
   

 مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(: 

عالج دردهاى ما قرآن است. ما هرچه ضعف و ذلت و عقب  اتبدباددب  در          

 كنيم، ناش  از دورى از قرآن است. دنياى اسالم مشاهده م 

کوثرانه، سیر مطالعاتی تفسیر قرآن مجید ویژه کارکنان و خااناوا ه     

ایشان )همسر و فرزندان باالی  ه سال( و  انشجویان  انشگاه علاو     

باشد که توسط مرکز فرهناگای   پزشکی تهران، به صورت مستمر می

گار     قرآن و عترت نها  نمایندگی مقا  معظم رهبری برگزار مای   

این مسابقه شانز همین  وره برگزاری آن است و ماناباک، کاتاا         

تألیف حجت االسال  والمسلمین استا  محسن قرائتای   »تفسیرنور«

 توانید از سایت زیر  انلو  کنید   باشد که میمی

www.qaraati.ir 
 طریقه ارسال پاسخنامه:

پاسخنامه را بواسطه رابط فرهنگی آن مرکز و یا توسط پست  به  -1

مرکز فرهنگی قرآن و عترت نها  نمایندگی مقا  معظم رهباری  ر    

 انشگاه واقک  رانتهای بلوار کشاورز، مجتمک بیاماارساتاانای اماا          

عجل ا   تعالی فرجه الشاریاف        طبقه فوقانی مسجد المهدی علیه الرحمه خمینی 

 ارسال نمائید 

عبارت پرسنل یا خااناوا ه    -نا  خانوا گی -به صورت پیامک: نا   -2

 -پرسنل یا  انشجو و محل خدمت پرسنل یا محل تحصیل  انشجاو 

 ر نظر بگیرید و بارای       1،2،2،1بجای حروف الف،  ، ج،  ، اعدا  

رقمی را وار  فرمائید؛ مانند: )حسن باقری پرسنل   11پاسخ یک عد  

( یا )محمد میری خانوا ه پرسنل،   122112211221122112سینا،

 (112211221122112211رازی 

 پیامک بفرمائید. 700092002به شماره  

به آرشیو اخبار سایت نها    11جهت اطالع از برگزیدگان کوثرانه 

 نمایندگی مقا  معظم رهبری  ر  انشگااه علاو  پزشکی تهران

 nahad-tums.ir   و سایت روابط عمومی  انشگاه 

pr.tums.ac.ir    مراجعه فرمائید 
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 نا  ونا  خانوا گی                                                                                   

 محل خدمت )پرسنل(                                                                             

 تلفن همراه                                                                                             

  انشجو  سال11فرزند باالی همسر پرسنل پرسنل

 شماره  الف ب ج د
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02مسابقه کورثاهن     

 انفال( 00اعراف تا 060)آیات 

 مرکز فرهنگی قرآن و عترت          
 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری    دااگشنه علوم زپشکی تهران   



 

  

 مکاء به چه معناست؟ -9

 الف( کف زدن                                  ب( سوت کشیدن

 ج( فریاد زدن                                  د( متراکم ساختن

 

 چه چیزی انسان را از درون پوک ساخت و از بیرون بی آبرو می کند؟ -01

 الف( اختالف عقیده                         ب( نزاع  

 ج( غرور و ریا                                 د( هیچکدام 

 

در کدام آیه از سوره انفال فقط یک پنجم غنائم را از آن خدا و                      -00

 رسول خدا دانسته است؟

 78ب( آیه                                     16الف( آیه 

 10د( آیه                                        00ج( آیه 

 

 معیار های شناخت حق از باطل کدام است؟ -01

 الف( انبیاء و اولیاء الهی                   ب( کتاب آسمانی 

 ج( تقوا                                           د( همه موارد

 

 ) یحیی االرض بعد موتها( این به کدام یک از نوع حیات اشاره دارد؟ -01

 الف( حیات حیوانی                    ب(حیات گیاهی  

 ج( حیات فکری                         د( حیات ابدی

 

