
                            

 قرائتی محسن برگزیده آیات کریم قرآن تفسیر سواالت نمونه

 کد آزمون :

 

 تاریخ آزمون :

 

 زمان پاسخگویی :
کدام عبارت بیانگر این پیام است که  "وال تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئوالً  "در آیه 

 شناخت تنها حس نیست و دل نیز ابزار شناخت استراه 

 الف( وال تقف

 ب( لک به علم

 ج( کان عنه مسئوالً

  د( السمع و البصر و الفواد

  

را بیان  "وال تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئوالً "کدامیک ازگزینه هاي زیر معنی آیه 

 می نماید؟

 ن با پیمانه داد و ستد کنید پیمانه را تمام دهید و با ترازوي درست وزن کنید که این بهتر و سرانجامش نیکو تر استالف( و چو

 ب( و در زمین با تکبر راه مرو ، که زمین را نخواهی شکافت و در بلندي به کوهها نخواهی رسید

 شما را روزي می دهیم یقیناً کشتن آنان گناهی است بزرگ ج( فرزندان خود را از بیم تنگدستی نکشید این ما هستیم که آنان و

  د( و آنچه را بدان علم نداري پیروي نکن . همانا گوش و چشم و دل همه مورد بازخواست قرار خواهند گرفت

  

 بزرگترین آیه قران در مورد کدامیک از موضوعات زیر نازل شده است؟

 الف( پرهیز از ظن و گمان

 یتیمانب( حفظ اموال 

 ج( پرهیز از کم فروشی

  د( پرهیز از قتل و خونریزي

  

 محور دعوت کدامیک از پیامبران زیر ترك کم فروشی بوده است؟

 الف( حضرت شعیب

 ب( حضرت یونس

 ج( حضرت یوسف

  د( حضرت عزیر

  



 کدامیک از آیات زیر بیانگر این است که امامت یکی از عهدهاي الهی است؟

 مسئوالًالف( ان العهد کان 

 ب( ال ینال عهدي الظالمین

 ج( و ان تخالطوهم فاخوانکم

  د( هیچکدام

  

 را بیان می نماید؟ "ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیراً بصیراً "کدامیک ازگزینه هاي زیر معنی آیه 

 را روزي می دهیم یقیناً کشتن آنان گناهی است بزرگ الف( فرزندان خود را از بیم تنگدستی نکشید این ما هستیم که آنان و شما

 ب( و اگر به انتظار رحمتی از پروردگارت که به آن امیدواري از آنان اعراض می کنی پس با آنان به نرمی سخن بگو

 ج( همانا پروردگارت براي هرکه بخواهد روزي را گشاده یا تنگ می سازد همانا او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست

  د( همانا اسرافکاران برادران شیطانند و شیطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود

  

 حاوي کدامیک از پیامهایزیر است؟ "سالمعلیکم بما صبرتم فنعمعقبی الدار  "درآیه  "فنعم عقبی الدار  "عبارت 

 الف( صبر ، سرچشمه همه کماالت است

 ب( سالم کردن به هنگام ورود شیوه فرشتگان است

 ج( به فکر اسایش در سراي باقی باشیم

  د( هیچکدام

  

 را بدرستی بیان می کند؟ "سالم علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار  "کدامیک از گزینه هاي زیر معنی آیه 

 الف( فرشتگان می گویند : بر شما درود باد به خاطر صبر و پایداریتان پس چه نیکوست سراي آخرت

نان و هرکس از پدران و همسران و فرزندانشان که صالح بوده اند بدان داخل شوند و فرشتگان (براي ب( باغهاي جاودانی که آ

 تبریک( از هر دري بر آنان وارد شوند

ج( وکسانی که آنچه را خداوند به وصل آن فرمان داده پیوند می دهند و در برابر پروردگارشان خشیت دارند و از سختی حساب می 

 ترسند

  خردمندان کسانی هستند که به پیمان الهی وفا می کنند و عهد نمی شکنندد( 

  

 در قرآن فقط در مورد چه کسانی اجر بی حساب مطرح شده است؟

 الف( انفاق کنندگان

 ب( نماز گزاران

 ج( صاحبان خرد

  د( صابران



  

 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 استبار در قرآن آمده 117الف( واژه هاي جنات و جنت 

