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 محتوای سوره حجرات شامل چه موضوعاتی نمی باشد؟ .1

 .بندند بکار باید الف ـ آداب برخورد با پیشوای بزرگ اسالم )ص( و اصولی که مسلمانان در محضر او

 .اجتماعی است  -ب ـ مشتمل بر یک سلسله اصول مهم اخالقی 

 .درگیریهای میان کافران استج ـ شامل دستوراتی است که مربوط به چگونگی مبارزه با اختالفات و 

 د ـ الف و ج صحیح است.

 

 با توجه به آیات اولیه سوره حجرات چه عملی باعث حبط اعمال است؟ .2

 رم )ص(    ب ـ پیشی گرفتن از خدا و پیامبر اک      امبر )ص(                   یپ الف ـ هر گونه پیشی گرفتن را در هر برنامه ای از

 صحیح استانداختن                دـ همه موارد ج ـ صدا را بلند تر از صدای پیامبر )ص( کردن و در مقابل او جار و جنجال  راه 

 

 کدام است؟« یغضون» معنای کلمه  .3

 د ـ با دیده عبرت نگریستن        الف ـ کوتاه کردن نگاه            ب ـ خیره نگاه کردن           ج ـ کوتاه کردن نگاه و صدا    

 

 د؟انسان را از امتیازات وی می دان امام صادق  )ص( وجود چه صفاتی در .4

 ب ـ ادب انسان را از افتخارات پدران و نیاکان بی نیاز می کند       ینتی نو است          الف ـ رعایت ادب همچون لباس فاخر و ز

 و ادب                              د ـ ادب برترین سرمایه است ج ـ دین و عقل و حیا و حسن خلق 

 

 با توجه به محتوی سوره حجرات رعایت ادب در برابر پیامبر اکرم )ص( نشانه چیست؟ .5

 د ـ همه موارد           زش و اجر عظیمج ـ سبب آمر      رای پذیرش  تقوی    الف ـ نشانه پاکی قلب          ب ـ آمادگی ب

 

 ی لغات زیر به ترتیب کدام است؟معنا .6

 «ـ لَعَنِتُم ـ کَرَّهَ  إنَبَ» 

 ب ـ  خبر ، به مشقت خواهید افتاد ، منفور                 الف ـ اخبار ، به رنج می افتید ، اکراه             

 د ـ  اخبار ، در مشقت هستید ، منفور          ج ـ خبر ، در رنج هستید ، ناپسند                       

 



 توجه به سوره حجرات غالب مفسران کدام آیه  را درباره ولیدبن عقبه می دانند؟با  .7

                                  یا ایها الذین  آمنوا اِن جاءکم فاسِقٍ...              ب ـ                  الف ـ  و اعلموا أنَّ فِیکم رَسول ...                  

 ...د ـ فضالً من الیه و نِعمَةَ                                            ج ـ لَعنِّ اهللَ حَبَّبَ إلیَکُم... 

 

 علمای علم اصول برای حجیت خبر واحد به کدام آیه از سوره حجرات استدالل کرده اند؟ .8

 8د ـ آیه                                     7ج ـ آیه                                   6ب ـ آیه                               5الف ـ آیه 

 

 عبیراتی اشاره دارد؟جه به قانون لطف )لطف تکوینی( به چه تها با تو خداوند متعال برای هدایت انسان .9

 قرار داده و آن را در دل هایشان زینت بخشیده است. انسان هاالف ـ خداوند ایمان را محبوب 

 ب ـ کفر و فسق و گناه را منفور انسان ها قرار داده است.

 جبر خود قرار داده و اختیار را از او سلب کرده است.ج ـ انسان ها را تحت 

 د ـ گزینه الف و ب صحیح است.

 

 با توجه به مضمون سوره حجرات قانون همگانی وجود دارد در چه صورت انسان اهل نجات و هدایت است؟ .11

 ت کندب ـ فطرت خویش را محافظ            الف ـ در صورتی که به فطرت خود نگاه کند             

 د ـ فطرت هدایت یافته داشته باشد          ج ـ فطرتش را فراموش نکند                                 

 

 تفسیر سوره حجرات صحیح نیست؟ کدامیک از موارد زیر در بحث دین و ایمان در .11

 الف ـ ایمان نوعی عالقه شدید الهی و معنوی است.                         

