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  :فرمايند مي ����پيامبر خدا 
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  .ه استشددانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي

www.aqeedeh.com 
  

 : آدرس ايميل
 book@aqeedeh.com  

 

  

 اى مفيده سايت

www.nourtv.net 

www.sadaislam.com 

www.islamhouse.com 

www.bidary.net 

www.tabesh.net 

www.farsi.sunnionline.us 

www.mohtadeen.com 

www.ijtehadat.com 

www.islam411.com 

www.videofarda.com 

 

 www.sunni-news.net 

www.islamtxt.com 

www.ahlesonnat.com 

www.isl.org.uk 

www.islamtape.com 

www.blestfamily.com 

www.islamworldnews.com 

www.islamage.com 

www.islamwebpedia.com 

www.islampp.com 

 



   

  

    

  
  

 

  ��3   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  ي داني كه آيين تو چيسـت؟ تو هم

  زير گردون سرّ تمكين تـو چيسـت  

ــيم  ــده قـــرآن حكـ ــاب زنـ   آن كتـ

ــديم  ــزال اســت و ق   حكمــت اوالي

ــات    ــوين حيـ ــرار تكـ ــخة اسـ   نسـ

ــي ــات  ب ــرد ثب ــوتش گي ــات، از ق   ثب

  حــرف او را ريــب نــي تبــديل نــي

ــه ــرمنده آيـ ــي اش شـ ــل نـ   ي تأويـ

  خـواهي مسـلمان زيسـتن    گر تو مي

  نيست ممكن جز بـه قـرآن زيسـتن   

  اقبال الهوري                      



   

  

    

  
  

 

  ��4   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

$�%
&� �'
&� (� $�� 

ايجاد و تقويت ارتباط با قرآن و سير در بوستان سرسبز و با بركت سنت رسول 

بهر صورت و روشي تالشـي اسـت مبـارك، و روشـني بخـش بـيش از        �خدا 

  .والسالم ةبه رهروان راه انبياء عليهم الصال ،يشپ

آوران نـور و سـعادت و داعيـان     پايدارترين پيـام پيـام  قرآن به عنوان آخرين و 
هـا، همچـون    هـا و مكـان   بخـش راه بشـريت در همـه زمـان     دعوت حق و روشنايي

هـاي شـفا    درخشيد، و بـا شفابخشـي بـه سـينه     خورشيدي تابان درخشيده و خواهد
ارزشهاي آزاديبخش حركت و حيات نـوي   هاي ناشيانه و ناآشنا به نايافته از نسخه

ر انســان بــه وجــود خواهــد آورد، و پــس از شــبهاي ســياه ســرگرداني و        را د
سرخوردگي و سرسپردگي به اين و آن، طلوع فجر جديدي را به ارمغـان خواهـد   

  .آورد
تبعيت از تصورات تباه تابعـان زر و زور   ، زا و تنش آفرين و در تالطم تاريكي

گزينـي و   نمـودن علـم   ا علّمها را در نور ديده، و ب نور فرقان قرآن تاريكي ،و تزوير
هاي بيگانه بـا سـاختار و سرشـت بشـري      ها و آرمان گرايي به جنگ با انديشه عمل

و بـا بادبـان   » ايمـان «خواهد شتافت، و جويندگان طالي تقوي را سوار بـر كشـتي   
به سوي سربلندي دنيا و سعادت عقبي بـه حركـت   » توحيد«و سكان » عمل صالح«

  .درخواهد آورد
ي كه فرا روي شما عاشقان به علـوم و معـارف قـرآن قـرار دارد،     هدية كوچك

هاي مربوط  برگردانده از متن عربي حدود پنجاه صفحه از مجموعة سؤال و جواب
  .به تعاليم ديني است كه توسط محي الدين مستو و نهاد درويش تهيه شده است

كـارت ماننـد چـاپ شـده، امـا در راسـتاي        صـفحات  هرچند اصل آن بر روي
عايت احترام افزونتر به آيات و احاديث مندرج در آنها، چـاپ بـه ايـن صـورت     ر

  .اولي تشخيص داده شد
هرچند تالش اندكي اسـت، امـا اجـر افـزون را از خداونـد منـان خواسـتارم و        

  .اميدوارم مورد استفاده دوستان دين قرار گيرد

  عبدالعزيز سليمي: روانسر

30  /4  /76  



   

  

    

  
  

 

  ��5   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

$�%
&� �'
&� (� $�� 

  )1(سؤال 

  معني لغوي كلمة قرآن چيست؟ -1

  معني اصطالحي كلمة قرآن چيست؟ -2

  نازل فرمود؟ �چرا خداوند قرآن را بر پيامبر گرامي حضرت محمد  -3

  از چه زماني نزول قرآن شروع شد؟ و كي پايان يافت؟ -4

  تدريجي قرآن را ذكر كنيد؟ شدن هاي نازل مهمترين حكمت -5

  

