((کلیدسوالهای تشریحی آزمون تفسیر سوره مبارکه کهف ویژه مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه همدانیان))
***

وقت03:دقیقه

نام و نام خانوادگی ............................................................................:نام پدر .................................................................:کد شرکت کننده:
*از سوال 1تا 11معنی صحیح هر جمله را با عالمت × مشخص کنید.

ب.
ک مِن تُرا ٍ
ت بِالَّذی خَلَقَ َ
-1اَکَفَر َ

آیا به خدایی که تو را از خاک آفریده کافر شده ای؟ -آیا به کسی که تو را از نطفه آفریده کافر شده ای؟ ⃝

-2اِن یَظهَرواعَلَیکُم یَرجُموکُم.

-اگر بر شمادست یابند،شما را برمی گردانند⃝ .

اگر برشمادست یابند،سنگسارتان می کنند .جدَ مِن دونِهِ مُلتَحَداً.
-0وَلَن تَ ِ

-هرگزکسی به جز من پناهی به تو نخواهد داد⃝ .

هرگز پناهگاهی به جز او نخواهی یافت .-4وَهِیَ خاوِ َیةٌ عَلی عُروشِها.

آن باغ بر داربست هایش فرو ریخته بود .-میوه های آن باغ بر درختانش خشک شده بود⃝ .

-5لَقَد لَقینا مِن سَفَرِنا هذا نَصَباً.

به راستی از این سفررنج بسیار دیده ایم .-به راستی سفرمان خیلی طوالنی شده است⃝ .

-6وَال اَعصی لَکَ اَمراً.

درهیچ کاری تو را نافرمانی نمی کنم .-ازهرکاری تورا باز نمی دارم⃝ .

-7ثُمَّ اَتبَعَ سَبَباً.

-سپس از سفرش برگشت⃝ .

سپس سفر دیگری را آغاز کرد .-8آتونی اُفرِغ عَلَیهِ قِطراً.

مس گداخته بیاورید تا روی آن بریزم .-پاره های آهن بیاورید تا آن را ذوب کنم⃝ .

-9اِنّا اَعتَدنا جَهَنَّم لِلکافِرینَ نُزُالً.

-همانا ما دوزخ را برای اصالح کافران بر پا کرده ایم⃝ .

همانا ما دوزخ را برای پذیرایی از کافران آماده کرده ایم .-13ال تُواخِذنی بِما نَسیتُ.

مرا به خاطر فراموشی ام سرزنش مکن .-بر من به خاطر فراموشی ام سخت مگیر⃝ .

.....................................

*از سوال  11تا  01جواب مورد نظر را با عالمت ×

مشخص کنید.

-11آیا هدف حضرت موسی(ع)از دیدار با خضر(ع)برای تحصیل علم بوده است؟

بلی

 -12آیا دنیا طلبان ابتدا از حوادث روزگار  ،تحلیل فرهنگی می کنند؟

بلی⃝

-10آیا در روز قیامت اعمال همه انسانها محاسبه می گردد؟

بلی⃝

-14آیا ترتیب نزول بعضی از آیات قرآن کریم بر اساس پرسشهای مردم بوده است؟

بلی  خیر⃝

-15آیا پیامبران بر مال و جان مردم والیت دارند و در صورت نیاز می توانند در آن تصرف کنند؟

بلی  خیر⃝

-16آیا قانون قصاص در دین حضرت موسی(ع)وجود داشته است؟

بلی  خیر⃝

-17آیا تعهد گرفتن در مسائل علمی و تربیتی جایز است؟

بلی
بلی  خیر⃝
بلی ⃝ خیر
بلی⃝ خیر

خیر⃝

خیر
خیر

خیر⃝

 -18آیا کیفر دنیا گرایی  ،غفلت از یاد خداست؟
 -19آیا اصحاب کهف در سنین جوانی به غار پناه بردند؟
-23آیا گرایش یا عدم گرایش مردم به دینداری در حقانیت دین تاثیری دارد؟
*ازسوال 01تا01جمله صحیح یا غلط را با عالمت × مشخص کنید.

صحیح  غلط⃝

-21جنّات الفردوس جایگاه کسانی است که ایمان و عمل صالح داشته باشند.

صحیح⃝ غلط
-22درسوره کهف پیامبراکرم(ص)به عنوان نگهبان کتب آسمانی معرفی شده اند.
-20سخت ترین لحظه عمر حضرت موسی(ع)به هنگام بهانه جویی های قوم بنی اسرائیل بوده است .صحیح⃝ غلط
صحیح ⃝ غلط
-24خضر(ع)در علم شریعت آگ اهتر از حضرت موسی (ع)بوده است.
صحیح⃝ غلط
 -25داشتن مال وفرزند نمونه ای از باقیات الصالحات است.
صحیح غلط⃝
-26مالک در ارزش عمل،کیفیت عمل است نه کمیت آن.
صحیح غلط⃝
-27کافران درروز قیامت دلیلی برانکار معاد ندارند.
صحیح⃝ غلط
-28اولین اقدام بندگان خوب خدا در صورتی که به قدرت دست یابند،پرداخت زکات است.
صحیح⃝ غلط
-29فقرمادی نشانه ذلت است وعزت انسان را کاهش می دهد.
صحیح ⃝ غلط
-03مر ادازنفس زکّیه درسوره کهف،نوجوانی است که به دستور خضر(ع)کشته شد.
*ازسوال 01تا01هرجمله را باکلمه مناسب کامل کنید.
-01ذوالقرنین بعداز ساختن سد،مردم را با مبدأ ومعاد آشنا کرد.
-02به تباه شدن اعمال نیک انسان اصطالحاً

حبط

گفته می شود.

-00کلمه والیت در عبارت «هُنالِکَ الوَالیَةُلِلِ الحَِّّ» به معنی

قدرت

است.

-04اولین گام سقوط انسان به علت غفلت از یاد خدا
-05ساده ترین شیوه انتقال مطلب به دیگران ،استفاده از تمثیل است.
جدُنی اِن شاءَ الِلُ ِمنَ الصابرینَ»از حضرت اسماعیل (ع) است.
-06جمله«سَتَ ِ
-07بزرگترین دغدغه مردان خدا انحراف عقیدتی مردم است.
-08خداوند متعال در ابتدای سوره کهف به خاطر نزول قرآن خودرا ستوده است.
-09اگر امام حسن(ع)با معاویه صلح نمی کرد همه شیعیان روی زمین کشته می شدند.
-43شکسته شدن سدّ ذوالقرنین از نشانه های قیامت است.
است.

((پاینده وسرافراز باشید))

