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******************************************************** 

 کدام یک از اسامی قرآن به معنای بینش و بصیرت است ؟ -1

 حکمت -الف

 موعظه -ب

 برهان -ج

 بصائر-د

جوانه زدن شکوفه های فضائل انسانی که پس از پاکسازی از انواع بیماریهای فکری و اخالقی مرحله تخلق به اخالق الهی و  -2

    است چه نامیده می شود ؟

  نور-الف 

  رحمت-ب

  شفاء-ج

 قرب -د

 ؟توحید در عبادت و توحید در نقطه اتکای انسانها در کدام آیه بیان شده است -3

 الحمدهلل رب العالمین-الف

 الرحیمالرحمن  -ب

 مالک یوم الدین -ج

 ایاک نعبد و ایاک نستعین  -د

 ؟در روایات عمل چه کسی شبیه به ))تیرانداز بدون زه(( شده است  -4

 مشرکین -الف

 تارکان نماز -ب

 دعا کننده بدون عمل -ج

 تارکان امر به معروف و نهی از منکر  -د    

 سواالت تفسیر سوره اهی رقآن رکیم-جشنواره مجازی وژیه ماه مبارک رمضان 
 رمزک علمی کارربدی عالیفرد
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حضرت علی علیه السالم در تفسیر کدام آیه می فرماید : )) خداوندا توفیقاتی را که در گذشته بر ما ارزانی داشتی و به برکت -5

  : آن تو را اطاعت کردیم همچنان ادامه بده تا در آینده عمرمان نیز تو را اطاعت کنیم ((.  

  الحمدهلل رب العالمین -الف

  اهدنا الصراط المستقیم -ب

 د االثر مهدی هاشمیصراط الذین انعمت علیهم-ج

 الرحمن الرحیم-د

شخصی خدمت پیامبر اکرم )ص( آمد و عرض کرد : ای رسول خدا،  من  بارها آماده حج شده ام اما توفیق نصیبم نشده است . -6

 : حضرت فرمودند : برتو باد به ........ که حج مستمندان است . جای خالی کدام گزینه است .

 نماز جمعه-الف             

 نماز شب-ب

  دعا کردن -ج

  نیکی به پدر و مادر-د

 در آیه شریفه ))خلق االنسان هلوعا(( به چه معناست ؟-7

 منع کننده  -الف

 کم طاقت-ب 

 خوشگذران بودند-ج

 ضعف جسمانی داشتن -د
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نماید مانند کسی است که ماه رمضان را روزه  هر کس آم را تالوت: پیامبر اسالم )ص( در فضیلت کدام سوره  می فرماید -8

 گرفته و شب قدر را احیا داشته است .

  حمد-الف

  کوثر-ب

  قدر-ج

   توحید -د

 در روایات متعدد از اهل البیت چه شبی به عنوان شب قدر بیشتر تاکید شده است ؟-9

  19شب -الف

  21شب -ب

  23شب -ج

  27شب -د

 ؟جامع تمام اسماء و صفات الهی استکدام یک از اسامی خداوند -11

 رحیم-الف

 اهلل -ب

 رحمن-ج

 صمد-د

 ؟کدام یک از سوره های ذیل معادل یک سوم قرآن می باشد -11

 حمد -الف

 توحید -ب

 قدر -ج

 کوثر -د
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و ازلی  امام حسین علیه السالم در توصیف کدام یک از صفات الهی فرمودند که به منتهای سیادت و آقایی است و ذاتی دائم-12

 است و موجودی است که جوف ندارد.

 مالک یوم الدین-الف

 رحیم-ب

 رحمن-ج

 صمد-د

 ؟))مقام محمود(( در پرتو انجام کدام عمل به دست می آید -13

 نماز شب-الف

 نماز جمعه -ب

 نماز صبح -ج

 نماز اول وقت  -د

 نبوده است.شبیه و مانند آیه بیانگر این مطلب است که برای خداوند هرگز کدام -14

 قل هو اهلل احد-الف

 اهلل الصمد-ب

 لم یلد و لم یولد-ج

 و لم یکن له کفوا احد-د

قرآن و دور از رحمت خداوند بیان می ون درعامام سجاد علیه السالم از معاشرت چه گروهی نهی می نمایند و آنها را مل -15

 ؟ نمایند

 تارک نماز -الف

 منکرترک کننده امر به معروف و نهی از  -ب

 قطع کننده صله رحم -ج

 رشوه خواران  -د
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 ؟کدام گزینه به رعایت حقوق ))همسایگان دور(( اشاره دارد -16

 بذی القربی-الف

 الجار ذی القربی-ب

 الجار الجنب-ج

 ابن السبیل -د

 ؟منظور از ))فحشاء((چیست-17

 گناهان پنهانی -الف

 گناهان آشکار-ب

 تجاوز از حق خویش-ج

 ظلم و تکبر-د

 ؟طبق فرمایش رسول اکرم )ص( رهبانیت امت ایشان چیست -18

 نماز جماعت -الف

 جهاد در راه خدا -ب

 نماز شب -ج

 نیکی به پدر و مادر -د

 آیه ))و ال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتیتموهن((به کدام مطلب اشاره دارد؟-19

 ارث بردن از زنان به اکراه و اجبار -الف

 فرزندانرفتار شایسته با -ب

 کسب درآمد از راه نامشروع-ج

 زنان را برای حالل کردن مهر تحت فشار قرار ندهید -د
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 منظور از ))صدقه (( در آیه ))خذ من اموالهم صدقه(( چیست ؟-21

 خمس-الف

 زکات-ب

 کمک به در راه مانده -ج

 مالیات-د

 

 

مرکز عالیفردسواالت تفسیر سوره های قرآن کریم ،مسابقه فرهنگی  پاسخ نامه

 ..................سن: ............ ............................انوادگی: ..........................نام و نام خ 
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