 ت دین استمحبت است و محب  ب ـ دین

 ج ـ دین باید از ریشه های استداللی و منطقی نیز سیراب گردد و بارور شود.

 د ـ ایمان نوعی عقل است و حب و بغض در آن ریشه ای ندارد.

 

 سوره حجرات چیست؟ 9قانون کلی و عمومی در مورد نزاع و جنگ بین دو گروه مومنان طبق آیه  .12

 جنگیدن                ج ـ اختالف و نزاع را کم کردن                  د ـ ایجاد صلح ب ـ            الف ـ مشورت کردن  

 

 سوره حجرات کدام مورد در مورد ایجاد صلح صحیح است؟ 9طبق تفسیر آیه  .13

 ب ـ قیام بر ضد حکومت صالح اسالمی موجب کفر است.                 الف ـ قیام بر ضد امام معصوم موجب فسق است.



 د ـ اصالح در میان گروه های متخاصم مسلمین یک امر واجب کفایی است.                      ج ـ نزاع میان مومنان تنها موجب کفر است.

 

 به دست می آید؟ «إنّما المومنون اخوة » چه برداشت های از آ یه  .14

 ر و برادر یکدیگر خطاب کرده است.خانواده می داند و همه را خواهیک ـ اسالم تمام مسلمان  ها را به حکم  الف

و سال، با یکدیگر احساس عمیق برادری می ـ روی این  اصل مهم اسالمی مسلمانان از هر نژاد و هر قبیله، و دارای هر زبان  و هر سن  ب

 د.نکن

ست ج ـ در مراسم حج که مسلمین از همه نقاط جهان در آن توحید جمع می شوند این عالقه و پیوند کامال محسوس است و صحنه ای ا

 از تحقق عینی  این قانون مهم اسالمی

 د ـ همه موارد

 

دو برادر دینی همانند دوستند که هر کدام دیگری را می شوید!)بایکدیگر کمال همکاری را دارند و عیوب هم » حدیث شریف  .15

 از کدام معصوم است؟« را پاک می کنند.(

                     ج ـ پیامبر اکرم )ص(                         ب ـ امام باقر )ع(                                الف ـ امام صادق )ع(                   

 امام حسن عسگری )ع(د ـ 

 

 کدام است؟« وال  تلمزوا انفسکم » معنای عبارت  .16

 ب ـ یکدیگر را غیبت نکنید                 ی قرار ندهید                     یالف ـ و یکدیگر را  مورد طعن و عیبجو

 د ـ الف و ج صحیح است                               ج ـ یکدیگر را مسخره نکنید                                     

 

 کدام صحیح نیست؟« همز و لمز » در تفاوت میان  .17

                                                                     ها.اد است در حضور آنشمردن عیوب افر "لمز "الف ـ 

 هاست.ذکر عیوب در غیاب آن "همز"ب ـ 

        عیب جویی با زبان است. "همز"عیب جویی با چشم و اشاره است در حالیکه  "لمز "ج ـ 

 در واقع یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند یاد نکردن است.  "لمز"و  "همز"د ـ 

 

 ت؟چیس« بئس االسم الفسوق بعد ایمان»ترجمه عبارت  .18

 ب ـ بسیار بد است ایمان و فسق بهم آمیخته شود.                      ا بگذارند.است بعد از ایمان نام فسق بر آنهالف ـ بسیار بد 

 کفر  بگذارند یمان  آوردن نام د ـ بسیار بد است  که بر کسی بعد از اج ـ بسیار بد است  ایمان و کفر بهم آمیخته شود                       

 



 سوره حجرات سه حکم اسالمی در زمینه اخالق اجتماعی مطرح شده کدامند؟ 11آیات اولیه  آیه .19

 ب ـ اجتناب از گمان بد و تجسس و غیبت     الف ـ عدم سخریه و ترک عیب جویی و تنابز به القاب                              

 د ـ تجسس و گمان بد و غیبت  و حسن ظن و تجسس                                       ج ـ پرهیز از گمان های بد

 

 چه عاملی باعث می شود زندگی انسان از حیوانات جدا شود و به آن رونق و حرکت و تکامل بخشد؟ .21

                                                 ب ـ عدم سوء ظن بر مردم                             الف ـ اعتماد و خوش بینی بین مردم             

 د ـ روح تعاون و همکاری دسته جمعی                                     ج ـ حسن ظن داشتن بر مردم           

 

