
 «بسمه تعالی» 

 شرکت ماهان مفاهیم سوره حجراتمسابقه سواالت 
 سوره حجرات( چه چیزی مبطل اعمال نیک است؟ 2طبق آیه ) .1

 خدا از نترسیدن( د                ادبیبی( ج                  خدا از نافرمانی( ب                   الف( تقدم جستن بر پیامبر

 خدا مقام چه کسانی را از لحاظ تقوا آزموده است؟ حجرات سوره3.در آیه 2
 د(کسانی که نزد رسول باصدای آرام وآهسته سخن میگویند                 ج(محسنین  داترسان               ب(خ            الف(نمازگزاران  

 بیان نکنند؟.براساس محتوای آیات سوره حجرات ،مومنان سخنان چه گروهی را بدون تحقیق 3
 د( بی ادب              الف(فاسق                    ب(منافق                      ج(بی عقل               

 ؟  "والتَلمِزوا  ".ترجمه 4
 د(همه موارد             الف(مسخره نکنید           ب(استهزاء نکنید              ج(عیب جویی نکنید    

 ی چه کسانی هستند؟.مومنان واقع5
 ج(جهاد می کنند                 د(همه موارد                   الف(به خدا ورسول ایمان دارند             ب(هیچ شکی به دل راه نمی دهند

 چیست؟ "مقسطین  ".منظور از 6
  د(توبه کنندگان            ج(مسخره کنندگان       ب(عدالت پیشه گان                   الف(قسمت کنندگان

 .معنای ) از بسیاری از گمانها بپرهیزید (در کدام آیه آمده است؟7

  د(هیچ کدام            ج( اجتَنِبوا کثیراٌ من الظَن                 ب(والتَلمِزوا انفُسَکم                  الف(وال تَنابَزوا بااللقابِ

 چیست؟ "جَهر".معنای 8
  د(صدای بلند                         ج(ظن                           ب(اتاق                     الف(سنگ   

 موضوع کدام آیه با سایر آیات تفاوت دارد ؟ -9
   بالقول له التجهروا و النبی صوت فوق اصواتکم ترفعوا ال ب(               لتعارفوا قبائل و شعوبا جعلناکم و انثی و ذکر من خلقناکم انا الف(

   منهم خیرا یکونوا ان عسی قوم من قوم الیسخر د(     الة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمینبینوا ان تصیبوا قوما بجهفت بنبا فاسق جاءکم ان ج(

 ؟است  ............ "اِثم  ".معنای 10
  د(هیچ کدام             ج(گناه                                   ب(اسم                     الف(نام

 .شدت قبح وزشتی غیبت در قرآن چگونه بیان شده است؟11
  د(خوردن گوشت مردار برادر       ج(زنای با محارم              ب(خوردن گوشت مردار           گناهی است نابخشودنیالف(

 نیست ؟کدام گزینه بیانگر تفاوت اسالم و ایمان  -12
  دارد جای دل در ایمان  اسالم امر آشکار است ،الف(

   دارد معنوی انگیزه حتما ایمان ، شخصی های انگیزه حتی باشد داشته مختلف های انگیزه است ممکن اسالم  ب(
 اسالم شکل ظاهری دارد ، ایمان امر واقعی و باطنی است  ج(
 اسالم تسلیم رسول خدا بودن ، ایمان تسلیم خدا و رسول خدا بودن است  د(

 می فرماید اولئک هم الصادقون ؟ شمرده صادق را افرادی چه خداوند  -13
 ...   اخویکم بین فاصلحوا اخوة المؤمنون انما   ب(                     انما المؤمنون الذین آمنوا باهلل و رسوله ..... الف(

                      ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اهلل .... د(                     یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی ...... ج(

 سوره حجرات(، مردمی که پیامبر را از پشت حجره اش با صدای بلند می خواندند چه کسانی بودند؟ 4طبق )آیه .14

  موارد تمام( د                    شعور بی و عقل بی( ج                  ادب بی( ب                       الف( نادان

