((سوالهای آزمون تفسیر سوره مبارکه کهف ویژه مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه همدانیان))
وقت 03:دقیقه

***

-1هدف از بیدار کردن اصحاب کهف چه بوده است؟
الف)حکومت ظالم سرنگون شود

ب)مردم به روز رستاخیز ایمان آورند

ج)مردم از پرستش بتها دست بردارند

د)آیین حضرت عیسی(ع) زنده شود

-2ازعبارت قرآنی «کَالمُهِل یَشوِی الوُجوهِ» فهمیده می شود که........
ب)درآستانه قیامت همه چیز نابود می شود

الف)معاد جسمانی است

د)مرگ برای همه حتمی است

ج)دوزخ ازهم اکنون آماده است
-0از بین نعمتهای دنیوی کدامیک جلوه بیشتری دارد؟
الف)مال وفرزند

ب)طال ونقره

ج)پست و مقام

د)پدرومادر

-4سوراخ کردن کشتی توسط خضر(ع)به خاطرآن بود که ........
الف)صاحب کشتی فردی زورگو بود

ب)مسافران کشتی در دریا غرق شوند

ج)کشتی به دست پادشاه ستمگر نیفتد

د)اموال یتیمان از گزند سارقان حفظ شود

-5مردم از چه طریقی به راز اصحاب کهف آگاهی یافتند؟
الف)خادم معبد

ب)اهالی روستا

ج)ندای آسمانی

د)سکه های قدیمی

عمَالً» چیست؟
-6طبق روایات اسالمی مراد از«اَحسَنُ َ
الف)کار عاقالنه همراه با تقواست که ذخیره قیامت شده باشد

ب)کارخوب و ماندگاری است که مایه رشد و کمال باشد

ج)کارنیکی است که از روی اختیار انجام شود و تداوم داشته باشد د)کار درست و با کیفیتی است که مورد قبول خدا باشد
-7موضوع عبارت «وَالیُشرِک بِعِبادَةِ رَبِِِّه اَحَداً»چیست؟
الف)توحیددر الوهیت

ب)ارزش عمل صالح

ج)توحیددر عبادت

د)امید به رحمت الهی

-8چرا اصحاب کهف به غار پناه بردند؟
الف)چون از سوی حاکمان زندانی شده بودند

ب)برای اینکه چند نفر از درباریان را کشته بودند

ج)چون از سوی حکومت تحت تعقیب بودند

د)زیرا می خواستند دین و ایمانشان را حفظ کنند

-9راه درمان کسی که به مال و فرزندان خود می بالد چیست؟
الف)توجه دادن او به نعمتهای الهی

ب)ترساندن او از عذاب آخرت

ج)یادآوری اصل خاکی او

ج)بیدارکردن وجدان خفته او

-13پدرو مادری که پسرشان به دست خضر(ع)کشته شد......
الف)هردوکافر بودند

ب)شریک قتل پسرشان شدند

ج)از نسل پسرشان هفتاد پیامبر پدید آمدند

د)خداوند به جای آن دختری به آنها داد

-11عبارت قرآنی «کُنّا نَخوضُ مَعَ الخائِضینَ» مربوط است به گروهی که...........
الف)درجامعه فاسد،خودرا حفظ می کنند

ب)درفساد جامعه هضم می شوند

ج)نسبت به فساد جامعه بی تفاوت هستند

د)جامعه فاسدرا اصالح می کنند

-12سجده فرشتگان برحضرت آدم(ع)چه نوع سجده ای بوده است؟
الف)عبادت

ب)شکر

ج)عافیت

د)اطاعت

-10کدام مطلب در مورد داستان اصحاب کهف نادرست است؟
الف)درسرزمین روم وشهرافسوس زندگی می کرده اند

ج)قبل از زمان حضرت عیسی (ع)اتفاق افتاده است

ب)اصحاب کهف جزء یاران حضرت مهدی(عج)خواهند بود
د)طاغوت آن زمان دقیانوس بوده است

-14عبارت«وَلَمّا جاءَ موسی لِمیقاتِنا» به کدام سفر حضرت موسی (ع)اشاره دارد؟
الف)طلب

ج)هرب

ب)تعب

د)طرب

-15ازنظر جغرافیایی غار اصحاب کهف در چه جهتی قرارداشت؟
الف)جنوب غربی

ج)جنوب شرقی

ب)شمال شرقی

د)شمال غربی

-16معنی عبارت «یا لَیتَنی لَم اُشرِک بِرَبّی اَحَداً » چیست؟
الف)ای کاش کسی را شریک پروردگارم قرارنمی دادم

ب)ای کاش در این کاربا پروردگارم شریک نمی شدم

ج)ای کاش کسی شریک پروردگارم نمی شد

د)ای کاش ازپروردگارم شریک نمی خواستم

-17قرآن کریم در عبارت«الیَکادونَ یَفقَهونَ قَوالً»به مردمی اشاره می کند که......
الف)فرهنگشان پایین بوده است

ب)ازامکانات خوبی برخوردار نبودند

ج)ازروستا به شهر آمده بودند

د)نعمتهای خدارا از بین می بردند

-18مدت اقامت اصحاب کهف درغار چندسال بوده است؟
الف)039سال شمسی

ج)039سال قمری

ب)033سال قمری

د)933سال شمسی

-19کدام مطلب درباره علم لدنّی نادرست است؟
الف) مخصوص انبیاء الهی است

ب)موهبتی از جانب خداست

ج)مقدارآن در پیامبران متفاوت است

د)با تجربه و آموزش بدست می آید

-23بنابر قول عالمه طباطبایی(ره)نام واقعی ذوالقرنین چه بوده است؟
الف)ارسطو

ج)سقراط

ب)اسکندر

د)کورش

-21کوتاهترین راه رسیدن به رشد کدام است ؟
الف)خودآگاهی

ج)یادخدا

ب)تفکر

د)پذیرش حق

-22باتوجه به لغات داده شده معنی کدام کلمه درست است؟
الف)هلوع=بی صبر

ج)منوع=بخیل

ب)ظلوم=نادان

د)جزوع= پرچونه

 -20خضر(ع)سوراخ کردن کشتی را به خاطر  ...........به خودش نسبت داد.
الف)حفظ اموال مردم

