
  درس : متون اسالمی             کتاب : تفسیر موضوعی قرآن           تألیف : جمعی از نویسندگان   

  نمره تشریحی(فصل اول و پنجم)5نمره تستی(فصل چهارم ،هفتم و هشتم)                     15  

  فصل اول (انس با قرآن) –سواالت تشریحی بخش اول 

 مراتب تدریجی انس با قرآن را نام برده و هر یک از  مواردرا به صورت خالصه توضیح دهید ؟  -1

  سوره نحل به کدامیک از مراتب تدریجی قرآن اشاره کرده است ؟ توضیح دهید . 98آیه ي  -2

 فَإذا قَرأت القُرانَ فَاستَعذَ بِاهللاِ من الشَیطان الرَّجیم : پس چون قرآن می خوانی ، از شیطان به خدا پناه ببر 

 راجع به تفسیر قرآن که یکی از مراتب تدریجی انس با قرآن می باشد ، به طور کامل توضیح دهید .                                                                                                          -3

 حدیثی از پیامبر اکرم(ص) به نقل از امام رضا(ع) در مورد تالوت قرآن بنویسید. -4

 تفسیر چه نوع علمی است و چرا ارجمندترین علوم دینی شناخته شده است؟ -5

 در پرتو تدبر در قرآن چه تغییراتی در زندگی انسان صورت می گیرد؟ -6

 پیامبراکرم (ص) نگاه کردن به چه چیزهایی را عبادت دانسته اند؟ -7

 امام صادق(ع) در مورد تالوت قران چه می فرمایند؟ -8

 غفلت از قران چه عواقبی  در زندگی انسان دارد؟ -9

  نخستین و عام ترین مرتبه انس با قران چیست؟ -10

 بخش دوم       فصل چهارم : قرآن و علم 

دلهایی که روي آن کلمه ي تقوي و محبت نوشته شده ، هر جایی که بخواهند پرواز می کنند و کائنات در مقابل آنها سر      
تعظیم فرود می آورند و سعادت بشر در علم همراه با تربیت است . انبیا معلمانند و عالم مدرسه است و در طبیعت و اخالق انسانی ، 
هیچ ضعف و انصرافی نیست که با تعلیم مناسب اصالح نشود و تعلیم بزرگترین هدیه اي است که مردم نیکوکار میتوانند به گدایان 

 و بینوایان بدهند . 

 علم ، بال است مرغ جانت را    بر سپهر او برد روانت را 

 دل بی علم ، چشم بی نورست    مرد نادان ز مردمی دورست 

 نیست آب حیات جز دانش    نیست باب نجات جز دانش 

 دل شود گر به علم     راه جوید به آفریننده 

 آنچه در علم بیش می باید    دانش ذات خویش می باید (اوحدي مراغه اي) 

  سوره ي زمر «هل یستوي الذین یعلمون والذین الیعلمون» به کدام معانی علم اشاره دارد ؟9آیه ي  -1

 الف) علم به معناي عام           ب) علم لدنی          ج) علم به معناي خاص «الهیات »                   د) گزینه ب و ج
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  علمی که از نزد خدا به انسان می رسد چگونه علمی است؟ -2

 الف) علم عام                 ب)علم  لدنی                   ج)الهیات                          د)تمام علوم بشري

 در برخی از آیات هدف از آفرینش آسمان و زمین چگونه معرفی شده است؟ -3

  

 الف)کیهان شناسی               ب)  زیست شناسی                   ج) آگاهی و علم انسان                         د)روانشناسی

 قرآن کریم هدف از آفرینش جهان را چه میداند؟ -4

 الف)آگاهی انسان از علم و قدرت الهی                  ب) آگاهی از صفات خدا

  ج) آگاهی از علم اعلی وهدف خلقت                      د)همه موارد

 از نظر قران دو معیار برتري افراد چیست؟ -5

 الف) قران اموزي و علم                  ب)علم و عمل                     ج)ایمان  و علم                         د)الهیات و علم

 با توجه به آیه « إنّما یخشی اهللا من عباده العلماء » چه کسانی از خدا می ترسند(پروا دارند)؟ -6

 الف) بندگان گنهکار         ب)دانایان                     ج)   تمام بندگان                      د)ب و ج

  سوره مجادله ، بیان شده است ؟ «یرفَع اهللاُ الَّذین آمنوا منکُم والَّذینَ اُوتُوا العلم درجات»11- در کدام گزینه ، پیام آیه ي 7

                             « خدا رتبه کسانی از شما را که گرویده و کسانی که دانشمندند [ برحسب ] درجات بلند گرداند »

 الف) مقصود از علم ، شامل همه اقسام علم مفید می باشد                   ب) علم ، موجب فضیلت افراد است 