 کدام مورد جزء سفارشهای اخالقی ذکر شده در سوره حجرات نیست ؟ -15
  ورزیدن در مقابل مؤمنانتکبر د(       کردن  غیبتج(         یاد کردن با القاب زشتب(        مسخره کردن یکدیگر الف(

  



 )کدام ترجمه صحیح است؟) لَم یَتُب .16

   هیچکدام( د                  کنید توبه( ج                          نکن توبه( ب             الف( توبه کن    

 .سوره حجرات چندمین سوره قرآن می باشد وچندآیه دارد؟17

  آیه 49 - 18سوره (د             آیه   18– 24سوره ج(            آیه 24 – 18سوره ب(          آیه  18 –  49سوره الف(

 چیست؟ "لَعَنِتُّم  ".ترجمه 18
  د(تبعیت کردن                     ج(تایید کردن              به مشقت افتادن   ب(         لعنت ونفرین کردن      الف(

 اَکرَمَکُم عنداهلل اَتقاکم(  چیست؟.معنای عبارت ) اِنَّ 19
  ب(بهترین شمانزد خدا باتقواترین شماست                               با تقواترین افراد از همه اکرم تر استالف(

  د(بهنرین شمت نزد خدا با کرمترین شمااست                                     ج(همانا کرم وبخشش نشانه تقواست

 یفه مومنان در برخورد با دو فرد متخاصم چیست؟.وظ20
  د(تحقیق وبررسی علت نزاع                   اصالح بین طرفین ج(                سکوت کردن ب(               الف(جنگیدن با یاغی

 از دفن پیکر مطهر کدام معصوم)ع( در جوار پیامبر)ص( با تیراندازی جلوگیری شد؟ -21
   (ع)سجاد امام( د                     ج( امام صادق)ع(                             (ع)باقر امام( ب                           حسن)ع(الف( امام 

 در قرآن کریم در کدام مورد بکار رفته است؟« غضّ»واژة  -22
   د( الف و ب                          ثروت( ج                      نگاه( ب                      الف( صدا

 سورة حجرات است؟ 5کدام مورد از مصادیق عمل به آیه  -23
  پیامبر)ص( اب آداب احترام و برخوردب(                                                     اهمیت مسأله ی تقواالف( 

  د( همه موارد                                    بکار بردن اصول اخالقی و اجتماعی ج( 

 چه کسی است؟ "فاسق"در اصطالح قرآنی -24
  ب( کسی که از روی جهل مرتکب گناهان کبیره شده است.                        الف( کسی که بسیار گناهان صغیره انجام بدهد.

  د( الف و ب                             ج( کسی که از راه مستقیم خارج شده است.

 ها و نمازهای مستحبی ثواب بیشتری دارد؟کدام عمل از همه روزه -25
  ب( خواندن عقد اخوت بین دو مسلمان                                        الف( آشتی دادن بین دو مسلمان

   از قهر و دعوا د( پرهیز                                             ج( برآوردن حاجت مسلمانان

 در لغت به چه معناست؟« لمز» -26
  جویی پشت سرب( عیب                                     جویی روبروالف( عیب

  د( بلند کردن صدا                                            ج( لقب بد دادن

 کدام سوء ظن، جایز است؟ -27
  ب( سوء ظن به افراد                                         الف( سوء ظن به خدا

  د( سوء ظن به خود                                              ج( سوء به جامعه

 ها در شکل، نژاد و قیافه برای چیست؟طبق آیات سوره حجرات تفاوت -28
  ب( آزمایش در دنیا                                       الف( برای شناخت همدیگر

  د( تنوع در آفرینش                                             ج( مالك برتری افراد

 به ترتیب کدام است؟« الوثقیعروه»و « ا...صبغه»تفسیر عبارات قرآنی  -29
  علم -د( تقوی                   تقوی -ج( علم              ایمان -ب( اسالم               اسالم -الف( ایمان

 ؟«تو دوستدار حقیقی و واقعی ما هستی»امام هادی)ع( در خطاب به چه کسی فرمودند  -30
   عمیرابید( محمدبن              ج( زاره            ب( عبدالعظیم حسنی         الف( نصر بزنطی
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 واحد روابط عمومی


