سؤاالت مسابقه بزرگ تفسیر
 .1با توجه به آیهی  ، 42صبر و مقاومت.....؟
 )1در همه جا ارزش است.
 )2در همه جا ارزش نیست.
 )3گاهی یک دندگی و لجاجت است.
 )4گزینه ( )2و ( )3صحیح است.
 .2از آیهی (وال تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا
و اتّبع هواه) برمی آید که.....؟
 )1انسان به خودی خود غافل است.
 )2هواپرستی سرچشمه غفلت است.
 )3هواپرستی و غفلت با یکدیگر ارتباطی ندارند.
 )4غفلت سرچشمه هواپرستی است.
 .3رسول اکرم(ص) فرمودند:
سبب هوی نامیده اند که ....؟
 )1صاحب خود را فرو می افکند.
 )2حباب گونه است.
 )3توخالی است.
 )4گزینه ی ( )2و ( )3صحیح است.

هوی را بدان

 .4چرا انسان منحرف بدتر از چهارپایان است؟
 )1حیوان نمی تواند بیش از آنچه که هست ،رشد کند
ولی امکان رشد برای انسان فراهم است.
 )2حیوان اگر اشتباه می کند عقل ندارد ولی انسان
منحرف علیرغم داشتن عقل ،حق را زیر پا می گذارد.
 )3حیوان از یک غریزهی ثابت پیروی می کند ولی
انسان منحرف از صد ها هوی و هوس.
 )4تمام موارد
 .5مطابق آیه  57سورهی فرقان خداوند متعال،
پاداش پرداخت کنندگان اجر پیامبر(ص)......؟
 )1جبران زحمات پیامبر است.
 )2قرار گرفتن انسان در خط خداست.
 )3بهشت است.
 )4همه موارد
الحی
 .6مطابق آی ه شریفهی (و تو ّکل علی
ّ
الّذی الیموت) :
 )1تکیهی فانی بر فانی لغو است.
 )2تکیهی ضعیف بر ضعیف لغو است.
 )3تکیهی جاهل بر جاهل لغو است.
 )4همهی موارد.
 .7منظور از «یمشون علی االرض هون ًا» در
صفات عباد الرحمن  ،بندگان واقعی خدا ...؟
 )1رفتاری متواضعانه و توأم با مدارا و نرم خویی دارند.
 )2آهسته در زمین راه می روند.
 )3بر اساس فطرت و هماهنگ با روحیه ای که خداوند
آنها را آفریده ،زندگی می کنند.
 )4گزینه ( )1و ( )3صحیح است.

 .8از آیهی  64سوره فرقان درمی یابیم که: .....
 )1بهترین وقت عبادت ،شب است.
 )2شب زنده داری و استمرار و تداوم در عبادت،
نشانهی بندگان خاص خداست.
 )3عبادت خالصانه را باید صرفاً در شب انجام داد.
 )4گزینهی ( )1و ( )2صحیح است
 .9خداوند متعال در صفات عبادالرحمن و
درآیه «...و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالم ًا»...
وظیفه بندگان واقعی را در مقابل با جاهالن
 .......دانسته است.
 )1برخورد برابر
 )2مدارا ،حلم و حوصله
 )3بی توجهی
 )4مجادله کردن
 .10پیام آیه «والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم
یقتروا و کان بین ذلک قوام ًا»
 )1بخشش در راه باطل ،اسراف .و بخل در راه حق،
اقتار است.
 )2انفاق یک وظیفهی قطعی برای عبادالرحمن است.
 )3بندگان خاص خداوند از بخل به دورند.
 )4همه موارد صحیح است.
 .11در آیهی  68سوره فرقان خطرناک ترین
گناهان:........
)1شرک ،قتل نفس و فحشا
 )2دزدی و تعرض به اموال دیگران
 )3تکبر و غرور
 )4همه موارد
 .12با توجه به مطالب تفسیری ذیل آیهی «...و
من یفعل ذلک یلق اثام ًا یضاعف له العذاب یوم
القیامه »...کدام گزینه صحیح است؟
 )1گاهی داشتن شخصیت اجتماعی ،کیفر مجرم را
مضاعف می کند.
 )2گاهی انجام گناه در زمان های خاص ،گناه را دو
برابر می کند.
 )3گاهی گناه کلیدی است یعنی عالوه بر انحراف
انجام دهنده ،دیگران را نیز منحرف می کند.
)4همه موارد صحیح است
 .13پیام آیهی  72سورهی فرقان چیست؟
 )1نه تنها انجام گناه حرام است بلکه شرکت در
جلسهی گناه و شاهد بودن بر گناه نیز ممنوع است.
 )2شرکت در مجالس فاسد ،حتی در بندگان واقعی
خدا اثر می کند.
 )3نباید با مردم زورمدارانه رفتار کرد.
 )4گزینهی ( )1و ( )2صحیح است.

پـاســخنامــه در پشت برگه

 .14آیهی پایانی سوره فرقان بیان می کند
که: .......
 )1بندگان خاص و مقرب خدا دیگر احتیاجی به
عبادت و دعا ندارند.
 )2خداوند اصرار و پافشاری زیاد ،برای خواهش و دعا
را دوست ندارد.
 )3دعا در این آیه به معنی دعوت خداوند از مردم
است.
 )4گزینه ی ( )2و ( )3صحیح است.
 .15از آیه «فال تطع....و جاهدهم به جهادا
کبیرا» برداشت می شود که......؟
 )1کافی است که از کفار پیروی نکنیم
 )2بهترین وسیله برای جهاد با دشمنان اسالم ،قرآن
است.
 )3شما در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان بیکار
نباشید.
 )4گزینهی ( )2و ( )3صحیح است.
 .16در این آیه به یکی از معجزات علمی قرآن
اشاره شده است؟
 )1آیه 58
 )2آیه 63
 )3آیه 53
 )4آیه 44
 .17از کدام آیه برداشت می شود که :انسان
در مقابل خانواده خود متعهد است و باید برای
عاقبت نیکوی آنها تالش و دعا کند.
 )1آیه 68
 )2آیه 73
 )3آیه 51
)4آیه 74
 .18از آیه «مایعبؤا بکم ...لوال دعائکم» استفاده
می شود که ....؟
 )1انسان بدون دعا و عبادت ،ناچیز و بی ارزش است.
 )2محور هستی معنویات است.
 )3دعا به تنهایی انسان را کفایت می کند.
 )4گزینه ( )1و ( )2صحیح است.
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شرکت کنندگان محترم می توانند به دو صورت پاسخ های صحیح را برای ما ارسال کنند:

الف :ارسال جوابهای صحیح به صورت یک عدد هجده رقمی به شماره 30009900660680

ماه

 92م 
یباشد

ب :پر کردن فرم پاسخنامه و تحویل آن به محل مسجد سیدالشهدا فرهنگ شهر(فرهنگ  18شرقی) و یا دفتر کانون جلسات قرآن (جنب پل جدید).
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