  جواب

ديف قرائت است، و اسـم گرديـده بـراي كتـابي كـه از جانـب       ر مصدر هم -1

  .نازل گرديده است  <خداوند بر پيامبر

در قرآن نـازل گرديـده و بـه صـورت يقينـي در       �كلماتي كه بر پيامبر  -2

اختيار ماست، كتابي كه قرائت و تدبر در آن عبادت بوده و داراي اجـر و پـاداش   

  .باشد مي

  .<ارة امور اجتماع و معجزة هميشگي براي پيامبربه خاطر هدايت فرد و اد -3

تـا روزهـاي آخـر حيـات مبـارك       <از زمان مبعث و شـروع مأموريـت او   -4

  .ايشان

سهولت حفظ و عمل، حركت گام به گام در برداشتن امور جاهلي، تقويت  -5

  .<قلب پيامبر

  

  )2(سؤال 

  معجزه يعني چه؟ -1

مـوري بـوده كـه مـردم بيشـتر بـه آن       چرا نوع معجزة هريك از پيامبران از ا -2

  داده اند؟ اهميت مي

به چه دليل مردم عرب پيش از اسالم به فصاحت و قوت بيان شهرت يافتـه   -3

  بودند؟



   

  

    

  
  

 

  ��6   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

ها و آيات از طـرف مشـركين، قـرآن چـه      در رابطه با پيشنهاد آوردن سوره -4

  مراحلي را پيموده است؟

  وند كدامند؟ش اعجاز موضوعي قرآن كه بر دو بخش تقسيم مي -5

  

  جواب

بـه خـاطر اعجـاز و اثبـات رسـالتش       < كاري است خارق العاده كه پيـامبر  -1

  .دهد براي ديگران، آن را از جانب خداوند انجام مي

براي اين كه در ارتباط با كاري كه بـا آن آشـنائي دارنـد، اعجـاز صـورت       -2

  .گيرد

هفتگانـة مشـهور،    هاي متعدد ادبي، معلقات به دليل، شب شعرها، كنفرانس -3

  .تعداد شعر و شعرا

از آنها خواسـت، مشـابه قـرآن، يـا ده سـوره و حتـي يـك سـوره از آن را          -4

  .بياورند

  .اعجاز علمي: ب. اعجاز قانونگذاري: الف -5

  

  )3(سوال 

  اي كه نازل گرديد كدام است؟ اولين آيه -1

  آخرين آيات نازل شده كدامند؟ -2

  راي سبب نزولي هستند؟آيا هريك از آيات قرآن دا -3

  چيست؟» اسباب نزول«فائده آگاهي از  -4

���«سبب نزول آية  -5�  �!"#�� �$���	�������  )158 – ةالبقر(چيست؟  »...

  

  جواب

��ù&tاز آية  -1 ø% $# ÉΟ ó™$$Î/ y7 În/ u‘ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ∩⊇∪�    تا آخـر آيـة�zΟ ¯= tæ z≈ |¡Σ M} $# $tΒ óΟ s9 
÷Λ s>÷ètƒ ∩∈∪�. )پروردگارت كه آفربدبخوان به نام  « )5 – 1: العلق.  

  ».دانست ياد داد و به انسان آنچه را نمي 
  



   

  

    

  
  

 

  ��7   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

2- �(#θà) ¨? $#uρ $YΒ öθtƒ šχθãèy_ö� è? ÏµŠ Ïù ’n< Î) «! $# ( §Ν èO 4†̄ûuθè? ‘≅ ä. <§ø� tΡ $̈Β ôM t6|¡Ÿ2 

öΝ èδuρ Ÿω tβθãΚ n= ôà ãƒ ∩⊄∇⊇∪�) .و از روزي بترسيد كه در آن به سوي اهللا  «)281: بقره

ي عمل هر شخصي بطور كامل به او داده شويد و سپس نتيجهبازگردانده مي

  ».گرددشود و به هيچكس ستم نميمي

  .خير، بسياري از آيات داراي شأن نزول نيستند -3

  .شود گيري مي قرآن از آن بهره» فهم و تفسير«در راستاي  -4

كـه در  ،وجود بت به خاطر » صفا و مروه« خودداري مسلمانان از سعي ميان -5

  .زمان جاهليت در آنجا قرار داده بودند

  

  )4(سؤال 

نازل گرديده، بـه چـه    »*(	)'&�% «قرآن بر : فرمايند مي < رسول گرامي -1

  معني است؟

  در قرآن چيست؟» مدني«و آيات » مكي«تفاوت ميان آيات  -2

  چه سودي را در بر دارد؟» مكي و مدني«معرفت  -3

  گرديد؟ آوري مي قرآن چگونه جمع < در زمان رسول خدا -4

را بر تبليـغ و اظهـار قـرآن بيـان      �اي كه شدت عالقة رسول گرامي  آيه -5

  كند، كدام است؟ مي

  

  جواب

قرآن براساس، هفت لغت و لهجة مردم عرب به خـاطر سـهولت در فهـم و     -1

  .يادگيري نازل گرديده است

آياتي كه پس از هجرت » مدني«آياتي هستند كه پيش از هجرت و » مكي« -2

  .مكاني نازل گرديده اند، پس تفاوت زماني است نه

... را مشخص نموده، و سبب آگاهي از ناسخ و منسـوخ و » نص«زمان نزول  -3

  .شود مي



   

