
 «سؤالهای تشریحی آزمون تفسیر سوره های مبارکه واقعه و الرحمن ویژه مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه همدانیانکلید » 

 فقط معنی کلماتی که زیر آن خط کشیده شده را بنویسید. 5تا  1ال ؤازس *

 خاروخاشاک  . ُحطاما  لَْو نَشاُء لََجعَْلناهُ  -1

 پرده نشين  فِي اْلِخيَاِم . َمْقُصوَراتٌ ُحوٌر  -2

 سود بخش  . َكِريم  ال  وَ  ال باِرد   -3

 مجازات شدنی  . َمِدينِينَ َغْيَر  ُكنتُمْ  إِن فَلَْوالَ  -4

 زمان  هَُو فِي َشأْن  .يَْوم  ُكلَّ  -5

 

 فرمایید(فاً از نوشتن کلمات اضافی خودداری ط) ل هر جمله را با کلمه مناسب کامل کنید 11تا  6سؤال  * از

 

 به بهشتيان گفته می شود. فرشتگان   از جانب« بِما َصبَْرتُْم  َعلَْيُکمْ  َسالمٌ » عبارت قرآنی  -6

 پيشتاز هستند. ايمان و عمل صالح    گروه مقربان در سوره مبارکه واقعه در -7

 گفته می شود. ُمزن  به ابر سفيد باران زا  -8

 است . علم   عطا کرده برترين کمالی که خداوند به انسان -9

 نسبت می دهد.    وندخدا  قرآن کريم ساخت کشتی ها را در سوره مبارکه الرحمن به  -11

  



 مشخص کنید . ×جمله صحیح یا غلط را با علامت  15تا  11از سؤال  *

               ● غلط       صحيح     بنابر روايتی ميزان دقت در حسابرسی بندگان در روز قيامت ، به مقدار عمل صالح آنان در دنياست.       -11

               غلط        ●صحيح در سوره مبارکه الرحمن، تعليم قرآن بر آفرينش انسان مقّدم شده است.                                            -12

                    ● غلط      صحيح                                    بقای قرآن را بيمه کرده است.«  اْلميزانِ  وَ  أَنَْزَل اْلِکتاَب بِاْلَحقِّ » عبارت قرآنی  -13

ی »عبارت قرآنی  -14       ● غلط      صحيح  بيانگر آن است که خورشيد و ماه در مدار معينی در گردشند.       « كُلٌّ يَْجري ِِلََجل  ُمَسمًّ

 غلط       ●صحيح                                  خوف از مقام پروردگار از راه شناخت جايگاه و منزلت خداوند حاصل می شود.  -15

                                                     

 .مشخص کنید ×جواب مورد نظر را با علامت  01تا 16از سؤال  *

ِّ   » آیا مخاطب آیه شریفه-61 ء   فَبِأَي       ● خیر             ؟                                       بلی همه موجودات روی زمین هستند«  َربِّكَُما تُكَِذّبَانِ  آَلا

 ●  خیر             در آغاز سوره های قرآن برای تذکر و یادآوری است؟                         بلی « بسم الله الرحمن الرحیم» آیا تکرار آیه شریفه -61

 ●خیر               بلی                                                          آیا بیشتر آیات سوره مبارکه واقعه درباره نعمتهای الهی است؟                           -61

 خیر               ●بلی        الرحمن با اکرام الهی پایان می پذیرد؟                                                                                         مبارکه آیا سوره -61

 خیر              ●بلی  همان مشرکان هستند؟                                           « المکذبین الضالین » آیا بنا بر قول امام محمد باقر )ع( منظور از -02

 

 «موفق و مؤید باشید »                                                                                                                                                                                 

 (( 

 


