« سؤالهای آزمون تفسیرسوره های مبارکه واقعه و الرحمن ویژه مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان »

* * *
 -1مردم وقتی قیامت را با تمام وجود باور خواهند کرد که....
الف) نامه اعمالشان را دریافت کنند
ج) هدایت الهی را بپذیرند

ب) وقایع پیش از آن را ببینند
د) مرگشان فرا رسد

 -2کدام عبارت درباره اصحاب یمین گفته شده است؟
ب)ماء صدید
الف) لا بارد ولا کریم

ج)ال مقطوعة وال ممنوعة

ق َهلُوعا ً » به کدامیک از خصلتهای منفی انسان اشاره دارد؟
اْل إنسانَ ُخ ِل َ
- ۳آیه شریفه « إِنَّ إ ِ
ج) بی تاب
ب) ناامید
الف) حریص

د)خذوه فغلّوه

د) زیاده خواه

ف ا إل ُم إج ِر ُمونَ بِسیماهُ إم » با کدام گزینه مطابقت دارد؟
 -4عبارت قرآنی « یُ إع َر ُ
ب) رنگ رخساره خبر می دهد از سرّ ضمیر
الف) ازکوزه همان برون تراود که در اوست
د) عقل مردم به چشمشان است
ج) چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است
 -5کدام مطلب در مورد حوریه های بهشتی نادرست است؟
الف) کسی با آنها آمیزش نکرده است
ج) زیباتر از زنان صالحه دنیا هستند

ب) نیکو سیرت و زیبا صورت هستند
د) عفیف و پاکدامن هستند

 -6کدام آیه شریفه به شکل گیری انسان در رحم مادر اشاره دارد؟
الف) أَفَ َرأ َ إیت ُ إم َما ت ُ إمنُونَ
ب)ه َُو الَّذي َخلَقَکُ إم ِمنإ طین ...

ش ِد ....
الر إ
ج)یَ إهدِي إِلَى ُّ

 -7چه چیزی عامل پیشگیری از گناه و رسیدن به بهشت است؟
ب) احسان به دیگران
الف)اعتقاد به مبدأ و معاد

ج) ترس از مقام الهی

 -8انکار قیامت در چه حالتی صورت می گیرد؟
ب) رفاه و غفلت
الف) فقر و بیماری

ج) جهالت و گمراهی

 -9منظور از کلمه بحرین در آیه شریفه « َم َر َج الإبَ إح َر إی ِن یَ إلت َقیا ِن » چیست؟
ج) آب های شور و شیرین
ب) دریای سرخ و سیاه
الف) کشور بحرین
 -11مرگ برای مقربان ،زمینه ساز چه رحمتهایی است؟
الف) سلامتی ،صلح و صفا
ج) ماء  ،خضراء و وجه حسن

د)أَفَ َرأ َ إیت ُ إم َما تَحإ ُرثُونَ

د) پذیرش حق و عمل صالح

د) کفر و ناسپاسی

د) امام حسن و امام حسین(ع)

ب) روح ،ریحان و جنت نعیم
د) پاداش های مادی و معنوی خداوند

 -11آگاهی انسان از عذابهای الهی نعمتی است که موجب  ......می گردد.
ج) ترس از خدا
ب) آرامش و امنیت
الف) حسابرسی آسان

د) دوری از گناه

 -12به نوعی پارچه گفته می شود که ظاهری شبیه بوستان سرسبز دارد؟
ج) خضراء
ب) رفرف
الف) استبرق

د) عبقری

 -1۳دو بالی که جامعه را به رستگاری می رساند کدام است؟
ب)قرآن و عترت
الف)علم و عدالت

ج)انصاف و عدالت

د)علم و معرفت

 -14عبارت «الله اکبر» در آغاز اذان چهار مرتبه تکرار می شود برای این که .....
ب) مردم از غفلت درآیند
الف) لفظ جلاله الله بالاترین ذکر است
د) کلمه الله دارنده همه صفات الهی است
ج) ایمان مردم به خدا تقویت شود
 -15آیه شریفه « َیطُوفُو َن بَ إینَ َها َوبَ إینَ َحمِیم آن » درباره  ...............است.
ج) اصحاب شمال
ب) انام
الف) ضالّین

د) مجرمان

 -16با توجه به لغات داده شده معنی کدام کلمه درست است؟
الف) ِولدان  :دختران نوجوان

ب) نضّاخ  :جوشان

 -17مفهوم آیه شریفه « إِ َّنا أَنشَأ إ َناهُنَّ إِنشا ًء » چیست؟
الف)همسران در قیامت آفرینش جدیدی دارند
ج)همسران در بهشت همه با کره اند

ج) حِ سان  :کمیاب

د) لغو  :فراموشی

ب)همسران بهشتی همه عاشقند
د)همسران بهشتی از هر جهت متناسبند

 -18نام کدام میوه در قرآن نیامده است؟
ب) انار
الف) موز

ج) سیب

 -19مجرمان یکی از دلایل ورود خود به دوزخ را در چه می دانند؟
ب) تکذیب قیامت
الف) بد اخلاقی

ج) ستم به مظلومان

 -21از نظر قرآن کریم کسانی که خودشان را باخته اند  ..............هستند.
ج) شایسته عذاب
ب) اهل جهنم
الف) ضعیف النفس