  

    

  
  

 

  ��8   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

نوشتن آيـات بـر   : ب. حفظ و نگاهداري ذهني و قلب: به دو صورت، الف -4

  .اشيا متفرق

5- �Ÿω õ8Ìh� pt éB ÏµÎ/ y7 tΡ$|¡Ï9 Ÿ≅ yf÷ètG Ï9 ÿÏµÎ/ ∩⊇∉∪ ¨βÎ) $uΖ øŠn= tã … çµyè÷Η sd … çµtΡ#u ö� è% uρ ∩⊇∠∪�. 

چرا ، زبانت رابه خاطرعجله براي خواندن قرآن حركت مده «)17 – 16 – مةالقيا(

  ».كه جمع كردن وخواندن آن برعهده ماست

  

  )5(سؤال 

  نوشتند؟ آيات قرآن را بر روي چه چيزهايي مي �ياران رسول خدا  -1

  آوري نشد؟ قرآن در يك مصحف جمع �ان رسول خدا چرا در زم -2

ــه شــهادت رســيدند، و  » يمامــه«در جنــگ  -3 چــه تعــداد از حافظــان قــرآن ب

  مشهورترين آنها چه كسي بود؟

چـه   �رسيدن آن تعداد از حافظان قرآن حضـرت عمـر    پس از به شهادت -4

  در ميان نهاد؟ �پيشنهادي را با حضرت ابوبكر 

 در ميـان نهـاد، و   ^آوري قرآن را با حضرت ابوبكر معچه كسي پيشنهاد ج -5

  هايي بود؟ داراي چه ويژگي

  

  جواب

  .هاي نازك، پوست، استخوان برگ درخت خرما، تخته سنگ -1

شدن بعضي از آيات، نيـازي   زيرا در زمان حيات او و به خاطر احتمال نسخ -2

  .به اين كار نداشتند

  .بود» ي ابي حذيفهسالم مول«نفر، و بارزترين آنها  70 -3

  .آوري قرآن در يك مصحف بود پيشنهاد او در مورد جمع -4

عقل و زيركـي فـراوان،   : هاي او عبارت بودند از ، و ويژگي^ زيد بن ثابت -5

  .حافظ قرآن

  

  )6(سؤال 



   

  

    

  
  

 

  ��9   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  چه روشي را وضع كرد؟ ^ آوري قرآن، زيد بن ثابت در مورد جمع -1

 �رآن توسط حضرت ابوبكر آوري ق در مورد جمع �نظر حضرت علي  -2

  چه بود؟

كتابـت   چند نسخه از قرآن را �چه اسبابي باعث شدند تا حضرت عثمان  -3

  نمايند؟

چـه   �هاي قرآن در زمان حضرت عثمان  آوري نسخه اعضاي هيئت جمع -4

  كساني بودند؟

هرگـاه بـا زيـد بـن ثابـت در      «. را تكميل كنيـد  ^ اين سخن حضرت عثمان -5

  ؟»...ظر داشتيدموردي اختالف ن

  

  جواب

: دوم. كتابت شده < اساس قراردادن آياتي كه در حضور رسول خدا: اول -1

  .آياتي كه حافظان قرآن آن را از بر دارند

آوري مصـاحف دارنــد،   بــه خـاطر جمــع  �بزرگتـرين پــاداش را ابـوبكر   « -2

  .»آوري نمود ، او نخستين كسي بود كه قرآن را جمع^رحمت خداوند بر ابوبكر

  .ها هاي اسالمي و اختالف در حروف و قرائت به خاطر گسترش سرزمين -3

زيد بن ثابت، عبداهللا بن زبير، سعيد بن عاص، عبـدالرحمن بـن حـارث بـن      -4

  . #  هشام

زيرا، در اصل قرآن بـا لهجـة آنهـا    ! آن را براساس لهجة قريش بنويسيد... « -5

  .»نازل گرديده است

  

  )7(سؤال 

چه تعداد از قرآن نوشته شد، و سرنوشت آنهـا   �عثمان  در زمان حضرت -1

  به كجا كشيده شد؟

  يعني چه؟» رسم عثماني« -2

  شود قرآنها را در اين زمان با رسم الخط معروف امروزي نوشت؟ آيا مي -3

  تعداد آيات و كلمات قرآن را ذكر كنيد؟ -4



   

  

    

  
  

 

  ��10   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  سوره يعني چه؟ و قرآن داراي چند سوره است؟ -5

  