 ج) ایمان و علم دو معیار جداگانه براي برتري افراد می باشد             د) علم الهیات بر همه ي علوم برتري دارد 

 سوره رعد «اهللا الذي رفع السموات بغیر عمد ترونها» به کدامیک از اشارات علمی اعجاز آمیز قرآن اشاره 2- خداوند در آیه 8
 دارد ؟                         «خدا همان کسانی است که آسمانها را بدون ستونهایی که آنها را ببینید بر افراشت » 

 الف) زوجیت   ب) لقاح ، زایا کردن گیاهان   ج) حرکت خورشید   د) نیروي جاذبه 

 -کدام  مورد به تأثیر باد در الکتریسیته منفی در  ابرها  و لقاح آنها اشاره دارد ؟ 9

 الف) و من کل شی ء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون «و از هر چیزي دو گونه آفریدیم» امید که شما عبرت گیرید » 

 ب) وأرسلنا الریاح لواقح فأنزلنا من السماء ماء «و بادها را باردار کننده فرستادیم ، و از آسمان ، آبی نازل کردیم» 

 ج) أفال ینظرون الی اال بل کیف خلقت «آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده ؟» 

 د) و جعلنا من الماء کل شی ء حی «هر چیز زنده اي را از آب پدید آوردیم » 
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 سوره فصلت «ثم استوي الی السماء و هی دخان» «پس آهنگ آفرینش آسمان کرد و آن بخاري بود» به کدامیک از 11- آیه 10
 اشارات علمی شگفت آور قرآن اشاره دارد ؟ 

 الف) آغاز جهان و چگونگی پیدایش آن   ب) حرکت زمین 

 ج) پیدایش حیات از آب     لقاح و زایا کردن گیاهان و ابرها توسط بادها 

 - آیه شریفه ي «وجعلنا من الماء کل شی ء حی» هر چیز زنده اي را از آب پدید آوردیم » به چه موردي اشاره دارد ؟ 11

 الف) زوجیت   ب) پیدایش حیات از آب   ج) لقاح   د) همه موارد

 آفرینش] آسمان کرد، در حالی که بخاري بود » به کدام [- آیه شریفه ي «ثم استوي إلی السماء و هی دخان» «سپس آهنگ 12
 مورد اشاره دارد ؟      الف) آغاز جهان و چگونگی پیدایش آن         ب) مهبانگ       ج) پیدایش آسمانها         د) همه مورد

- عبارت قرآنی «انظروا إلی ثمره إذا أثمر و ینعه» «به میوه آن چون ثمر دهد و به طرز رسیدنش بنگرید» به کدامیک از اشارات 13
 علمی قرآن اشاره می کند ؟ 

 الف) اشارات علمی اندیشه ساز    ب) اشارات علمی اعجازآمیز

 ج) اشارات علمی شگفت آور و اعجاز آمیز   د) اشارات علمی شگفت آور 

- عبارت قرآنی «إنما یخشی اهللا من عباده العلماء» «از بندگان خدا تنها خدا تنها دانایانند که از او می ترسند» چرا گروه 14
 دانشمندان از خداوند خوف و خشیت دارند ؟ 

 الف) زیرا دانشمندان نشانه هاي خداوند را می شناسند   ب) زیرا آنها عظمت و مقام خداوند را در می یابند 

 ج) زیرا خداي متعال به دانشمندان نظر ویژه اي دارد   د) گزینه هاي الف و ب صحیح می باشد 

 - چرا کلیسا نظر گالیله را مبنی بر سکون خورشید نپذیرفت ؟ 15

 الف) نظر او خالف گفته کتاب مقدس بود                       ب) علماء مسیحی نظر او را رد کردند

 ج) در کتاب مقدس آمده بود «خورشید مثل پهلوان از دویدن در میدان شادي می کند»       د) مورد الف و ج   

- آیه شریفه ي «و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین» «و از هر گونه میوه اي در آن جفت جفت قرار دارد» لغت زوج 16
 مربوط به کدام مورد می باشد ؟ 

 الف) زوجیت میوه ها و گیاهان    ب) چیزهاي متقارن و متشابه 

 ج) نیروهاي مثبت و منفی    د) حیوانات نر و ماده 

- در آیه شریفه ي «و من کل شیئ خلقنا زوجین لعلّکم تذکرون» «و از هر چیزي دوگونه آفریدیم امید که شما عبرت گیرید» 17
 کلمه زوج به کدام مورد اشاره دارد ؟ 
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  الف) حیوانات نر و ماده   ب) چیزهاي متقارن و متشابه و متضاد

