
1 

 

             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   معاونت آموزشی تربیتی                                   

 تربیتی امور اداره کل                                     

 اداره قرآن و حدیث                                    

 مسابقه رقآنی                    
 «اربار »                     

 تفسیر سوره انسان              
 25تفسیر نموهن، جلد                      

 
 



2 

 

 : صلّی اهلل علیه و آلهقال رسول اهلل  

 .« وَ حَرِیراً جَنَّةًهَلْ أَتی کَانَ جَزَاؤُهُ عَلَی اللَّهِ ورَة سُ أَمَنْ قَرَ »

ای ابریشمی را بخواند، پاداش وی نزد خداوند، بوستانی بهشتی و جامه سوره هل أتیهرکس 

  (355ص ،4)مستدرک الوسایل، ج خواهد بود.

   

 نامه  نییآ

 ت:اس تیحائز اهممسابقه  نیجهت شرکت در ا ریبه نکات ز توجه

کردن  یو از کپشده  ادداشتی یو برداشت مفهوم یصیبه صورت تلخ ی تشریحی. پاسخ ها1

 شود. یعبارت خوددار نیع

      نام بخش محل  ،یلیکدتحص ،ینام پدر، کدمل ،یخانواگبا مشخصات کامل )نام و نام نامهپاسخ. 2

 ( ارائه گردد.لیمیشماره تماس و ا ل،یتحص

خود  یخوانا یعکس واضح از متن پاسخ نامه ها ای  pdf ای word لیفا یحضور ریطالب غ. 3

 ارسال کنند.  hadith@jz.ac.irبه آدرس  ثیاداره قران و حد کیرا به پست الکترون

 30/3/99.مهلت تحویل پاسخنامه 4

  .25منبع: تفسیر نمونه، جلد . 5
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 مسابقهسؤاالت  

 سؤاالت تستی: 

 ؟است کدام گزینه «دهر»وره ن در آیات ابتدایی سمنظور از انسا -1

         ؛نوع انسان و عموم افراد بشر  -ب             ؛علیه السالمم حضرت آد -لفا 

  .روح آدمی و ذرات وجودی بدن  -د        ؛حضرت آدم و فرزندانش  -ج        

 کدام است؟ «أَمْشَاجٍ»جامع ترین معنا برای   -2

    مرد و زن؛ نطفه اختالط -ب                                             ؛عامل وراثت -الف

 نطفه. ترکیبی مختلف مواد اختالط -د             ؛تطورات نطفه در دوران جنینی -ج       

بیانگر  «إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ ساَلسِال وَأَغْالال وَسَعِیرًا»در آیه شریفه  «أَعْتَدْنَا»تعبیر به    -3

 ؟طلب استکدام م

          ؛مجازات عظیم کافران -الف

    ؛مجازات وسائل بودن وآماده مجازات بودن حتمی -ب     

                                   ؛اسارت  -ج       

 .مجازات برای کافران بودن آماده -د     

 

اشاره به کدام مورد « هُ مُسْتَطِیرًاوَیَخَافُونَ یَوْمًا کَانَ شَرُّ»در آیه شریفه  «مُسْتَطِیرًا » واژه -4

 دارد؟

                        ؛گستردگی نعمت های بهشت -الف

     ؛قیامت وسیع های عذاب -ب

                                  ؛پراکندگی و گستردگی -ج     

 .قیامت از ترس -د      
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وفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَیْتَهُمْ وَیَطُ» در آیه شریفه « لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا »تفسیر -5

 ؟گزینه می باشد کدام« حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا

            ؛نانمؤم -ب                    ؛پذیرایی کنندگان بهشت -الف

 .مروارید -د                                          ؛بهشتیان -ج 

 کدام «قَوَارِیرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِیرًا» در آیه شریفه« قَوَارِیرَ مِنْ فِضَّةٍ»منظور از   -6

 دنیایی چیست؟ ظروف با آن تفاوت ؟است گزینه

                  ؛دنیا ظروف مانند -ظروف نقره ای -الف

 ؛دارد وجود هم دنیا عالم در -بهشتی ظروف -ب       

 ؛در دنیا وجود ندارد -بهشتی از نقرهظروف بلور  -ج       

 دارد. وجود هم دنیا عالم در -نقره از بهشتی بلور ظروف -د       

 تعبیر شده است؟ «عبوس»چرا از روز قیامت به روز   -7

   .زیرا عبوس، انسان با قیافه ای در هم است -الف 

               .کید بر وضع وحشتناک قیامت استتا -ب        

                .بیانگر ترس از پروردگار است -ج        

   است. دوزخ عذاب از ترس بیانگر -د      

 کدام است؟« اطعام مؤمنان»ز هدف ا -8

                   ؛رفع نیازمندی و پاداش -الف

                                                              ؛دریافت پاداش -ب             

                             ؛رفع نیازمندی ها و جلب محبت و پیوند -ج     

 .دوستی تحکیم محبت، نیازمندی، رفع -د             
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إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ سَالسِال » در آیه شریفه « عْتَدْنَاا»َو « ساَلسِال وَأَغْالال »تعبیر  -9 

 ست؟یانگر کدام مطلب ابه ترتیب ب« وَأَغْالال وَسَعِیرًا

          ؛آماده کردن مجازات -حتمی بودن مجازات -الف

 ؛کافران عظیم مجازات -مجازات بودن حتمی  -ب     

                ؛حتمی بودن مجازات -مجازات عظیم کافران -ج     

 ؛کافران عظیم مجازات -مجازات کردن آماده -د     

به کدام  صلّی اهلل علیه و آلهحدیث مشهور پیامبر اکرم نه با توجه به متن تفسیر شریف نمو -10