  جواب

شدن در دريا نابود  مصحف، و با گذشت زمان در اثر سوختن يا غرقهفت  -1

  .شدند

هـاي مختلـف قـرآن را     هـا و لهجـه   اي از كتابت است كه همة قرائـت  شيوه -2

» رسـم عثمـاني  «نوشته شده، به  �شود، و چون در زمان حضرت عثمان  شامل مي

  .شهرت يافته است

ط و امــإل، در اثــر عــدم دگرگــوني خــ بــه خــاطر حفــظ اجمــاع صــحابه، و -3

  .دگرگوني وضع مردم، جايز نيست

  .باشد مي» 77934«و كلمات آن » 6616«تعداد آيات قرآن  -4

  .سوره است» 114«و قرآن داراي » قدر و منزلت«سوره يعني  -5

  

  )8(سؤال 

است يـا نظـر و اجمـاع     <هاي قرآن از جانب خداوند و پيامبر ترتيب سوره -1

  صحابه؟

هـاي قـرآن بـه وسـيلة وحـي صـورت        تيب قرارگرفتن سـوره به چه دليل تر -2

  گرفته است؟

چگونه قرآن در طول تاريخ به صـورت قطعـي و تـواتر بدسـت مـا رسـيده        -3

  است؟

  چه نقشي در مصونيت قرآن دارد؟ ،به نظر شما پيشرفت صنعت چاپ -4

آيا، تعداد حافظـان قـرآن بـا گذشـت زمـان بيشـتر شـده يـا خيـر؟ و نشـانة            -5

  چيست؟

  

  جواب

  .صورت گرفته است �همچون ترتيب آيات به توجيه رسول گرامي  -1



   

  

    

  
  

 

  ��11   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

(θà#)�اسـت كـه پـس از آوردن آيـة      ÷سخن حضـرت جبرئيـل   -2 ¨? $# uρ $YΒ öθtƒ 

šχθãèy_ö� è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «!   .سورة بقره قرار بده» 280«آن را بعد از آية : فرمود �...#$

  .مصون مانده استبه صورت اجماع و گروهي » حفظ و كتابت«از نظر  -3

  .در همة ممالك عالم چاپ ميليوني و توزيع -4

تعداد حافظان قرآن به هزاران نفر رسيده و نشانة وعدة خداوندي است ! بله -5

Ρ̄$�: فرمايد كه مي Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ … çµs9 tβθÝà Ï�≈ ptm: ∩∪� .»9: الحجر«»�

  ».طور قطع خود نگهبان آن هستيم و بهايم  گمان ما قرآن را نازل كرده بي

  

  )9(سؤال 

  چيست؟» علم قرائتها«معني اصطالحي  -1

  گانه در چيست؟ هاي هفتگانه و سه تفاوت ميان قرائت -2

  مشهور را ذكر كنيد؟ ءنام سه نفر از قرا -3

  مغرب يعني چه؟ قرائت اهل شام و قرائت اهل -4

  فايدة تفاوت قرائتها چيست؟ -5

  

  جواب

بـرخالف ديگـر   » علـم قرائـت  «شي است در قرائت كه يكي از پيشوايان رو -1

  .كند قراء از آن پيروي مي

  .گانه قرائتهاي هفتگانه، متواتر و مطمئن هستند، برخالف قرائتهاي سه -2

  .عبداهللا بن عامر، عبداهللا بن كثير، عاصم بن ابي النجود -3

ئـت اهـل مغـرب    قرائت اهل شـام براسـاس روش، حفـص از عاصـم، و قرا     -4

  .روش، ورش از نافع است

  .گيري بر امت اسالمي آسان -5

  

  )10(سؤال 

  چيست؟» تفسير قرآن«هدف از علم  -1



   

  

    

  
  

 

  ��12   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  از ميان تفسيرهاي مشهور پنج عدد از آنها را نام ببريد؟ -2

كـداميك بيشـتر بـه توانـايي در تفسـير قـرآن شـهرت         �در ميـان صـحابه    -3

  داشت؟

  ذكر كنيد؟ انواع روش تفسير قرآن را -4

  تفسيري را كه به روش تفسير به مأثور چاپ شده نام ببريد؟ -5

  

  جواب

  .فهم و تدبر قرآن -1

  .تفسير طبري، ابن كثير، المنار، في ظالل القرآن، المنير -2

  .�عبداهللا بن عباس  -3

تفسير قرآن بـه  : د. تفسير اشاري: ج. تفسير به رأي: ب. تفسير به مأثور: الف -4

  .تفسير موضوعي :هـ. قرآن

  .سيوطي: الدر المنثور -5

  

  )11(سؤال 

  هاي قرآن را نام ببريد؟ چهار اسم از اسم -1

  اولين و برترين حافظ و مفسر قرآن چه كسي بود؟ -2

  گذاري كرد؟ چه كسي براي اولين بار كلمات قرآن را نقطه -3

  شود بجاي بيان آيه تنها معني آن را ذكر كرد؟ آيا مي -4

را كـه در شـام بـود     �براي آخرين بار مصحف حضرت عثمان  چه كسي -5

  هاي آن را ذكر نموده است؟ ديده و ويژگي

  

  جواب

  .تنزيل –ذكر  –كتاب  –فرقان  -1

  .�حضرت محمد بن عبداهللا پيامبر گرامي اسالم  -2

  .ليؤابواألسود د -3



   