 ج) نیروهاي مثبت و منفی ذرات درون اتم   د) همه موارد

 - در کدام گزینه اشارات علمی اعجاز آمیز قرآن ذکر نشده است ؟ 18

 الف) نیروي جاذبه   ب) حرکت هاي خورشید         ب) حرکت زمین   د) زوجیت 

 - قرآن کریم هدف از آفرینش را آگاهی انسان به چه چیزي معرفی می کند ؟ 19

 الف) معرفت الهی   ب) علم و قدرت الهی   ج) قدرت الهی   د) حکمت الهی 

 - مقصود از «علم» در آیه ي «هل یستَوي الَّذینَ یعلَمون والَّذینَ ال یعلَمون» چیست ؟ 20

 الف) علم براي رسیدن به کمال            ب )آگاهی داشتن             ج) علم و دانش              د) علم مطلق انسانی

 - آیه ي شریفه ي «و تَرَي الجبالَ تَحسبها جامدةٌ و هی تَمرُّ مرَّالسحابِ» بیانگر کدام مطلب است ؟ 21

 الف) حرکت سنگ ها   ب) حرکت آب ها    ج) حرکت زمین   د) حرکت آسمان

 - کدام یک از گزینه هاي زیر جزء خدمات اعجازآمیز قرآن به بشریت نمی باشد ؟ 22

 الف) نیروي جاذبه   ب) زوجیت   ج) ممنوعیت شراب خواري   د) مسأله ي لقاح 

 - در سوره ي نحل به منافع حیوان ، باران ، گیاه و .... اشاره شده است تا اندیشمندان به ............ جهان پی ببرند ؟ 23

 الف) زیبایی جهان          ب) افرینش جهان   ج) آفرینش گر جهان   د) تمام موارد

 - مقصود از عبارت «یجري» در آیه ي «کُلُّ یجري لاَّجلٍ مسمی» چیست ؟ 24

 الف) در عین حرکت ، زیر و رو شدن      ب) حرکت داشتن      ج) حرکت بدون زیر و رو شدن          د) حرکت انتقالی داشتن 

 - مجموعه قضایاي حقیقی که از راه تجربه قابل اثبات است معنی کدام یک از علوم زیر است ؟ 25

 الف) علوم تجربی   ب) علوم طبیعی   ج) علوم انسانی    د) علوم نقلی 

 - علم «لدنّی» چیست ؟ 26

 الف) دانشی که انسان به انسان می آموزد                                      ب) دانشی که خدا به انسان می آموزد 

 ج) دانشی که انسان خود فرا می گیرد                                                د) دانشی که خدا فقط به پیامبران داده است 

  قرآن و بهداشت روان –فصل پنجم 

 معناي کامل این آیه را بنویسید و بیان کنید منظور از آیه چیست ؟ -1
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  «الّذینَ أمنوا و لم یلبِسوا ایمانَهم بِظُلم أولئک لَهم األمنُ و هم مهتَدونَ»  -2

 تأثیر اعتقاد به معاد و نگاه مثبت به مرگ در بهداشت روانی ، از نگاه قرآن چیست ؟  -3

 در دین مبین اسالم ، نماز چه نقشی در نجات انسان و خودسازي دارد ؟  -4

 راهکارهاي معرفتی قرآن براي تأمین بهداشت روانی کدامند ؟  -5

 طبق آیه ي «والیتأ سوا من روح اهللا انه ال ییاس من روح اهللا اال القوم الکافرین»  -6

 راهکارهاي رفتاري براي تامین بهداشت روان را نام ببرید: -7

اصل قضا و قدر و تصادفی نبودن رویداد ها ( توحید افعالی ) مربوط به کدام یک از راهکارهاي قرآن در تامین بهداشت  -8
 روان می باشد؟توضیح دهید.

 از راهکارهاي قرآن در تامین بهداشت روان در حوزه اجتماع ( انسان مامور به وظیفه است ، نه نتیجه ) توضیح دهید. -9

 «از رحمت خدا نومید مباشید زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید نمی شود» 

 خداوند به کدامیک از راهکارهاي معرفتی براي تأمین بهداشت روانی اشاره دارند ، به طور خالصه توضیح دهید ؟ 

 هر که در بحر توکل غرق گشت   همتش از ما سوي اهللا در گذشت  -10

 با توجه به بیت فوق رابطه ي توکل با بهداشت روان را توضیح دهید ؟ 

  ازدواج و آیین همسرداري –فصل هفتم و هشتم 

 - مفهوم آیه در چه زمینه اي است؟        (واهللا جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنینَ و حفده)1

 الف) نیاز غریزي به داشتن همسر  ب) نیاز غریزي و فطري انسان   ج) آیین کودك داري   د) نیاز غریزي و فطري انسان به داشتن فرزند