 «انما االعمال بالنیات» ؟آیه شریفه نزدیک تر است

 ؛إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا -الف       

 ؛ایُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَیَخَافُونَ یَوْمًا کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرً -ب       

 ؛إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ال نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَال شُکُورًا -ج       

 .إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا  -د       

 ؟می باشد« مَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًاإِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِ» کدام آیه در تاکید آیه شریفه  -11

               ؛...إِنَّ هَؤُالءِ یُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَیَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ یَوْمًا ثَقِیال -الف

 ؛إِنَّ هَذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِیال  -ب     

 ؛فِرِینَ سَالساِل وَأَغْالال وَسَعِیرًاإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْکَا -ج     

 .هَلْ أَتَى عَلَى اإلنْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئًا مَذْکُورًا  -د             

  به کدام مورد تعبیر می شود؟« دهر»سوره  11درآیه « لَقَّاهُمْ»عبارت   -12

  .به استقبال بهشتیان می روند، تگانفرش  -ب   .به استقبال خداوند می روند، بهشتیان -الف

  .را در سایه رحمت خویش جای می دهد، بهشتیان خداوند  -ج      

 .در کنار فرشتگان جای می دهد را اهل بهشت ،خداوند  -د      
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کدام « رده»سوره  24در آیه « آثِمًا أَوْ کَفُورًا»بر اساس نظر مفسران قرآن منظور از  -13 

  مورد است؟

 ت.عتبة بن ربیعه اس« کفور»نظور از ولید بن مغیره وم« آثم»ر از منظو  -الف

 .ولید بن مغیره است« کفور»عتبة بن ربیعه و منظور از « آثم»منظور از   -ب     

  .ابوجهل یا عتبة بن ربیعه است« کفور»ولیدبن مغیره ومنظور از « آثم»منظور از  -ج    

  .ابوجهل یا ابو لهب است« کفور»نظور از عتبة بن ربیعه و م« آثم»منظور از -د    

 ت خداوند به حد اعلی رسیده است؟کدام عبارت بیانگر این مطلب است که ربوبیّ -14

        ؛مُتَّکِئِینَ فِیهَا عَلَى األرَائِکِ  -الف

 ؛وَیَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ  -ب

 ؛اوَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورً -ج     

 .إِنَّ هَذَا کَانَ لَکُمْ جَزَاءً وَکَانَ سَعْیُکُمْ مَشْکُورًا -د     

  صحیح است؟«  نَضْرَةً »کدام گزینه در مورد   -15

             ؛طراوت و شادابى بر اثر وفور نعمتئ-الف 

 ر؛رنگ رخسا -ب 

                       ؛خوشحالی ابرار و عباداهلل -ج      

  .های شادمانچهره  -د      

  ذکر کدام مورد بیانگر حتمی بودن مجازات عظیم خداوند برای کافران است؟  -16

 .سَعِیرا -د                ؛سَلَاسِلَ -ج         ؛أَغْلْاالً -ب              ؛أعْتَدنَا -الف

  کدام است؟« دهر»در سوره  صلی اهلل علیه و آلهدستور های پنجگانه برای پیامبر اکرم  -17

  ؛تسبیحر، ذک، روزه ،اطاعت نکردن از گنهکار و کافرر، صب -لفا

  ؛ذکر ،روزه، جهادر، اطاعت نکردن از گنهکار وکافر، صب -ب     
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  ؛سجدهر، ذک ،جهادر، اطاعت نکردن از گنهکار و کافر، صب -ج              

 .تسبیح ،سجدهر، ذکر، اطاعت نکردن از گنهکار وکافر، صب  -د             

 ساقی ابرار .......... ونوع شراب آنها .......... است. -18

 ؛شراب عرفانی -پروردگار متعال -الف

 ؛شهادت -مالئکه الهی -ب

 ؛طهور -پروردگارمتعال -ج     

 .آسمانی-شتگان مقرب الهیفر -د     

لْنَا أَمْثَالَهُمْ نَا بَدَّنَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْ» در آیه شریفه «أَسْر»کلمه  -19

 چیست؟ از کنایه و کدام گزینه دارد؟ به اشاره «تَبْدِیال

                         ؛پیوند وجودی انسان -قدرت  -الف

 ؛قوت و قدرت -انسان وجودی های پیوند استحکام -ب             

                                      ؛قدرت و قوت -بستن -ج     

 .بستن -قوت و قدرت  -د     

با صدر « عَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِیمًاوَالظَّالِمِینَ أَ»آیه  پایان ارتباط انسان، سوره آیه آخرین در  -20

 ؟آیه چیست

مشیت خداوند در رحمت به دنبال اراده انسان در ایمان و عمل صالح و عدل  -الف

 .است

 .له جبر استأصدر آیه دلیل بر مس -ب    

 .به دنبال مشیت انسان بر ظلم و گناه است ،مشیت او بر عذاب -ج           

 .خداوند هر کس را بخواهد در رحمت خود وارد می کند -د    
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  سواالت تشریحی 

 است؟ اشاره شدهدر کدام آیه  «درو می کنیهمان را هر چه بکاری »معروف جمله  -21

 ؟چیزی استپیاده کردن فرامین قرآن چه الزمه  -22

 رار غذای خود را به چه کسانی اعطاء می کنند؟اب -23

 «فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ کَفُورًا»»سوره انسان 24با توجه به آیه  -24

 خداوند چه توصیه ای به پیامبر می کند؟

 ؟چه چیزی است ایشانبه نظر شما راه نزدیکی به ابرار چه کسانی هستند؟  -25

 

 .   اپینده و موفق باشید جل اهلل تعالی رفهج الشریفع صاحب األرمحضرت رد پناه 
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 اپسخناهم سواالت تستی: 
 نام و نام خانوادگی:                      کدتحصیلی/کارمندی:              شماره همراه:
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