  

    

  
  

 

  ��13   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

زيرا كلمات و آيات قـرآن وحـي هسـتند، بايـد عـين آن را      ! صحيح نيست -4

  .ر كردذك

فضـائل  «درگذشـته، در كتـاب    هجـري ـ   »771«حافظ ابن كثير كه در سال  -5

  .راجع به آن سخن گفته است» القرآن

  

  )12(سؤال 

هاي ديگر به صورت ترجمه كلمه بـه كلمـه    آيا جايز است قرآن را به زبان -1

  معني كرد؟

  چگونه هدايت قرآن را براي مردم غير عرب تبليغ كنيم؟ -2

  چيست؟ ق قرآن بر زبان عربيفضل و ح -3

  شود در نماز به جاي قرآن، معني آن را قرائت نمود؟ چرا؟ آيا مي -4

  در قرآن يعني چه؟» محكم«اصطالح  -5

  

  جواب

  .گردد زيرا سبب نارسايي معني آيه مي! جايز نيست -1

  .به وسيلة ترجمه و تفسير مفاهيم قرآن -2

ختلــف، و انتشــار در ميــان هــاي م ايجــاد وحــدت و همــاهنگي ميــان لهجــه -3

هاي جهان به صورتي كه زبان عرب را به صورت زبان جهاني مطـرح نمـوده    ملت

  .است

  .آيد نظر دارند، زيرا قرآن به حساب نمي فقها بر جايزنبودنش اتفاق -4

شود كه رسايي آن بر معني ترجيح داده شـود، و عبـارت    اي گفته مي به آيه -5

  .»نص و ظاهر«است از 

  

  )13(سؤال 

  در قرآن يعني چه؟» متشابه«اصطالح  -1

  يا متشابه است؟» محكم«آيا بيشتر قرآن  -2

  در قرآن چيست؟» متشابه«حكمت وجود  -3



   

  

    

  
  

 

  ��14   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  مثالي را ذكر كنيد؟» محكم و متشابه«براي هريك از دو اصطالح  -4

آنان كه از نظر فكري و قلبي مـريض و منحـرف هسـتند،دنبال چـه چيـزي       -5

  افتند؟ مي

  

  جواب

اي است كه رسايي آن بر معني بخصـوص در اولويـت و تـرجيح قـرار      آيه -1

  .»مجمل، مأول، مشكل«: نداشته باشد، و اقسامش عبارتند از

  .بيشتر آيات قرآن محكم است و تنها تعداد اندكي از آن متشابه است -2

آزمايش و امتحان، و ايجاد انگيزه براي تالش در جهت فهـم هرچـه بيشـتر     -3

  .قرآن

  .»يد اهللا فوق أيديهم«: و مثال متشابه مانند» ةاقيموا الصال«مثال محكم مانند  -4

  .افتند نادرست، دنبال متشابهات مي با هدف ايجاد فتنه و تاويل -5

  

  )14(سؤال 

  يعني چه؟ و نظرشان در مورد متشابه چيست؟» راسخون در علم« -1

  ات هستند يا نه؟ چگونه؟ها جزو متشابه آيا الفباي اوايل بعضي از سوره -2

  ها چيست؟ حكمت الفاي اوايل بعضي از سوره -3

  هاي قرآن چند حرف است؟ در سوره ،روف اوايلحتعداد  -4

  ترين چاپ قرآن كدام است؟ دقيق -5

  

  جواب

ــه متشــابه     -1 ــت، و راجــع ب ــوم و معرف ــين و جســتجوگران در عل ــي محقق يعن

  .»طرف خداوند است اش از به آنها ايمان داريم، همه«: گويند مي

  .بله متشابه اند و تشابه آنها در ارتباط با الفاظ آنهاست -2

 خواستن از ديگران براي آوردن مانند قرآن، و اين كه قرآن از اين» اعجاز« -3

  .حروف به وجود آمده است



   

  

    

  
  

 

  ��15   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  .و بدون تكرار چهارده حرف هستند» 29«با حروف تكراري  -4

  .نه منوره چاپ شده استني كه در چاپخانة مجمع مديقرآ -5

  

  )15(سؤال 

  ترين روش تفسير قرآن كدام است؟ سالم -1

: تكميـل كنيـد   � را براي عبداهللا بن عبـاس  �دعاي رسول گرامي اين  -2

»"��+���� ���+,��- ./- �012��...«.  

اي از قرآن سؤال شد، چي  راجع به تفسير كلمه �وقتي از حضرت ابوبكر  -3

  فرمودند؟

  اي است؟ دانيد كدام كلمه در قرآن است كه خود به تنهايي آيه مي آيا -4

  سه اسم ديگر را براي سورة فاتحه نام ببريد؟ -5

  

  :جواب

  .تتفسير قرآن به وسيلة قرآن و پس از آن توسط سنت اس -1

2- »...����,����� �30���4"5��«.  