 -آیه مقابل اشاره به چه چیزي دارد؟                  (و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده)2

 الف) نعمت فرزند داري که در سایه ازدواج میسر است                ب) آیین همسر داري

 ج) پاسخ به نیازهاي غریزي و فطري داشتن همسر                      د) نیاز به داشتن فرزند

 - مفهوم آیه در کدام گزینه بیان شده است؟                 (و لقد ارسلنا رسال من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و ذریه) 3

 الف) ازدواج به عنوان سنت رایج میان پیامبران               ب) زن و مرد نسبت به یکدیگر ناقصند و به هم نیازمند

 ج) تاکید به داشتن همسر                                             د) تاکید به داشتن فرزند

 . - وجود همسر یکی از نشانه هاي ...............و .................خداوند نسبت به بندگان است4

 مهر–الف) رحمت-جمال       ب) حکمت-مهر          ج) حکمت-عدالت            د) قدرت 

 - آیه (وجعل لکم من ازواجکم بنین و حفده) اشاره به چه نیازي دارد که در سایه ازدواج حاصل می شود.5

 الف) نیاز عاطفی                 ب) نیاز جنسی             ج) نیاز اجتماعی                   د) نیاز رفتاري
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 - این آیه اشاره به کدام یک از وظایف متقابل همسران نسبت به یکدیکر دارد؟6

 (و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها)

 الف) مهرورزي       ب) همدلی و همراهی     ج) رعایت حقوق همسرداري         د) نیک رفتاري

) ومن آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها(-کدامیک از مفاهیم زیر از این آیه برداشت می شود؟     7

 الف) خداوند براي تامین نیازهاي فطري انسان به همدم براي او همسفر قرار داده تا به سکون و آرامش برسد.

 ب) زن و مرد باید هر دو زندگی زناشویی به اصل همدلی و همراهی با یکدیگر اهتمام ورزند

 ج)کانون خانواده براساس حس مهر ورزي شکل می گیرد.                       د)گزینه الف و ب

 - بنیان خانواده براساس کدام یک از موارد زیر شکل می گیرد؟8

 الف) نیک رفتاري                  ب) همدلی                   ج) تفاهم                  د) عشق و مهر ورزي

- این سخن مراغی از چه حکایت دارد؟بسیار جالب است که قرآن براي اعمالی خرد همچون تربیت فرزندان به مشورت توصیه کرده 9
 و استبداد و خود محوري هریک از والدین  بدون مشورت با دیگري در این کار را جایز ندانسته است؟

 الف) مهربانی                       ب) همدلی و مهربانی                    ج) عشق ورزي               د) نیک رفتاري

 - کدامیک از آیات زیر اشاره به همدلی و همراهی همسران در کارها ندارد؟10

 الف) فاعف عنهم و اسغفرلهم و شاورهم فی االمر             ب) ومن آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها

  ج) قول الرجل للمرءة انی احبک الیذهب من قبلها ابدا                                              د) هیچ کدام

 -  و ال تنکحو المشرکات حتی یومن به کدام ویژگی همسر اشاره دارد؟11

 الف) خوش خلقی             ب) عفت             ج) ایمان و خدا باوري               د) اصالت خانوادگی

از نظر اسالم ازویژگی هاي همسر خوب  نیست ؟                                                                                                          -11
 الف) تحصیل کرده         ب) ایمان و خدا باوري                      ج) عفت و پاکدامنی                   د) نیک خلقی

     -  عبارت قرانی« اتخذوا االهل فانه ارزق لکم »به کدام  فایده ازدواج اشاره دارد؟13

 الف) آرامش       ب) ارضا میل جنسی        ج) افزایش روزي            د) بقاءنسل

 - عبارت قرانی  زیر حکایت از چه چیزي دارد؟          (ان یکونوا فقراءیغنهم اهللا من فضله)14

 الف) عامل بازدارنده ي ازدواج براي جوانان ترس از فقر و مستمندي است  ب) عامل دعوت کننده براي ازدواج در اسالم است 

 ج) ازدواج سنت پیامبران است              د) ازدواج باعث فراوانی رزق میشود 
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 - کدامیک از گزینه ها جز رهنمودهاي برخورد با غریزه ي جنسی نیست؟15

 الف) دعوت زنان و مردان مومن به عفت چشم و دامن،ومبازه با خواهش ها و امیال نفسانی

 ب) ) دعوت از دختران و زنان براي حفظ پوشش و پرهیز از زینت گرایی به منظور دامن نزدن به شهوت رانی و امیال شهوانی

 ج )ضرورت حفظ پاکدامنی براي جوانانی که به هر دلیلی زمینه ازدواج براي آنها فراهم  نیست            د) هیچ کدام

