«سؤالهای آزمون تفسیرجزءسی ام قرآن کریم ویژه مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه همدانیان»
* * *

وقت 30 :دقیقه

َ
الکافرینِّاَمهل ُهم رُوَیداً» شرط الزم برای رهبری  ..........است.
-1طبق آیه شریفه«فَ َمهِّلِِّّ
ب)سعه صدر

الف)فرصت سازی

د)دور اندیشی

ج)قاطعیت

 -2تکرار کلمه ناس در سوره مبارکه ناس به خاطر آن است که وسوسه های شیطانی ........
الف)در دل آدمی تردید ایجاد می کند

ب)انسان را از رحمت الهی مأیوس می کند

ج)انسان را از توبه باز می دارد

د)با ایمان و عقل و فکر آدمی بازی می کند

-3مفهوم آیه شریفه «جَزاءًوِفاقاً» چیست؟
ب)پاداشهای الهی بدون منت است

الف)کیفرهای اله ی عادالنه است

د)پاداشهای الهی از روی حساب است

ج)کیفرهای الهی از روی آگاهی است
-4در قرآن کریم واژه « ُح َط َمة»برای کسانی به کار برده شده است که....
الف)به بدگویی و غیبت دیگران می پردازند

ب)به فکر جمع آوری و احتکار اموالشان هستند

ج)ازآزاررساندن به دیگران لذت می بر ند
-5آیه شریفه «قَداَف َلحَِّ َِّمنِّت َ َزکی»به چه زکاتی اشاره دارد؟ِّ

د)زبان و نگاه خودرا کنترل نمی کنند

الف)زکات علم

ب)زکات مال

ج)زکات فطره

د)زکات کسب و کار

-6مفهوم آیه شریفه«لکُلِّامرِّﺉٍِّمن ُهمِّیَو َمئذٍِّشَأنٌ ِّیُغنیه»چیست؟
الف)در قیامت هر کس به ف کر نجات خویش است

ب)کافران در قیامت با چهره ای سیاه ظاهر می شوند

ج)جایگاه اهل سعادت و ا هل شقاوت از یکدیگر جداست

د)هرکس با عمل خودش سنجیده می شود

-7بهشت مخصوص عالمانی است که  ...........باشند.
الف)به دور از تکبّر

ب)اهل خشیت

ج)راضی به رضای خدا

د)معتقد به آخرت

-8زمان مرگ و قیامت برای انسان مخفی است زیرا.........
الف)علم بشرمحدوداست ونمی تواندبه انتهای آن دست یابد

ب)دانستن آن انسان را از تالش و فعالیت باز می دارد

ج)ایمان به وقوع قیامت مهم است نه دانستن زمان وقوع آن

د)دانستن آن آرامش درونی و ارتباطات بیرونی انسان رابه هم می زند

-9کدام مطلب در مورد مال دنیا نادرست است؟
الف)درفرهنگ اسالمی از مال به خیر تعبیر شده است

ب)مال زیاد هر انسانی را سرکش می کند

ج)عالقه به مال ،امری فطری است

د)مال باید از راه خیر بدست آید و در راه خیر مصرف گردد

-10با توجه به لغات داده شده معنی کدام کلمه نادرست است؟
الف)رَحیق :بهترین نوشیدنی بهشت

ب)اُخدود :گودال عمیق

ج)عِشار :شتران باردار

د)ضَریع :خارخشک و تلخ

-11تکرار کلمه َکلّا در سوره مبارکه علق بدین علت است که باید.........
الف)ازشرّ شیطان به خدا پناه برد

ب)ازآفرینش انسان پی به خالق هستی برد

ج)از پندارهای بی اساس دوری کرد

د)خدارا ناظر بر اعمال خود دانست

-12در سوره مبارکه توحید «لم یلد»مقدّم بر «لم یولد» شده است زیرا..........
الف)هیچ چیزاز جنس خداوند ویا جزئی از او نیست

ب)هیچکس و هیچ چیز شبیه و مانند خداوند نیست

ج)رابطه خداوند با موجودات،رابطه آفرینش است نه زایش
-13مفهوم آیه شریفه «عامَِّلةٌِّناصبَ ِّةٌ»ِّچیست؟

د)بیشتر مشرکان و اهل کتاب برای خدا فرزند قائل بودند

الف)هرتالشی برای روز قیامت مفیدنخواهد بود

ب)نعمتهای بهشتی نتیجه تالش انسان است

ج)سختی کار در دنیا زودگذر است

د)عنصرکار باید با عنصر هدف همسو باشد

-14خداوند متعال در آخرت چه چیزی به پیامبر اکرم(ص)عطا می کند که موجب رضایت او خواهد شد؟
الف)بهشت