ج)رعایت ادب

ب)جلوگیری از قتل

د)حمایت از محرومان

-24کدام ویژگی حضرت موسی(ع)موجب جدایی اواز خضر(ع)شد؟
الف)کنجکاوی

ج)انتقاد

ب)فراموشی

د)کم صبری

-25کدام مطلب درباره روز قیامت نادرست است؟
الف)طبقات مختلف مردم در یک صف منظم قرار می گیرند

ب)انسان مجدداً آفریده می شود

ج)نامه عمل خوبان به دست چپ آنان داده می شود

د)صحرای محشر پستی و بلندی ندارد

-26درعبارت قرآنی «وَال تَستَفتِ فهیم مِنهُم اَحَدا»از چه چیزی نهی شده است؟
الف)پرسیدن از نا اهالن

ب)گفتن سخنان بی دلیل

ج)جدال با مخالفان

د)پیروی از اهل باطل

-27بدترین مردم گروهی هستند که .............
الف)برای دنیا کار می کنند نه آخرت

ب)زیانکارند و فکر می کنند که سود می برند

ج)کار نیک نمی کنند

د)کارمی کنند و می دانند که کارشان درست نیست

-28کدام مطلب در مورد کیفر گناه نادرست است؟
الف)خداوندگنهکاران را بالفاصله عذاب نمی کند

ب)قهرو عذاب الهی نتیجه عمل خود مردم است

ج)خداوند توبه گنهکاران را از روی عدل می پذیرد

د)عذاب گناهانی که انسان با انگیزه انجام می دهد بیشتر است

-29بدتر از فقر چیست؟
الف)کفر

ج)شرک

ب)ناامیدی

د)فراموشی

-03کدام مطلب درمورد مفهوم «اِن شاءَ اهللُ» نادرست است؟
الف)انسان پیوسته نیازمند خداست

ب)آزادی انسان در سایه مشیت خداوند است

ج)هرگز خودرا مستقل از خدا ندانیم

د)انسان در انجام کارهای خود اختیاری ندارد

-01شرط قیام به مصالح دیگران آن است که اصالح کننده ..................
الف)به کار خودایمان داشته باشد

ب)ثابت قدم باشد

ج)انحرافی نداشته باشد

د)بنده خالص خدا باشد

-02از عبارت «وَما کُنتُ مُتَِّخذَالمُضِلّین عَضُداً» چه نکته ای فهمیده می شود؟
الف)کمک گرفتن از منحرفان جایز نیست

ب)افرادگمراه همدست با شیطان هستند

ج)مردم باید درامورحکومت مشارکت داشته باشند

د)کمک کردن به حکومت ظالمان نادانی است

-00به نظر شما کدامیک از نیازهای انسان اهمیت بیشتری دارد؟
الف)پوشاک

ج)مسکن

ب)بهداشت

د)امنیت

-04همسفر اول حضرت موسی(ع)چه چیزی را فراموش کرد که به او بگوید؟
الف)وقت خوردن غذا

ج)کمبود هزینه سفر

ب)پریدن ماهی در دریا

د)وقت فریضه نماز

-05بنا به تفسیر مجمع البیان عبارت قرآنی «وَکَلبُهُم باسِطٌ ذِراعَیِهِ بِالوَصیدِ»به چه معناست؟
الف)سگشان را همراه خود به درون غار برده بودند

ب)سگشان طی چند سال زنده بود و بر در غار نگهبانی می داد

ج) سگشان مرده بوددر حالی که خودشان زنده بودند

د)چشمان سگشان باز بود در حالی که خواب بود

-06معنی عبارت قرآنی «لَن نَدعُوَمِن دونِِهِ اِلهاً» چیست؟
الف)پرستش مخصوص خدای یکتاست

ب)هرگز از فرمانش سرپیچی نخواهیم کرد

ج)هرگز خدایی را به جزاو نخواهیم خواند

د)کسی به جز او شایسته پرستش نیست

-07درجریان هدایت مردم عالوه بر برهان و دلیل چه چیزی الزم است؟
الف)خیرخواهی

ب)پذیرش مخاطب

ج)صبرو حوصله

د)اصرار بر درک حقایق

-08مفهوم عبارت ((مامَکَّنّی فیِه رَبّی خَیرٌ)) چیست؟
الف)هنر سدسازی از ابتکارات انبیاست

ب)پیامبران پاداشی از مردم نمی خواهند

ج)وجود پیامبران به مردم آرامش می دهد

د)انجام کارهای بی نقص شیوه انبیاست

حقّ» می فهمیم که..............
-09ازفعل مضارع یجادل در عبارت «وَیُجادِلُ الذّینَ کَفَروابالباطِلِ لِیُدحِضوا بِِهِ ال َ
الف)مبارزه بین حق و باطل همیشگی بوده است

ب)حق پیروز بوده و باطل نابود شدنی است

ج)همیشه راه حق و باطل از هم جداست

د)کافران همیشه خود را اهل حق می دانند

-43کلمه ای که در وسط قرآن مجید قرار دارد،به چه معناست؟
الف)همرنگی

ب)پاکیزگی

ج)هوشیاری

د)نیکوکاری

(موفق وپیروز باشید)