 - طبق آیه زیر محبوب ترین و محکم ترین بنیاد در اسالم چه چیزي میباشد؟16

 (ما بنی فی االسالم بناء احب الی اهللا عزوجل و اعز من التزویج )

 الف) عدالت                  ب) ازدواج                      ج) داشتن فرزند                          د) جهاد

 - از این آیه چه مفهومی برداشت می شود ؟             (و لهن مثل الذي علیهن بالمعروف)17

 الف) مهرورزي           ب) گزینش همسران بر اساس ارزشهاي معنوي      ج) مشورت در کارها        د) رعایت حقوق همسري

 - کدامیک از جمالت زیر نادرست است؟18

 الف) حق خوراك و پوشاك ومسکن از حقوق اساسی زن است    ب) حقوق اساسی زن بستگی به شئونات همسر دارد 

 ج) تامین نیازهاي مالی خانواده از وظایف شوهر است       د) زنان ملزم و مجبور به انجام به کارهاي خانه نیستند

 کدام گزینه مفهوم میگردد؟)ومن آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها(- در آیه 19

 الف) وجود همسر از نشانه هاي قدرت و مهر خداست          ب) هدف از ازدواج سکونت و آرامش است 

 ج) زن و مرد از یک گوهر خلق شده اند                         د) همه موارد صحیح است

 - از دنیاي شما ..........و...................محبوب من است و روشنی چشم من در ...............است؟20

  عطر– زنان –زنان                      د) عبادت – عطر –نماز               ج) نماز –زنان –الف) قرآن و عطر-نماز         ب) عطر 

 - اساسی ترین حق مردان بر زنان در کالم امام سجاد (ع)چیست؟21

 الف) همدلی        ب) همراهی                ج) مهرورزي            د) تامین نیازهاي اقتصادي

 - و لهن مثل الذي علیهن بالمعروف به کدام حقوق همسر اشاره دارد؟22

 الف) مهرورزي                 ب) همدلی و همراهی             ج) رعایت حقوق همسري                د) دادن نفقه

  - عبارت((ان لم تکن حلیما فتعلم فانه قل من تشبه بقوم اال او شک ان یکون منهم))بیانگر چیست؟23

 الف) تمام رفتار و خلقیات انسان وراثتی و غیر قابل تغییر است        ب) رفتار و خلقیات وراثتی قابل تغییر و نقصان و افزایش نمیابد
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 ج) انسان با اراده میتواند باعث رشد یا پس رفت روحیات اخالقی خود شود

 د) بخشی از رفتارهاي ناشی از نا آگاهی ها از برخی از اصول رفتار اجتماعی است

 - منظور از آرامش یافتن مرد و زن در ازدواج چیست؟24

 الف) پاسخ به نیازهاي جنسی     ب) پاسخ به نیازهاي خداشناسی       ج) پاسخ به نیازهاي عاطفی           د)گزینه الف و ج

- در آیه سوره نور که می فرماید(فرزندان و کنیزان و غالمان صالح خود را همسر دهید و اگر تنگ دست هم باشند خداوند آنها را 25
 بی نیاز خواهد کرد))چه مفهومی دارد؟                         الف)کمک به جوانان در امر ازدواج 

 ب) تسریع در ازدواج و تشویق جوانان                  ج) پاسخ به نیازهاي عاطفی و اقتصادي با ازدواج                د) ایمان به خدا

 - مفهوم آیه ((من زوج اعزابا کان ممن ینظر اهللا عزوجل الیه یوم القامه)) در چه زمینه اي است؟26

 الف)کمک به جوانان در امر ازدواج      ب) رعایت عدالت در جامع ه    ج) ضروري بودن ازدواج         د) عدالت در روز قیامت

 - واژه حسان   در آیه ((فیهن خیرات حسان)) چه معنایی دارد؟27

 الف) زیبایی اندام و چهره         ب) زیبایی چهره            ج) زیبایی سیرت                د)گزینه الف و ج

 -  پیام این آیه چیست؟ « یا ایها الناس اتَقوا ربکم الَّذي خَلقکُم من نفسٍ واحدةٍ وخلقٍ منها زوجها »28

 الف.آفرینش آدم وحوا با فاصله کوتاه                     ب.گوهرآفرینش زن و مرد یکیست

 ج.نیاز غریزي و فطري انسان به داشتن همسر              د.همه ي موارد

 »مودةٍ و رحمۀٍ- دراین آیه منظوراز( مودة و رحمۀ) چیست؟ « جعلَ بینکُم 29

  مهرقلبی وباطنی– مهرقلبی وظاهري                  ب. مهر قلبی وباطنی–الف. مهرقلبی وباطنی 

 مهرقلبی و باطنی– مهرقلبی وظاهري                    د.مهرقلبی وظاهري–ج.مهرقلبی وظاهري 

 - این آیه  پاسخ به چه کسانی است؟«ولَقد اَرسلنا رسالً  من قَبلک وجعلنا لَهم اَزواجاً وذُریۀً 30

 الف.کسانی که معتقدند پیامبرنمیتواند اقتضائات بشري داشته و مانند سایرمردمان ازدواج کنند. 