 معنی کدام لغت نادرست است؟-01

 الف( متحیّزاً) پیوستن و جای گرفتن در کنار گروه دیگر( 

 ب( زحف) غلتیدن و کشیدن روی زمین(  

 ج( یرکمه) متراکم ساختن و روی هم انباشتن(   

 د( تصدیه) تأیید کردن(   

 کلمه ) اسماء الحسنی( چند بار در قرآن آمده است؟ -00

 بار 1بار           د(  0بار            ج(  6بار           ب(  1الف( 

 

 جنک بدر در چه تاریخی اتفاق افتاد؟ -01

 رمضان سال سوم هجری 08الف( 

 رمضان سال سوم هجری 02ب( 

 رمضان سال دوم هجری 02ج( 

 رمضان سال دوم جری 08د( 

 این سخن از کیست؟ -02

تالوت سوره انفال و برائت در هرماه انسان را از نفاق بیمه می کند و از                  «

 شیعیان امیرالمومنین)ع( قرار می دهد؟

 الف( امام صادق) ع(                        ب( امام رضا) ع(

 ج( پیامبر اکرم)ص(                         د( امام سجاد)ع(

 

چه کسی قبل از بعثت به ایران آمده بود و داستان رستم و اسفندیار                 -01

را فرا گرفته بود و بعد به حجاز برگشت و به مردم گفت: من هم می توانم                 

 مثل محمد) ص( حرف بزنم و قصه بگویم؟

 الف( هبار بن اسود                          ب( قیس بن ربیع

 ج( مالک بن عوف                           د( نضر بن حارث
 

 

 سوره اعراف است؟ 011کدام گزینه پیام آیه  -0

 الف( قانون شکنی نیاکان، نسلهای بعدی را نیز شرمنده می کند.

 ب( مردان خدا از اصالح جامعه نا امید نمی شوند.

 ج( تغییرات لجوجانه و بر اساس استهزاء، قابل بخودن نیست.

 د( بزرگترین و شدیدترین عذاب، سقوط از مرحله انسانیت است.

 

 سوره اعراف چه چیزی وسیله اصالح جامعه است؟071در آیه -1

 الف(  قرآن         ب( دین            ج( نماز             د(  همه موارد

 نتق به چه معناست؟ -1

 الف( نزول چیزی از باال               ب( زمین صاف

 ج( هالکت                                   د( کندن و پرتاب کردن

 کدام گزینه نادرست است؟ -1

 الف( شرک، انسان را به هالکت و یاوه کاری می کشاند.

 ب( آیات الهی، وسیله ترفیع بشر است. 

 ج( تقلید در اصول دین جایز است.

 د( آیات الهی، وسیله ترفیع بشر است. 

 

 کدام گزینه در ارتباط با آیه ) إنّما علمها عند ربّی( می باشد؟ -5

 الف( جز خداوند کسی از زمان قیامت آگاه نیست.

 ب( قیامت، ناگهان رخ خواهد داد.

 ج( در آفرینش، هیچ ذره بی فلسفه و هدف نیست.

 د( طرح و تدبیر الهی شکست ناپذیر است.

 

در کدام آیه از سوره انفال پیام آیه حرکت پیامبر از مدینه برای جنگ                 -1

 بدر به فرمان خدا بود؟

 انفال 00انفال       د(  0انفال         ج(  78انفال         ب(  70الف( 

 

 چه چیزی مانع بالست؟ -7

 الف( انفاق                                  ب( دعا 

 ج( استغفار                                د( احسان کردن 

کدام آیه از سوره انفال بهموضوع) لیله المبیت( و توطئه کفار برای                 -8

 قتل رسول خدا اشاره دارد؟

 انفال 10انفال         د(  00انفال          ج(  2انفال        ب(  10الف( 

 

 


