد المورود چیست؟ معنا .28

 آتش بد جایگاهی است           آتش بد آبشخوری است           آتش بد غذایی است             همه موارد

  

                   