 ب.کسانی که می گفتند مردم عادي شایستگی پیامبري و هدایت مردم را ندارند.  

 ج. کسانی که معتقدند دریافت وحی سزاوار فرشتگان میباشد.                                         د. همه ي موارد.

31 ن فَضله واهللا واسعم اهللاَ مغنهی کم وامائکُم ان یکونوا فُقَراَءن عبادنکُم والصالحینَ مامی ممفهوم این آیه  چیست؟«وانکَحوا االی -
علیم»           الف.فرمان به والدین براي همسر دادن فرزندان              ب. مهمترین عامل بازدارنده ازدواج بیم از فقرومستمندي است       

 ج. ازدواج مایه افزایش روزي است.                                                    د.همه ي موارد .
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 - تفکر رهبانی درباره زن کدام گزینه میباشد؟            32

  الف. زن مظهر دنیا دوستی و دنیا گرایی است                    ب. عدم پلید بودن زن و راهیابی آن به مسیر تکامل انسانیت

 ج. ارج و قرب نهادن و به دور از هرگونه رفتار تحقیر آمی نسبت به زن                        د. زن داراي نفس ناطقه است 

 - حکمت ازدواج در این آیه چیست؟  « و من آیاته اَن خَلَقَ لَکُم من اَنفُسکُم ازواجاًالیها و جعلَ بینکُم مودةٍ و رحمۀٍ »33

 الف.آرامش یافتن مرد در کنار زن         ب. منظور از آرامش نیازهاي جنسی است          ج. منظور از آرامش نیازهاي عاطفی  است                                                               

 د.درصورت نداشتن همسر شخصآرامش روحی و فکري خود را در معرض آسیب قرار داده است.  

 - «ورهبانیۀً ابتدعوها ماکَتَبناها علیهِم الّا ابِتغا رضوانَ اهللا فَما دعوها حقَ رعایتها» باتوجه آیه مذکور بر کدام پیامبر دروغ بستند؟34

 الف. حضرت عیسی(ع)      ب. حضرت موسی(ع)       ج.حضرت محمد(ص)          د.الف و ب

  سوره حدید«کسی که به مرتبه خوف و خشیت از خداوند برسد» به چه کسانی گفته می شود27- با توجه به تفسیر کبیر آیه 35

 الف. ائمه اطهار علیهم السالم            ب.  راهب         ج. پیامبران الوالعزم        د. کسانی که قدم در راه معرفت خداوند گذاشتند.

 - در مقایسه تفکر رهبانبت و اسالم ، نظر اسالم کدام گزینه است؟36

 الف. جایگاه رفیع زن           ب. الف و د          ج.  ساختار تفکر سالم در بین جوامع         د. اهمیت ازدواج

 - ویژگی هاي همسر شایسته از منظر قران:37

 الف. ایمان و خدا باوري                ب. برخورداري از فضایل اخالقی               ج. عفت و پاکدامنی         د. همه موارد

 - از نظر خداوند اساسی ترین مسئله براي ازدواج درکدام گزینه بیان شده است؟38

 الف. داراي خانواده اصیل       ب. برخورداري از علم و معرفت               ج.  ایمان به خدا        د. پایبند به نمازهاي اول وقت

 - پیامبر اکرم می فرماید: به چهار دلیل با دختر ازدواج می کنند. کدام یک افضل است؟39

 الف. مالش. دینش. زیباییش. حسب و نسبش- نسبش                           ب. مالش .دینش. زیباییش. حسب و نسبش- دینش        

        ج.مالش. ایمانش. نمازش. احترام به پدرو مادرش- نمازش             د. طهارتش. نمازش. دینش. خداباوریش- دینش

 - پیام آیه «و لهم فیها اَزواج مطهرةً » به کدام یک از ویژگی زن بهشتی اشاره می کند؟40

 الف. ایمان و طهارت                ب. طهارت و دینش            ج. طهارت و پاکی روح        د.ایمان و دینش

 - آیه « الخَبیثات للخَبیثن»اشاره به چه چیزي دارد؟41

 الف. عدم ازرداج با نا پاکان          ب. ازدواج ناپاك با ناپاك     ج. ازرداج با زنان مومن          د. طهارت و دروري از هرگونه ناپاکی
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 در آیه«فیهِن خَیرات حسان » چیست؟حسان - منظور از 42

