
 سواالت مسابقه تفسیر سوره مومنون و قدر 

 1041به مناسبت ماه مبارک رمضان  

 
 :ـ روح نماز چیست؟ 1

 قرائت و تسبیح -الف

 خشوع-ب

 رکوع-ج

 سجود-د

 

 ترین مرحلۀ آفرینش بشرکدام است؟ ـ مهم2

 فخلقناالمضقه عظاما -الف

 فکسونا العظام لحما-ب

 ثم نشاناه خلقا اخر-ج

 مضغهفخلقنا العلقه -د

 

وَ » و « وَ لَکُمْ فیها مَنافِعُ کـَـثیرَةٌ وَمِنْها تَأْکُلُونَ» ـ با توجه به آیات مبارکه 3

 منظور از فیها و علیها چیست؟«  تُحْمَلُونَ  الْفُلْکِ  عَلَیْها وَ عَلَى

 کوه ها -نباتات -الف

 کشتی ها –نباتات -ب

 کشتی ها -حیوانات-ج

 



 ... .:السالم  حضرت نوح علیه: دهد نشان می« وَ حیـنا » ـ تعبیر به  4

 .طرز ساختن کشتی و چگونگی آن را از وحی الهی آموخت -الف

 .تالش و کوشش او در این راه در حضور ما صورت گرفت-ب

 .طبق دستور ما بر کشتی سوار شد و در جایی که گفتیم مستقر شد-ج

 .مقدمات حضور خود و یارانش را فراهم ساخت-د

 

دربارة کدام یک از موارد « استکبـروا ـ کانـوا قوماً عالیـن » : جمالتـ  5

 :کار رفته است؟ زیر به

 مردم مصر -الف

 قوم عاد-ب

 مال و فرعون-ج

 قوم بین اسرائیل-د

 

« اِنّـا وَجَدنا آباءَنا علی اُمۀٍ وَ اِنّـا علی آثـارهِم مُقتدون» ـ در آیه مبارکۀ  6

 :شد؟با کلمۀ امت به چه معنی می

 روش -الف

 مذهب-ب

 گروه و قوم-ج

 جمعیت و قبیله-د

 

 



 :کدام گزینه درست است؟« خشیــت» ـ پیرامون کلمۀ  7

 .به معنی هرگونه ترس است -الف

 .جنبه ظاهری و عملی دارد-ب

 .مرحله تکامل شفقت است-ج

 ترسی است توام تعظیم و احترام-د
 

 :به ترتیب کدام است؟« هَـجْرنکـوص ــ سامـراً ــ » : ـ معنی کلمات  8

 .دوری کردن -جلسات شب نشینی -عقب -الف

 .حرکت شبانه -شبانه -پاشنه-ب

 جدایی -حرکت شبانه -نامطلوب-ج

 افتراق -برنامه های شبانه -پاشنه-د
 

 :پرستی و هواپرستی مناسب نیست؟ ـ کدامیک برای تحلیل حق 9

نتیجه ای جز هرج و مرج و اگر حق بخواهد تسلیم تمایالت مردم گردد  -الف

 .فساد نخواهد داشت

متوجه مسائلی است که مفسده انگیز  هوس آلود مردم غالباً تمایالت-ب

 .است و نتیجه ای جز فساد به بار نمی آورد

تمایالت مردم باعث می شود که آنها در برابر شنیدن آبات الهی عقب -ج

 .گرد کرده و حالت استکبار به خود بگیرند

تمایالت هوس انگیز همیشه یک بعدی است و یکی از عوامل مهم فساد -د

 .برنامه های یک بعدی است

 



 :ـ طُرق مختلف بیدارسازی الهی در کدام گزینه نیامده است؟ 11

 و لو رحمانهم و کشفنا ما بهم من ضر -الف

 فما استکانوا لربهم-ب

 و نصله جهنم و ساءت مصیراً-ج

 و ما یتضرعون-د

 

 :کدام است؟« سَیَقولونَ لِلّهِ قُل اَفَال تَـتـَّـقون » ترجمۀ آیه مبارکۀ ـ  11

آیا تقوا پیشه  "بگو  "همه اینها از آن خداست "به زودی خواهد گفت  -الف

 "نمی کنید

 "بگو  "تمام این امکانات برای خالق جهان است "به زودی می گویند -ب

 ".پس چرا تقوا پیشه نمی کنید

از تمام امکانات که از آن خداوند هست،  "اهند گفت در آینده خو-ج

 "آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ "و در جواب بگو  "استفاده کنید

پس  "با توجه به اینکه همه اینها از آن خداست "آیندگان خواهند گفت -د

 .چرا تقوا پیشه نمی کنند
 

 :کدام است؟« رب ــ ملکوت ــ عرش » ـ معنی کلمات  12

 سقف-حاکمیت -مالک -الف

 تخت -حکومت -صاحب-ب

 حکومت -آخرت -صاحب-ج

 تخت پایه بلند -مالکیت و حکومت -مالک مصلح-د

 



