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منابع مسابقه:
 -١تفسير نمونه  ،تفسير سوره مباركه فجر .
 -٢سايت پايگاه اطﻼع رساني حضرت آيت اﷲ مكارم شيرازي .
سواﻻت
 (١مخاطب آيه " الم تركيف فعل ربك بعاد " كيست؟ كدام گزينه كامل تر است؟
الف( پيامبر)ص( ولي هﺸداري است براي همگان.
ب( مؤمنان
ج(قوم عاد
د(حضرت هود.

 (٢در آيه " ارم ذات العماد" مراد از عماد چيست؟

الف( ساخﺘمان هاي با عظمت و كاخ هاي رفيع
ب( سﺘون هاي عظيمي كه در كاخ هاي با عظمﺘي به كار رفﺘه
ج( اندام نيرومند و پيكرهاي سﺘون مانند قوم عاد
د( هر سه گزينه
 (٣مرصاد در فارسي به چه معناست و در سوره فجر كنايه از چيست؟

الف( پل ،عذاب الﻬي در روز قيامت
ب( كمينگاه ،احاطه قدرت خدا بر سﺘمگران
ج( كيفر ،حسابرسي روز قيامت

د( راه ،ميزان عدل الﻬي
 (٤در حديثي از پيامبر اكرم وارد شده كه وقتي آيه ..........نازل شد ،رنگ چهره مباركش دگرگون
شد.كدام گزينه به اين آيه اشاره دارد؟

الف( "يقول يا ليﺘني قدمت لحياتي"
ج( "و جيء يومئذ بجﻬنم"

ب( "و جاء ربك و الملك صفا صفا "
د( "و ازلفت الجنه للمﺘقين"

 (٥تعبير "صفا صفا" اشاره به چيست؟

الف( ظﻬور بﻬﺸت و جﻬنم دربرابر ديدگان نيكوكاران و بدكاران
ب( مﻼئكه در صفوف مخﺘلفي وارد عرصه محﺸر مي شوند.
ج( زلزله ها و حوادث تكان دهنده پايان دنيا و آغاز رسﺘاخيز
د( همه موارد

 (٦در آيه "و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد" منظور از "جابوا "چيست؟
الف( به معني قطع و بريدن هر قطعه از زمين است.
ب( در اينجا به معني بريدن قطعات كوهﻬا و ايجاد خانه هاي مطمئن است.
ج( در اينجا به معني پرداخﺘن به عيش و نوش و هوسراني است.
د( همه موارد.

 ( (٧ترجمه آيه " واما اذا ما ابتﻼه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن" چيست؟

الف( اما هنگامي كه براي امﺘحان روزيش را بر او تنگ مي گيرد ،مي گويد :پروردگارم مرا خوار كرده است.
ب( اما هنگامي كه براي امﺘحان روزيش را تنگ كند  ،مي گويد :پروردگارم مرا خوار مكن
ج( اما هنگامي كه مورد امﺘحان قرار مي گيرد  ،مي گويد :پروردگارم مرا خوار كرده است.
د( اما هنگامي كه پروردگارش او را اكرام مي كند  ،مي گويد :پروردگارم مرا گرامي داشﺘه است.

 (٨نكوهش خوردن اموالي كه از طريق ارث به انسان رسيده اشاره به چه مواردي دارد؟

الف (جمع ميان حﻼل و حرام ،عدم انفاق به فقران و محرومان  ،خوردن ارث يﺘيمان و حقوق صغيران
ب ( كثرت اموال و وابسﺘگي به دنيا ،انجام ندادن وصيت ميت ،بي توجﻬي به قوانين ارث در اسالم
ج ( تصاحب اموال ايﺘام ،بي توجﻬي به احكام قرآن ،ندادن خمس و زكات
د ( سرمايه گذاري هاي نامﺸروع ،تجاوز به حقوق ديگران ،شكسﺘن حرمت خانوادگي.

 ( ٩اين حديث از كيست؟ "سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحب بخوانيد كه سوره حسين
ا بن علي)ع(است .هر كه آنرا بخواند با حسين)ع( در قيامت در درجه او از بهشت خواهد بود".
الف( امام علي)ع(
ب(امام حسن)ع(
ج(امام صادق)ع(
د(امام سجاد)ع(

 ( ١٠تعبير به "مﻄمﺌنه " اشاره به چيست؟
الف( تاج افﺘخار عبوديت را برسر نﻬادن
ج( آرامﺸي كه در پرتو ايمان حاصل مي شود

ب( بازگﺸت به ثواب و رحمت خداوند
د(همه موارد

 ( ١١جمله "تحاضون  "...به معني چيست و به چه چيزي اشاره مي كند؟

الف(به معني تحريص و ترغيب -اطعام مسكين كافي نيست بلكه مردم بايد يكديگر را بر اين كار تﺸويق
كنند.
ب( به معني تحريص و ترغيب -اطعام كافي است.
ج( آمادگي براي مراقبت از ﭼيزي -اطعام كافي نيست.
د( موارد الف و ج

 ( ١٢چهارمين عمل نكوهيده كه در سوره فجر از آن ياد شده است چيست؟

الف ( عدم اكرام ايﺘام
ب( بي تفاوتي نسبت به مسﺘمندان
ج ( ثروت اندوزي بي قيد و شرط
د ( بي قيد و بندي در بﻬره گيري از ميراث

 (١٣چرا در سوره فجر تمام آزمون ها جنبه مالي دارد؟

الف ( اگر كسي از عﻬده آزمايﺸات مالي برايد آزمايش هاي ديگر براي او آسان تر است.
ب ( تزكيه مالي افراد زمينه گناهان ديگر را از بين مي برد
ج ( از جمله مواردي است كه در قيامت از آن حساب مي كﺸند.
د ( قرآن قصد نكوهش كردن مال و ثروت هاي دنيا را دارد.

 ( ١٤به فرموده قرآن قوم عاد و ثمود به ترتيب به چه شكلي هﻼك شدند؟

الف( سيﻼب هاي تند -تندباد سرد و سوزناك
ب ( تندباد سرد و سوزناك – صيحه عظيم آسماني
ج ( سنگ هاي داغ آسماني -سيﻼب هاي تند
د ( صيحه عظيم آسماني – سيﻼب هاي تند

 ( ١٥معيار ثواب و عقاب الهي در زندگي انسان چه چيزي بيان شده است؟

الف( پل صراط
ب( مسأله امﺘحان
ج( مرصاد
د( تقوا

واحد فعاليت هاي ديني و قرآني
مديريت فرهنگي و فعاليت هاي داوطلبانه
دانشگاه فردوسي مشهد