ه خواهـد  اگر قرآن را بدون آگاهي معني كنم، كـدام آسـمان بـر مـن سـاي      -3

  .»افكند و كدام زمين مرا بر پشت خود حمل خواهد كرد

4- �Èβ$tG ¨Β !$yδ ô‰ ãΒ ∩∉⊆∪� )خرم و سرسبزند) باغ(هر دو « .)64: الرحمن«.  

  .ةام الكتاب، الحمد، الصال -5

  

  )16(سؤال 

  تعداد كلمات و حروف سورة فاتحه چند عدد است؟ -1 

2- �xÞ≡u! Å_Ç9$# tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9   ه؟يعني چ �∪∌∩ #$

3- �ÅUθàÒøóyϑ ø9 $# óΟ Îγø‹ n= tæ� يعني چه؟  

بعد از قرائت فاتحه در نماز گفتن چه چيـزي مسـتحب اسـت؟ و معنـي آن      -4

  چيست؟



   

  

    

  
  

 

  ��16   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

چه چيزي را  �است ».������9 8� '�&�7� �/���/ ���6����2«كه   < فرمودة رسول خدااين  -5

  رساند؟ مي

  

  جواب

  .بيست و پنج كلمه و يكصد و سيزده حرف -1

از  ه روشني كه كجي و بيراهه رفتن در آن نيست، و مقصود از آن پيرويرا -2

  .خدا و رسول اوست

  .هستند» طلبي نژادپرستي و آشوب«هايي كه داراي افكار  يهود و همة ملت -3

  .آمين يعني، خدايا بپذير -4

  .هفت آيه است ،اين كه تعداد آيات سورة حمد -5

  

  )17(سؤال 

  ن نام نهاده شده است؟اي» بقره«چرا بر سورة  -1

  ترين آيه قرآن كدام است و آثارش چيست؟ با بركت -2

  ترين آية قرآن است در چيست؟ كه طوالني» دين«صورت اعجاز در آية  -3

در ايـن فرمـودة رسـول خـدا      –نماينـد   او را كفايت مي -» كَفَتَاه«منظور از  -4

  چيست؟ �

ائـت كنـد، او را كفايـت    هركسي دو آيه آخر سـورة بقـره را شـب هنگـام قر    «

  .»نمايد مي

در كدام آية سوره آل عمران است؟ و در ارتباط با چه كساني » مباهله«آية  -5

  نازل گرديده است؟

  

  جواب

كه از بني اسـرائيل خواسـته شـده بـود آن را     » حكايت گاو«به خاطر وجود  -1

  .باشد ذبح نمايند، در اين سوره مي



   

  

    

  
  

 

  ��17   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

!�ª: شود شروع مي كه با اين جمله» آية الكرسي« -2 $# Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθèδ # y∏ø9 $# 

ãΠθ•‹ s) ø9$#� ]اهللا؛ آن ذاتي  كه هيچ معبود برحقي جز او وجود ندارد؛ « ]255 :البقرة

و اثر آن  »اي است كه اداره و تدبير تمام هستي را در دست داردهميشه زنده

  .حفظ انسان از انحراف و بيراهه رفتن است

  .گذاري همراه با اعجاز لغويتشريع و قانون -3

  .يعني چنانچه آن را مبناي اعتقاد و عمل قرار دهد -4

5- �ôyϑ sù y7 §_!% tn Ïµ‹ Ïù .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ x8u !% ỳ zÏΒ ÉΟù= Ïèø9 $# ö≅ à)sù (# öθs9$yès? äíô‰ tΡ $tΡ u !$oΨ ö/ r& 

ö/ ä.u !$oΨ ö/ r&uρ $tΡ u !$|¡ÎΣ uρ öΝ ä.u !$|¡ÎΣ uρ $oΨ |¡à�Ρr&uρ öΝä3|¡à�Ρ r&uρ ¢ΟèO ö≅Íκ tJö6tΡ ≅yèôfuΖ sù |M uΖ÷è©9 «! $# ’ n?tã 

šÎ/ É‹≈ x6 ø9$# ∩∉⊇∪� )آگاهي« ).61: آل عمران ات بنابراين به كسي كه با وجود

كند، ي اين موضوع با تو مجادله ميدرباره) � از چگونگي آفرينش عيسي(

ودمان هم وارد بياييد ما و شما، فرزندان و زنانمان را به مباهله فرا بخوانيم و خ: بگو

  .»را براي دروغگويان درخواست كنيم مباهله شويم و نفرين اهللا

  .نازل گرديده است» هيئت نجران«در ارتباط با 

  

  )18(سؤال 

» محـرّراً «خود را نذر خدمت به دين خدا كرد؟ و » حمل«كدام بانو بود كه  -1

  يعني چه؟

بر عهده گرفـت،   چه كسي سرپرستي و ياري حضرت مريم عليها السالم را -2

  چرا خداوند او را برگزيد؟ و

در ايـن آيـه   عليهمـا السـالم ـ    صـورت مشـابه ميـان حضـرت عيسـي و آدم       -3

χ'�چيســت؟  Î) Ÿ≅ sVtΒ 4 |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sVyϑ x. tΠyŠ# u�.همانــا  «ـــ 59:آل عمــران