ب)شفاعت

ج)شرح صدر

د)کوثر

-15قرآن کریم چه چیزی را به عنوان«سُبات»قرار داده است؟
الف)خواب

ب)شب

د) روز

ج)زمین

-16دو خبرغیبی که در سوره مبارکه کوثرآمده عبارتند از..................
ب)ماجرای فتح مکه و ازدیاد نسل پیامبر

الف)تعیین وصیّ پیامبرو خنثی شدن توطئه دشمن

د)زنده شدن آیین اسالم و تثبیت رهبری جامعه

ج)اعطای کوثر به پیامبر و ابتر ماندن دشمن
-17از آیه شریفه «منِّنُطفَِّ ٍِّةِّ َخلَقَهُِّ َفقَد ََّرهُِّ» می توان فهمید که .....................
الف)آفرینش انسان تصادفی نیست

ب)انسان بسیار ناسپاس است

ج)انسان دارای استعدادهای زیادی است

د)معاد جسمانی است

-18کدام گناه باعث می شود که زمین روییدنی های خود را از مردم باز دارد؟
الف)اسراف

ب)کم فروشی

د)لقمه حرام

ج)تکذیب نعمت

-19در فرهنگ اسالمی واژه «سُمعه»به چه معناست؟
الف)کاری که برای دیدن مردم انجام شود

ب)کاری که هدفش رضایت خدا باشد

ج)کاری که هدفش رضایت مردم باشد

د)کاری که برای رسیدن به گوش مردم انجام شود

-20درقرآن کریم بعداز سفارش به حق ،توصیه به صبر شده است زیرا........................
الف)سفارش دیگران به حق ممکن است عوارض تلخی داشته باشد
ج)پندپذیری از صفات مؤمنان است

ب)صبراز مصادیق بارز حق است
د)بدون صبر هیچ حقی به سرانجام نمی رسد

-21کدام مطلب در موردشب قدر نادرست است؟
الف)هر ساله تا قیامت ادامه دارد

ب)ارزش آن به اندازه هزار ماه است

ج) مقدّرات یکسال انسان در آن تعیین می شود

د)طول آن  24ساعت است

-22عبارت قرآنی «یَومَ ال تَملِکُ نَفسٌ لِنَفسٍ شَیئاً» بیانگر آن است که انسان در روز قیامت.............
الف)ازخود اختیاری ندارد

ب)نگران سرنوشت خویش است

ج)خودرا مالک چیزی نمی داند

د)ازخود سلب اختیار می کند

لیم» به خاطر ..............آنهاست.
بِّاَ ٍِّ
-23بشارت به کافران در آیه شریفه « َفبَشِّر ُهمِّبعَذا ٍ
الف)تعظیم

ب)توبیخ

ج)تحقیر

د)تحسین

-24مفهوم آیه شریفه « َلقَد خَلَقنَااالنسانَ فی کَبَدٍ» چیست؟
الف)زندگی بشر همراه با رنج و سختی است

ب)انسان بدون زحمت رشد نمی کند

ج)ارزش هر ان سانی به دانایی اوست

د)استعدادهای انسان نامحدود است

-25چه چیزی سبب زنگار گرفتن قلب انسان می شود؟
الف)کینه توزی

ب)کتمان حق

ج)اصرار بر گناه

د)دنیا پرستی

-26با توجه به لغات داده شده معنی کدام کلمه درست است؟
ب)نَجدَین:راه خیرو شرّ

الف)کوب:پشتی کوچک

د)طَغوی:پاکی از گناه

ج)ذی حِجر:اهل شب زنده داری
جنَِّّةَِّه َیِّالَمأوی » بهشت جایگاه کسی است که..........................
-27نظربه آیه شریفه « َفانَّ ِّال َِّ
الف) ازمقام پروردگارش ترسیده واز هوای نفس دوری کند

ب)متاع دنیا را کوچک شمرده و برای آخرت تالش کند
د)به خالق هستی ایمان داشته و عمل صالح انجام دهد

ج)به مبدأو معاد روز قیامت اعتقاد داشته باشد
ذینِّ َفتَنُواال ُمؤم َ
-28کلمه فتنه در آیه شریفه «انَّ ِّا َّل َ
ومنات »...........به چه معناست؟
ِّ
ِّوال ُم
نین َ
الف)امتحان