 الف. زنان زیبا روي بهشتی       ب. زنان با ایمان و زیبا روي بهشتی     ج.زنان زیبا رو زیبا سیرت بهشتی      د. زنان خوش سیرت بهشتی

 - طبق آیات قرآن دلیل ازدواج حضرت موسی با یکی از دختران حضرت شعیب چه بود؟43

 الف. ایمان و دینش              ب. ایمان و وقارش                ج. ایمان و زیبایش              د.ایمان و نسبش

 - در آیه «فیهِن قاصرات الطراف » منظور از طرف چیست؟44

 الف. نگاه و زنان با حیاي بهشتی    ب. نگاه و زنان زیبا روي بهشتی   ج. زنان با حیاي بهشتی   د. نگاه و زنانی که جز شوهرانشان ندیدند

 - حقوق و وظایف متقابل همسران کدام گزینه است؟45

 الف. همدلی . مهرورزي. همراهی .رعایت حقوق همسري            ب. همدلی . نیک رفتري. همراهی .رعایت حقوق همسري  

 ج.  همدلی . مهرورزي. نیک رفتاري.رعایت حقوق همسر              د. همدلی . مهرورزي. همراهی .نیک رفتاري  

 - در چه صورت عشق بعد از ازدواج ماندگار می باشد؟46

 الف.بر اساس ارزش روحی و معنوي              ب. بر اساس انتخاب درست 

 ج. بر اساس معیارهاي درست ازدواج              د. بر اساس مشاوره هاي اهل خبره

 - حدیث  ذیل از پیامبر به کدام یک از حقوق همسران اشاره می کند؟ «قول الرجل للمراة انی احبک ال یذهب من قبلها ابداً» 47

 الف. همراهی و همدلی                    ب. مهرورزي             ج. نیک رفتاري                            د. احترام متقابل

-..... کسی است که ضعف و کاستی تشخیص خود را با ادعا کردن مرتبه اي که شایسته آن نیست، جبران کرده دیدگاه خود را بر 48
 دیگران تحمیل می کند.          الف. ظالم                                 ب. ضعیف النفس             ج. جبار                                  د. مظلوم

 - با توجه به توصیه مراغی در تربیت فرزندان اشاره به کدام یک از حقوق همسران اشاره می کند؟ 49

 الف. احترام متقابل                      ب. همراهی و همدلی               ج.رفتار نیک                            د.مهرورزي

 - قران« ان کُنتنن تُردن اهللا و رسولَه...» با مخاطب ساختن زنان پیامبر بر چه امري اشارت دارد؟50

 الف. رفتار نیک                        ب. همراهی و همدلی              ج. احترام متقابل                       د. احترام نسبت به حقوق یکدیگر

 - با توجه قرآن دیل عذاب شدن زنان حضرات لوط و نوح چه می باشد؟51

 الف. ایمان نیاوردن                       ب. همراهی با دشمنان                  ج. مشورت نکردن                       د.همراهی نکردن با پیامبر

 - یکی از حقوق همسري مهرورزي است، حال تقسیات مهرورزي کدام گزینه است؟52

10 
 



 الف. عادالنه و با محبت                             ب. محسنانه و با محبت            ج.  عادالنه و محسنانه                             د. هیچکدام

 التکلف نفساً اال وسعها» منظور از کلمات «مولود له» و «بالمعروف» بالمعروفرزقهن و کسوتهن المولود له - درآیه « و علی 53
 چیست؟             الف. فرزند و امر به خوبی           ب. پدر و حد متعارف         ج.  مادر امر به خوبی               د.مادر و حد متعارف

  قدره متاعا بالمعرف» چیست؟مقتر و قدره و علی الموسع- منظوراز«موسع» و«مقتر» درآیه «و متعوهن علی 54

 الف. توان مالی و اقتدار              ب.  مضیقه و توان مالی          ج. اقتدار و وسعت مالی                     د. توان مالی و تنگدستی

 - منظور از« جهاد زن » که در روایات آمده چیست؟55

 الف. کمک حال در جبهه نبرد براي شوهران     ب.خوب  شوهر داري    ج. کمک رسانی به شوهران       د. رعایت حقوق همسر خود

 - از دیدگاه امام رضا(علیه السالم) باعث تقویت عفت زنان کدام گزینه است؟56

 الف. آراستگی مردان                      ب. تقوا پیشه کردن                ج.گناه نکردن                                 د. ایمان   

- تفاوت مودت و رحمت چیست؟57  

الف) رحمت مهر باطنی و قلبی است و مودت اثري است که در نتیجه آن، مهر قلبی بر زبان یا رفتار ظاهر می شود یعنی خداوند در دل 
 و در زبان و رفتار شما مهر مالطفت نسبت به یکدیگر را قرار داد. 