يهـودي   ÷حضـرت ابـراهيم    »آفرينش عيسي براي اهللا همانند آفرينش آدم بود

  �حي؟بود يا مسي

  چيست؟ �ويژگي ملت حضرت ابراهيم  -5



   

  

    

  
  

 

  ��18   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  جواب

) حنـه دختـر فـاقوذ   (مادر حضرت مريم عليها السـالم مقصـود   » عمران«زن  -1

  .است

 ، چون پيامبر و معصـوم و شـوهر خالـه حضـرت مـريم     ÷ حضرت زكريا -2

  .بود  عليها السالم

را بدون آن كه پدر و مادري  ÷ خداوند بر اين كه حضرت آدم» قدرت« -3

را، بدون آن كه داراي پدر  ÷ اشته باشد خلق نمود، و همچنين حضرت عيسيد

  .باشد

4- �$tΒ tβ% x. ãΝŠ Ïδ≡t� ö/ Î) $wƒÏŠθåκ u‰ Ÿωuρ $|‹ ÏΡ# u! óÇ nΣ�  » نه يهودي بـود و نـه   �ابراهيم 

 ـ عليهمـا السـالم    به دليل اين كه تورات و انجيـل بـراي موسـي و عيسـي     »نصراني

  .نازل گرديده اند ÷ مدتها پس از حضرت ابراهيم

  .فرمانبرداري تنها از خداوند پيروي از توحيد خالص و -5

  

  )19(سؤال 
اولين خانه و مسجدي كه براي عبادت تعيين گرديده كدام است؟ و به چـه   -1

  دليل؟

  از آن مصون ماند؟ و به چه دليل؟<  يعني چه؟ چرا پيامبر » غلول« -2

آن اسـت كـه روز   ) تقسـيم  سـرقت غنيمـت پـيش از   (» غـال «چرا مجازات  -3

  قيامت آن را تهيه كند؟

  اي براي تنظيم امور مربوط به زنان چيست؟ حكمت درآمدن سوره -4

كه هدف و فائدة آن امكان تقسيم ارث در ميان ورثه است، كـدام  » علمي« -5

  علم است؟

  

  جواب



   

  

    

  
  

 

  ��19   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

βÎ) tΑ¨�: فرمايـد  بـه دليـل ايـن كـه مـي     » كعبـه «مسجد الحرام  -1 ¨ρr& ;M øŠt/ yìÅÊãρ 

Ä¨$̈Ψ= Ï9 “ Ï% ©# s9 sπ©3t6Î/ % Z. u‘$t7 ãΒ “ Y‰ èδ uρ tÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩∉∪� ]نخســــتين « ]96:آل عمــــران

مردم مقرر شـد، همـان اسـت كـه در مكـه قـرار دارد و       ) عبادت(اي كه براي  خانه

  .»ي بركت و هدايت جهانيان است مايه

مانـده،   از آن مصـون   <دزديدن غنيمت پيش از آن كه تقسيم شود، پيامبر -2

tΒ$�: فرمايد اين كار خيانت است، و دليل اين آيه است كه مي زيرا uρ tβ% x. @c É<oΨ Ï9 βr& 

¨≅ äótƒ� )زند از هيچ پيامبري خيانت سر نمي« ).161: آل عمران«.  

  .تا مجازات از نوع عمل و جرم باشد -3

  .به خاطر رعايت حق زنان و رفع ظلم از آنها -4

  .»مواريث«علم فرائض يا  -5

  

  )20(سؤال 

  براي ازدواج با بيش از يك زن خداوند چه شرطي را قرار داده است؟ -1

  يعني چه؟ و در كدام آيه سورة نساء قرار دارد؟» كالله« -2

باشد؟ و به چـه صـورت    كدام پيمان است كه انسان مكلف به وفاي آن مي -3

  بيشتر مطلوب است؟

  ه است؟به اين اسم نامگذاري شد» مائده«چرا سورة  -4

  آيا شستن هردو پا در وضو واجب است يا خير؟ به چه دليل؟ -5

  

  جواب

*βÎ÷� »عدالت و مساوات« -1 sù óΟçFø� Åz �ωr& (#θä9 Ï‰÷ès? ¸οy‰ Ïn≡uθsù� ]اگر « .]3: نساء

ترسيد كه نتوانيد به عدالت رفتار نماييد، پس به يك زن يا كنيزاني كه مال شما مي

  .»كنيد هستند، بسنده

 12(اي كه از او پدر و فرزندي بر جاي نمانـده باشـد، در آيـة شـماره      مرده -2

  .آمده است) سورة نساء



   

  

    

  
  

 

  ��20   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  .هاي آن و عمل به مسئوليت» ايمان«پيمان  -3

ــه در آن قـــرار دارد    -4 ــرا ايـــن آيـ Ο¢�. زيـ ßγ̄=9 $# !$oΨ −/ u‘ öΑ Ì“Ρ r& $oΨ ø‹ n= tã Zοy‰ Í←!$tΒ zÏiΒ 
Ï !$yϑ ¡¡9 بـراي مـا   ! پروردگـارا «: گفت) چنين(م عيسي پسر مري« ]114 :ةالمائد[ .�#$