ب)ستم

ج)شکنجه

د)آشوب

-29نظام زوجیت در موجودات زنده نشانه چیست؟
الف)قدرت وحکمت خداوند ب)بقای نسل موجودات

د)تساوی حقوق زن و مرد

ج)هدفداری خلقت

-30این بیت شعر«صبروظفر هر دو دوستان قدیمند-بر اثر صبر نوبت ظفر آید»با کدام آیه مطابقت دارد؟
الف)فَاذافَ َرغتَ ِّفَانصَبِِِِّّّّ

کِّللیُسری
ب) َونُیَس ُر َ

صرللاِِّّ َوالفَت ُحِّ
ج)اذاجا َءنَ ُ

د)انَّ ِّ َم َعِّالعُسریُسراِّ

سر» نشانه چیست؟
-31نکره بودن کلمه خسر در آیه شریفه «انَّ ِّاالنسانَ ِّلَفیِّ ُخ ٍِّ
الف)ضعف ایمان

ب)خودباختگی

د)زیان دائمی

ج)عظمت خسارت

-32منظور از وزر در آیه شریفه«وَوَضَعنا عَنکَ وِزرَکَ»چیست؟
الف)سنگینی باررسالت

ب)فتح مکه

ج)ترس از دشمنان

د)شکست در جنگ

ک» به کدام صفات خداوند می توان پی برد؟
کِّفَعَ َدلَ َِّ
کِّفَ َِّ
-33از آیه شریفه «اَلَّذیِّ َخلَ َق َ
سوا َ
الف)رحمانیت،عدالت  ،ربوبیّت

ب)قدرت،حکمت،اعتدال

ج)خالقیت ،حکمت،بصیرت

د)مالکیت،قاطعیت،جبّاریت

-34مفهوم آیه شریفه «هَل ُثوِّبَ الکُفّارُما کانوا یَفعَلونَ»چیست؟
الف)کیفردر قیامت با گناه در دنیا تناسب دارد

ب)مجرمان پاداشی جز تحقیر خود نخواهند داشت

ج)اصرار بر گناه ،قضاوت انسان را عوض می کند
س َ
طنِّبهِّجَمعاِّ»چیست؟
-35پیام آیه شریفه « َف َو َ

د)کیفرهای قیامت،بازتاب اعمال خودانسان است

الف)در برابر دشمن مقاومت کنید

ب)از دشمن فاصله بگیرید

ج)به دشمن فرصت مقابله ندهید

د)از دشمن نهراسید

-36زندگی رضایت بخش در قیامت از آنِ کسی خواهد بود که.....................
الف)ترازوی اعمال خیرش سنگین باشد

ب)از لذتهای زودگذر دنیا پرهیز کند

ج) به سرای آخرت یقین داشته باشد

د)از عقل خود به شایستگی استفاده کند

-37آیه شریفه «وَ َلقَدرَآ ُه بِاالُفُقِ المُبینِ»نشان می دهد که..............
الف)قرآن کریم سخ ن فرشته وحی است

ب)پیامبر اکرم(ص)جبرئیل را می دیده است

ج)پیامبر اکرم(ص)علم غیب می دانسته

د)هیچگونه تحریفی در قرآن کریم نیست

دون»چیست؟
-38منظوراز سجده در آیه شریفه « َواذاِّقُرِّﺉَِّعلیهِّ ُِّمِّالقرآنُ ِّالِّیَِّس ُج َِّ
الف)ایمان به حقانیت قرآن

ب)سجده مستحب به هنگام تالوت قرآن

ج)سجده در نماز

د)سجده واجب به هنگام تالوت قرآن

تربَ ٍِّة » در مورد کسانی است که...................
-39آیه شریفه «اَومسکیناذا َم َ
الف)از گردنه های سخت عبورکرده اند

ب)در زمان قحطی به سر می برند

ج)به تعلیم و ارشاد نیاز دارند

د)از شدت فقر خاک نشین شده اند

-40با توجه به آیه شریفه «سَنُقرِئُکَ فَالتَنسی»کدام مطلب درباره پیامبراکرم(ص)نادرست است؟
الف)حافظ کُلّ قرآن کریم بوده است

ب)توانایی قرائت قرآن را به درستی داشته است

ج)آیات طوالنی را فراموش می کرده است

د)ازهرگونه فراموشی مصون بوده است

« موفق وکامیاب باشید»

