« سؤ الهای تشریحی آزمون تفسیر سوره های مبارکه واقعه و الرحمن ویژه مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه همدانیان»

نام ونام خانوادگی :

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

نام پدر:

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

کد شرکت کننده:

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

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

 -1لَ ْو نَشا ُء لَ َجعَ ْلناهُ ُحطاما .
وراتٌ فِي ا ْل ِخيَ ِام .
ُ -2حو ٌر َم ْق ُ
ص َ
بارد َو ال ك َِريم .
 -3ال ِ
 -4فَلَ ْو َال ِإن كُنت ُ ْم َ
غي َْر َمدِينِ َ
ين .
ُ -5ك َّل يَ ْوم هُ َو فِي شَأْن .

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

صبَ ْرت ُ ْم » از جانب  ............................به بهشتيان گفته می شود.
سال ٌم َ
علَ ْي ُ
ک ْم بِما َ
 -6عبارت قرآنی « َ
 -7گروه مقربان در سوره مبارکه واقعه در  .......................................پيشتاز هستند.
 -8به ابر سفيد باران زا  .........................گفته می شود.
 -9برترين کمالی که خداوند به انسان عطا کرده  ............................است .
 -11قرآن کريم ساخت کشتی ها را در سوره مبارکه الرحمن به  ........................نسبت می دهد.

* از سؤال  11تا  15جمله صحیح یا غلط را با علامت × مشخص کنید .
 -11بنابر روايتی ميزان دقت در حسابرسی بندگان در روز قيامت  ،به مقدار عمل صالح آنان در دنياست.

صحيح 

غلط 

 -12در سوره مبارکه الرحمن ،تعليم قرآن بر آفرينش انسان مقدّم شده است.

صحيح 

غلط 

ميزان » بقای قرآن را بيمه کرده است.
َق َو ا ْل
 -13عبارت قرآنی « أ َ ْن َز َل ا ْلک َ
ِ
ِتاب بِا ْلح ّ ِ

صحيح 

غلط 

س ًّمی » بيانگر آن است که خورشيد و ماه در مدار معينی در گردشند.
 -14عبارت قرآنی «كُ ٌّل يَ ْجري ِِلَجَل ُم َ

صحيح 

غلط 

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

صحيح 

غلط 

* از سؤال  16تا 01جواب مورد نظر را با علامت × مشخص کنید.
َان » همه موجودات روی زمین هستند؟
ي ِ اآَلء َر ِّبكُ َما ت ُ َك ِذّب ِ
-61آیا مخاطب آیه شریفه « فَبِأ َ ّ

بلی 

خیر 

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

بلی 

خیر 

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

بلی 

خیر 

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

بلی 

خیر 

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

بلی 

خیر 

« موفق و مؤید باشید »