 کدام گناه  کبیره است که از قتل نفس سنگین تر است؟ .21

 دـ بدبینی                             ج ـ غیبت                       ب ـ مسخره کردن     الف ـ تجسس                  

 

سی و شش زنا بزرگ تر است! و از هر ربا باالتر آبروی  درهمی که انسان از ربا  به دست می آورد گناهش نزد خدا از »حدیث  .22

 کدام معصوم است؟از «مسلمان است

 د ـ امام هادی )ع(                       ج ـ امام صادق )ع(                 ب ـ پیامبر اکرم )ص(               مام علی )ع(الف ـ ا

 

کسی که بمیرد در حالی که از ............... توبه کرده باشد آخرین کسی است که وارد ................. می شود و کسی که بمیرد در » .23

 «.............. می گردد.حالی که اصرار بر آن داشته باشد اولین کسی است که وارد .

                                          زخ            دو –بهشت  –ب ـ زنا                                       زخ            دو –بهشت  –الف ـ غیبت 

 بهشت –زخ دو –د ـ غیبت                                             بهشت             –زخ دو –ج ـ زنا 

 

 موارد استثناء در غیبت کدام است؟ .24

 کسی که متجاهر به فسق  است               ـب                             الف ـ هدف مشورت در کار باشد برای احقاق حق و تظلم        

 د ـ همه موارد        ج ـ در مقام مشورت مثالً برای انتخاب همسر  و غیره...                              

 

 کدام است؟« أتقی   شعوباً  ـ  لِتعارفوا  ـ» معنی عبارت  .25

 با تقواترین –تا بشناسید  –ب ـ قبایل                                    گرامی ترین               –تابشناسید   –الف ـ قبایل 

 امی ترینگر –تا همدیگر را بشناسید  –د ـ  تیره ها         با تقوا ترین                             –تا همدیگر را بشناسید  –تیره ها  ج ـ

 

 با توجه به مجموع  آیات قرآنی بهترین تعریف برای تقوا چیست؟ .26

 الف ـ تقوا یک صفت روحانی  و باطنی است که قبل از هر چیز باید در قلب و جان انسان مستقر شود.



 یب ـ تقوا یعنی پرهیزگاری و خدا ترس

 دس اومقبرای تقرب به خدا و نزدیکی به ساحت  ت اسای له یج ـ تقوا وس

د ـ تقوی همان احساس مسئولیت و تعهدی است که به دنبال رسوخ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم می شود و او را از فجور و گناه 

 باز می دارد، به نیکی و پاکی و عدالت دعوت می کند، اعمال آدمی را خالص و فکر  و نیت او را از آلودگی ها می شوید.

 

 در سرزمین منی جه است(حذی ال 13و  12و  11امبر اکرم  )ص( در اثناء ایام تشریق )یپ  النفوس طبریدر کتاب  آداب  .27

 انسان هاست؟موجب تفاوت چه موضوع مهمی   فرمودند

 د ـ ایمان داشتن                          ـ تقوا داشتنج                        ب ـ عرب بودن               الف ـ عجم بودن       

 

الیمان فوق االسالم بدرقه و التقوی.... ایمان یک درجه باالتر از اسالم است،  و تقوی درجه ای است باالتر از ایمان و ا»حدیث  .28

 «تقسیم نشده است! یقین درجه ای برتر از تقوی است و هیچ چیز در میان مردم کمتر از یقین

 د ـ امام صادق )ع(                        ج ـ امام رضا )ع(                     ب ـ امام علی )ع(              الف ـ پیامبر اکرم )ص(

 

 بر اساس آیات آخر سوره مبارکه حجرات نشانه های ایمان چیست؟ .29

 د ـ همه موارد               ج ـ جهاد با انفس )جانها(ب ـ جهاد با اموال            تردید و دودلی در مسیر اسالم              الف ـ عدم

 

 کدام عبارت صحیح ترین است؟« منت»در مورد  .31

 الف ـ از ماده من به معنی  وزنه  سنگین

 منت اگر جنبه عملی داشته باشد )به معنی بخشش نعمت گرانقدر( ممدوح است و منت های الهی از این قبیل است.ب ـ 

 ج ـ جنبه عملی داشته باشد مانند منت بسیاری از انسان ها عملی است زشت و ناپسند

 د ـ منت هم جنبه عملی دارد هم لفظی

  ؛ موفق باشید.در پناه قرآن

     1399 هارب