د) خرما

د) بی تقوایی

د) زیانکار

 -21در آیه شریفه « ث ُ َّم إِ َّنكُ إم أَیُّ َها الضَّالّونَ ا إل ُم َكذِّبو َن » گمراهان بر تکذیب کنندگان مقدم شده اند زیرا .........
ب)جرم تکذیب کنندگان بیشتر از گمراهان است
الف)کیفر از خلاف سنگین شروع می شود
د)انسان از انحراف به تکذیب کشیده می شود
ج)جرم گمراهان از تکذیب کنندگان بیشتر است
 -22آیه شریفه « َجنَى ا إل َجنَّت َ إی ِن دَان» به کدام ویژگی میوه های بهشتی اشاره دارد؟
ج)طعم و بوی خوش
ب)تنوع فراوان
الف)قابل دسترس بودن

د)استفاده در همه فصول

سنَ إف ُرغُ لَکُ إم أَیُّهَ الثَّقَال ِن » چیست؟
 -2۳منظور ازثقلان در آیه شریفه « َ
ج)جن و انس
ب)نیازمندان
الف)مخلوقات خدا

د)موجودات آسمانی

 -24کدام مطلب درباره سوره های الرحمن و واقعه درست است؟
الف)سوره الرحمن در مدینه و سوره واقعه در مکه نازل شده است
ج)هر دو سوره در مکه نازل شده است
 -25به گفتاری که رسا و واضح باشد چه می گویند؟
ب) قول بلیغ
الف) قول کریم

ب)سوره الرحمن در مکه و سوره واقعه در مدینه نازل شده است
د)هر دو سوره در مدینه نازل شده است

ج) قول سدید

سا ُن» تابع چه قاعده ای است؟
اْل إح َ
اْل إح َ
ان إِ َّال إ ِ
س ِ
 -26آیه شریفه « َه إل َج َزا ُء إ ِ
ج) مقابله به مثل
ب) اشتراک
الف) عمل و عکس العمل
 -27با توجه به لغات داده شده معنی کدام کلمه نادرست است؟
ب)صُداع  :سردرد
الف)ناضره  :غمگین

ج)أعلام  :کوه

د) قول معروف

د) احسان

د)صلصال  :گل خشکیده

 -28در قرآن کریم خوشگذرانان سرمست طغیانگر با چه واژه ای معرفی شده اند؟
ج)مسرفین
ب)مقوین
الف)مغرمون

د)مترفین

 -29کدام گزینه مربوط به دوباغ متقین می باشد؟
ب)فیهما فاکهه
الف)مقصورات فی الخیام

ج)بطائنها من استبرق

د)عبقری حسان

 -۳1سه نوع شکنجه اصحاب شمال عبارتند از ........... :
الف) باد سوزان،آب داغ و سایه داغ
ج) زقوم،حمیم و مس گداخته

ب) آب داغ ،مس گداخته و روغن مذاب
د) روغن مذاب ،نُزل و باد سوزان

ت ال َّ
ف » زنانی هستند که ......
قاصرا ُ
ط إر ِ
 -۳1منظور از« ِ
الف) بسیار جذاب و زیبا هستند
ج) کسی تاکنون آنها را لمس نکرده است

ب) به کسی جز همسران خود چشم ندوختهاند
د) فقط به آسایش همسران خود توجه دارند

 -۳2آیه شریفه« َکأ َ إمثا ِل اللُّ إؤل ُ ِؤ ا إل َم إ
ون » بیانگر آن است که زنان بهشتی.....
کن ُ ِ
ب) همیشه در دسترس بهشتیان هستند
الف) در عین زیبایی ،عفیف و پاکدامن هستند
د) به همسرانشان وفادار هستند
ج) سفیدروی ،درشت چشم و و زیبا هستند
شأن » چیست؟
 -۳۳مفهوم عبارت قرآنی « کُ َّل َیوم هُ َو فی َ
الف) نعمت های الهی قابل شمارش نیست
ج) قدرت خداوند مافوق تصور ماست

ب) خداوند در ظرف زمان نمی گنجد
د) مدیریت جهان هستی به دست خداست

 -۳4بنابر روایتی ،عقل وسیله ای است برای ...........
الف) تشخیص حق از باطل
ج) بندگی خدا و کسب بهشت

ب) رسیدن به مقام قرب الهی
د) پیمودن راه حق و فضیلت

 -۳5کدام مطلب در مورد جن نادرست است؟
الف) از باد و آتش آفریده شده است
ج) کارهایی انجام می دهد که از عهده بشر خارج است

ب) قدرت تشخیص حق از باطل را دارد
د) خلقت او بعد از خلقت انسان بوده است

 -۳6معنی واژه « شُواظ» چیست؟
ب) آب داغ
الف) روغن گداخته

ج) شعله آتش

تان» چیست؟
 -۳7ترجمه آیه شریفه « ُمدها َّم ِ
الف) دو باغی که از شدت سبزی به سیاهی می زند
ج) دو باغی که همواره سرسبز و شاداب هستند

ب) دو باغی که از زیر آن نهرها جاری است
د) دو باغی که دیدن آن چشم ها را خیره می کند

د) چشمه جوشان

 -۳8کلمه فرش در آیه شریفه « َوفُ ُرش َمرفوعَة » به چه معناست؟
ج) زیرانداز
ب) هم خواب
الف) دوشیزه

د) هم سن

 -۳9عبارت قرآنی « َال ت َنفُذُونَ إِ َّال بِسُ إلطان » اشاره به  ................دارد.
ب) ایمان به حسابرسی خداوند
الف) نفوذ ناپذیری انسان
د) قدرت الهی وعجز انسان
ج) عدم دسترسی انسان به کرات دیگر
 -41مفهوم عبارت قرآنی « فَا إمشُوا فِي َمنَا ِك ِب َها » چیست؟
ب) پشت سر هم حرکت کنید
الف) به دنبال کسب روزی باشید

ج) در زمین پراکنده شوید

د) برای رفتن تلاش کنید

» پیروز و سر بلند باشید »