 مورد به جنات عدن اشاره شده است11ب( در قرآن در 

 ج( مطابق حدیثی از درالمنثور جنات عدن بهشت مخصوص اولیاست

  د( مطابق حدیث پیامبر شرط وارد شدن به جنات عدن پذیرش امامت حضرت علی و ذریه اوست

  

 کدامیک از گامهاي انفاق معادل ایثار است؟

 نیاز داریم الف( بخشش از آنچه خود به آن

 ب( بخشش از دسترنج خود

 ج( بخشش از فضل داده هاي الهی

  د( بخشش از آنچه دوست داریم

  

 کدامیک از گزینه هاي زیر گام چهارم انفاق را نشان میدهد؟

 الف( بخشش از آنچه خود به آن نیاز داریم

 ب( بخشش از دسترنج خود

 ج( بخشش از فضل داده هاي الهی

  ست داریمد( بخشش از آنچه دو

  

 کدامیک از گزینه هاي زیر گام دوم انفاق را نشان می دهد؟

 الف( بخشش از آنچه خود به آن نیاز داریم

 ب( بخشش از دسترنج خود

 ج( بخشش از فضل داده هاي الهی

  د( بخشش از آنچه دوست داریم

  

 کدامیک از پیمانهاي زیر جزو پیمانهاي اجتماعی محسوب می شود؟

 و عدالتخواهی الف( حق طلبی

 ب( درك حقایق عالم هستی و معاد

 ج( عمل به واجبات و ترك محرمات

  د( ازدواج



  

 را بدرستی بیان می کند؟ "الذین یوفون بعهدااهلل و الینقضون المیثاق  "کدامیک از گزینه هاي زیر معنی آیه 

مانند کسی است که نابیناست؟ همانا صاحبان خرد  الف( آیا کسی که میداند آنچه از سوي پروردگارت بسوي تو نازل شده حق است

 پند می گیرند

ب( خردمندان کسانی هستند که براي جلب توجه پروردگارشان صبر پیشه کرده و نماز به پا داشتند و از آنچه از روزیشان کردیم 

 آنهاستپنهانی و آشکارا انفاق کردند و بدي را با نیکی پاسخ می دهند آنانند که سراي آخرت مخصوص 

ج( وکسانی که آنچه را خداوند به وصل آن فرمان داده پیوند می دهند و در برابر پروردگارشان خشیت دارند و از سختی حساب می 

 ترسند

  د( خردمندان کسانی هستند که به پیمان الهی وفا می کنند و عهد نمی شکنند

  

 مطابق متون اسالمی کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 ی است که کماالت خود را زنده و بدیهاي خود را محو کندالف( زیرك کس

 ب( نیکی واقعی ، ایمان و عقیده راسخ و انجام عمل صالح است

 یاد می شود "متقین "ج( در قرآن از صاحبان عقل و خرد با عنوان 

  د( پیوند واقعی ، پیوند با والدین نیست بلکه پیوند با خداست

  

 حاوي کدامیک "والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواماً  "درآیه  "لم یسرفوا  "عبارت 

 از پیامهاي زیر است؟

 الف( اسراف حتی در انفاق جایز نیست

 ب( مالکیت محدودیت ندارد ولی خرج کردن محدودیت دارد

 ج( اسالم پیروان خود را به اعتدال دعوت می کند

  ندد( بندگان خاص خدا از بخل به دور

  

را بدرستی نشان "والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراماً . انها ساءت مستقراً و مقاماً  "کدام گزینه معنی آیه 

 می دهد؟

الف( بندگان خداي بخشنده کسانی هستند که بر روي زمین بدون تکبر راه روند و هرگاه جاهالن آنان را مورد خطاب قرار دهند با 

 مالیمت و مسالمت پاسخ دهند

 ب( آنان می گویند :پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بازگردان که عذاب آن دامنگیر است بدرستی که دوزخ منزلگاه بدي است

ج( آنان معبود دیگري را خدا نمی خوانند و نفسی را که خداوند حرام کرده نمی کشند ، جز در موارد حق و زنا نمی کنند و هر کس 

 ن کند عقوبت گناهش را خواهد دیدچنی

 د( آنان در حال سجده و قیام براي پروردگارشان شب زنده داري می کنند

 