ب) مودت مهر باطنی و قلبی است و رحمت اثري است که در نتیجه آن، مهر قلبی بر زبان یا رفتار ظاهر می شود یعنی خداوند در دل و 
 در زبان و رفتار شما مهر مالطفت نسبت به یکدیگر را قرار داد. 

 ج)هر دو گزینه                      د) هیچکدام

- روایت ( النکاح سنتی فمن رعب عن سنتی فلیس منی )از کدام یک از کتب زیر می باشد؟58  

 الف) نهج البالغه                 ب) صحیفه سجادیه                     ج) سنت پیامبر                      د) هیچکدام

- محبوب ترین بنیاد در اسالم:59  

 الف) شهادت                     ب)ازدواج                        ج)عدالت                    د)هر سه مورد

- کدام یک از آیات زیر به محبوب بودن ازدواج در اسالم اشاره می کند؟60  

 الف) ما بنی فی االسالم بنا احب الی اهللا عزوجل و اعز من التزویج                      ب) خلق لکم من انفسکم ازواجا

 ج) و اهللا جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین و حفده        د) و اهللا جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده

که به دروغ به حضرت مسیح نسبت داده اند است؟_- کدام یک از آیات زیر مربوط به رهبانیت برساخته61  

 الف) و رهبانیه ابتدعو ها ما کتبناها علیهم اال ابتغاء رضوان اهللا فما رعوها حق رعایتها
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 ب) و اهللا جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده

 ج) یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها

 د) و انکحوا اال یامی منکم و الصاحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم اهللا من فضله و اهللا واسع علیم

- راهب کسی است که:62  

 الف) در راه خدا کشته شود     ب) به زنان مسیحی نسبت می دهند     ج) مرتبه خوف و خشیت از خداوند رسیده است     د) همه موارد

- حدیث { حب الی من دنیا کم النساء و الطیب و جعل قرء عینی فی الصاله }به نقل از کدام یک از ائمه اطهار است؟63  

 الف) پیامبر(ص)                  ب) حضرت علی (ع)               ج) امام حسن (ع)                د) امام حسین

- ویژگی هاي همسر شایسته از دیدگاه قرآن :64  

 الف) ایمان و خداباوري           ب) عفت و پاکدامنی             ج) نیک خلقی                د)هر سه مورد

- کدام یک از آیات زیر مربوط به حوریان بهشتی است؟65  

 الف) من ترك التزویج مخافه الفقر فقد اساء الظن باهللا عزوجل 

 ب) و اهللا جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین و حفده

 ج) و اهللا جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده                       د) فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم و ال جن

- پیامبر اکرم(ص) فرمود: از گیاه روییده در مزبله اجتناب کنید.منظور پیامبر از گیاه مزبله چیست؟66  

 الف) گیاهی که به آن آب نریده باشد               ب) زنی زیبا که در خانواده اي ناصالح رشد کرده است

 ج) گیاهی که در کنار درخت رشد کرده است                د) هیچکدام

- با توجه به فرمایشات پیامبر باید به کدام یک از خصلت هاي زنان براي ازدواج اندیشید؟67  

 الف) زیبایی                                 ج) خانواده                 ب) نسب                                     د) دین

- حقوق و وظایف متقابل همسران در کدام گزینه صحیح است؟68  

 الف) مهروزي            ب) همدلی          ج) نیک رفتاري          د) همه موار  د

- کدام یک از آیات زیر مربوط به مشورت در کارها است؟69  

 الف) فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی االمر

  ب) یا ایها الذین امنو ال تحرموا طیبات ما احل اهللا لکم و ال تعتدوا ان اهللا ال یحب المعتدین
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 ج) و اهللا جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین و حفده

 د) و انکحوا اال یامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم اهللا من فضله و اهللا واسع علیم

- کدام یک از گزینه هاي زیر مربوط به آیه {و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف ال تکلف نفس اال وسعها} می باشد؟70  
 الف) مهر زنان باید پس از ازدواج پرداخت گردد                        ب) هیچ کس به قدر وسعش مکلف نیست

 ج) خوراك و پوشاك آنان به طور شایسته بر عهده پدر است       د) موارد ب و ج

- لفظ { موسع و مقتر} به ترتیب به معانی:71  

 الف) کسی که وسعت و توان مالی ندارد -    به کسی گویند که دچار مضیغه و تنگدستی است

 ب) به کسی گویند که دچار مضیغه و تنگدستی است -  کسی که وسعت و توان مالی ندارد

 ج) هم معنی هستند                                          د) هیچکدام
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