 ::دشمنان سرسخت و لجوج آن است که ـ مؤثرترین طُرُق مبارزه با 13

 .مانند خودش با او رفتار کنید -الف

 .از هر وسیله دفاعی برای از بین بردن او استفاده کنند-ب

 .را با نیکی پاسخ دهند بدی ها-ج

 .بدی هایشان را به اندازه همان بدی ها پاسخ دهند-د

 

در پاسخ به کدام سئوال « القَبْرُ مُنْذُ حِینَ مَوْتِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامه » ـ جملۀ  14

 :است؟

 و ما البرزخ -الف

 و ما القیامه-ب

 و ما القبر-ج

 و ما القبر و القیامه-د

 

ترین دالیل رستاخیز و حساب و جزای اعمال در کدام  ارزندهـ یکی از  15

 :گزینه آمده است؟

 هو رب العرش الکریم -الف

 و تعالی اهلل الملک الحق-ب

 افحسبتم انما خلقناکم عبثاً-ج

 ة االولیو لقد علمتم التشا-د

 

 



 :کدام است؟« و مـا ادرئک ما لیله القدر » ـ ترجمۀ صحیح و کامل آیه 16

 آنچه تو می دانی از شب قدر چیست؟و  -الف

 و آنچه نمی دانی از شب قدر چیست؟-ب

 و تو چه می دانی شب قدر چیست؟-ج

 ..تو نمی دانی شب قدر را در آنچه می دانی-د

 

 :ـ در مورد نزول قرآن کدام از موارد ذیل درست نیست؟17

 .قرآن دارای دو نزول دفعی و تدریجی است -الف

 .است "دفعی "و تنزیل  "تدریجی"انزال  قرآن دارای دو نزول-ب

 .سال نازل گردید 23کتاب آسمانی در طی -ج

 .قرآن در شب قدر نازل شده است-د

 

 ... .:که فرشتگان برای تقدیر و تعیین « من کل امـر » ـ منظور از 18

 .سرنوشت ها و آوردن هر خیر و هر شری نازل می شوند -الف

و هدف از نزول . هر شری نازل می شوندسرنوشت ها و آوردن هر خیر و  -ب

 .تعیین این دو امر است

 .امر و فرمان خدا نازل می شوند-ج

 .سرنوشت ها و آوردن هر خیر و برکتی در آن شب نازل می شوند-د

 
 
 
 



چه اموری در شب » ترین نظریه در مورد اینکه  ترین و معروف ـ مناسب19

 :کدام گزینه است؟« شود  قدر مقدر می

 .جمیع مقدرات بندگان در تمام سال در آن شب تعیین می شود -الف

 .دارای قدر و شرافت عظیمی است-ب

قرآن با تمام قدر و منزلتش بر رسول واالقدر، بوسیله فرشته صاحب قدر -ج

 .نازل گردید

 .لحظاتی که سرنوشت ما تعیین می شود، نباید انسان خواب باشد-د
 

 :شد؟ ـ چرا قرآن در شب قدر نازل21

 .شب قدر سرنوشت انسانها برای یک سال تعیین می شود -الف

 .آن شب را باید بیدار بود، توبه کرد و خودسازی نمود-ب

چون قرآن یک کتاب سرنوشت ساز است و هدایت انسان ها در آن -ج

 .مشخص می شود

 .شبی که مقدر شده قرآن در آن نازل گردد-د
 

قدر در ماه مبارک رمضان کدام   شبـ در مجموع روایت وارده، احتمال 21

 :شب ها و بیشترین احتمال کدام شب میباشد؟

شب بیست و  -نوزدهم، بیست و یکم، بیست و سوم، بیست و هفتم -الف

 سوم

 یکمشب بیست و -یکم، بیست و سوم، بیست و هفتمنوزدهم، بیست و -ب

 شب بیست و سوم  -پانزدهم، نوزدهم، بیست و یکم، بیست و سوم -ج

 شب بیست ویکم -پانزدهم، نوزدهم، بیست و یکم، بیست و سوم -د



منظور از روح کدام تفسیر « .... تنزل المالئکه و الروح » ـ در آیه 22

 :رسد؟ نظر می تر به نزدیک

 .جبرئیل امین است و روح االمین نیز نامیده می شود -الف

 نوح مخلوقی عظیم است  مافوق فرشتگان -ب

 .وحی معنی شده استروح به معنی  -ج

 .جبرئیل همان ملک بزرگ است و روح نیز از مالئکه است -د

 

 :در تفسیر به چه معانی آمده است؟« مِن کل امـر » ـ مِن در 23

 "باء مصاحب"به معنی  -به معنی الم -الف

 "مداومت"به معنی  –به معنی مالکیت  -ب

 "مجالست"به معنی  -به معنی مصاحبت -ج

 .است "در "به معنی  -"از"به معنی  -د

 

 

 