  .»اي از آسمان بفرستسفره

كـه منصـوب و عطـف بـر وجـه      » ارجلَكـم «: به دو دليل واجب اسـت، اول  -5

  .�سنت عملي رسول اهللا : دوم. است

  

  )21(سؤال 

برحـذر    < كردن زياد در زمان رسول خدا چرا خداوند مؤمنين را از سؤال -1

  داشته است؟

≅tΒ Ÿ$�در آية  -2 yèy_ ª! $# .ÏΒ ;οu!HÏtr2�  كلمة�;οu!HÏtr2� يعني چه؟  

  چه كساني بودند؟ و چرا به اين اسم نامگذاري شده اند؟» حواريون« -3

  شود پيامبري از جنس مالئك باشد يا نه؟ به چه دليل؟ آيا مي -4

ــة    -5 ــزول آيـ ــبب نـ �Ÿωuρ ÏŠسـ ã� ôÜ s? tÏ% ©!$# tβθãã ô‰ tƒ Ο ßγ−/ u‘ Íο 4ρy‰ tóø9 $$Î/ Äc Å ýèø9 $# uρ� 

او خوانند و خشنودي كساني را كه صبح و شام پروردگارشان را مي« )52: األنعام(

  چيست؟ »خواهند، از خود دور مكنرا مي

  

  جواب

  .گردد، بدون جهت بود سؤال زياد زماني كه قرآن همچنان نازل مي -1

شتري است كـه پـنج بـار وضـع حمـل نمـوده باشـد، مـردم جاهـل          » بحيره« -2

  .كردند ا پاره نموده و به احترام خدايان از آن استفاده نميگوشش ر

گذاريشـان آن بـوده كـه     و علت اسم �حواريون پيروان حضرت عيسي  -3

  .پوشيدند لباس سفيد مي

زيـرا مالئـك بـا انسـان دو جـنس متفـاوت هسـتند، چنانچـه مالئـك          ! خير -4

  ]8: انعام[. گرديد آمدند اسباب عذاب زودتر فراهم مي مي



   

  

    

  
  

 

  ��21   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

مســلمانان   <اشــراف مشــركين خواســتار آن بودنــد كــه اگــر رســول خــدا -5

را از خـود برانـد، بـا او نشسـته و بـه       # صـهيب و عمـار و بـالل    : مستضعف ماننـد 

  .سخنانش گوش فرا خواهند داد

  

  )22(سؤال 

  كدامند؟ و دليل آنها در قرآن چيست؟ مرگ صغري و مرگ كبري -1

  ؟»آذر«يا » تارخ« ÷ اسم پدر حضرت ابراهيم -2

  نامند؟ پدر پيامبران مي» ابواألنبياء«را  ÷ چرا حضرت ابراهيم -3

�öΝناميده است؟ » دارالسالم«چرا خداوند بهشت را  -4 çλm; â‘# yŠ ÉΟ≈n= ¡¡9 $# y‰ΖÏã 

öΝ ÍκÍh5u‘� )به سبب اعمالي كه فراهم شده و  –بهشت  –سراي سالمتي « ).127: انعام

  .»دادندانجام مي

  ز جنس مالئك بود يا جن؟آيا ابليس ا -5

  

  جواب

: فرمايد است، خداوند مي» مردن«و مرگ كبري » خواب«مرگ صغري  -1

�uθèδ uρ “ Ï%©!$# Νà69 ©ùuθtG tƒ È≅ ø‹©9 $$Î/� )اوست كه شب هنگام شما را در « ).60: انعام

  .»بردمرگ خواب فرو مي

است كـه  اسم پدر ايشان تارخ و لقب او آذر است، يا اين كه آذر اسم بتي  -2

  .كرد كه تارخ آن را عبادت مي

زيرا بسياري از انبياء را خداوند از اوالد و نسل او برگزيده، مانند اسماعيل،  -3

  .†اسحاق، يعقوب، داود، سليمان 

  .زيرا جاي مصونيت و سالمت است -4

�HωÎ) }§Š: فرمايـد  از جن بوده، زيـرا خداونـد مـي    -5 Î= ö/ Î) tβ% x. zÏΒ ÇdÉfø9 $# t,|¡x� sù 

ôtã Ì� øΒ r& ÿÏµÎn/ u‘�. ]بود و  پس همگي جز ابليس سجده كردند كه جن« ]50:الكهف

  .»از فرمان پروردگارش سرپيچي نمود



   

  

    

  
  

 

  ��22   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  

  )23(سؤال 

سجده كند؟ چـه مجـازاتي بـراي او      ÷ چرا ابليس حاضر نشد براي آدم -1

  تعيين شد؟

عـراف  هاي سـورة ا  چه كساني هستند؟ و در كداميك از آيه» اهل اعراف« -2

  شان آمده است؟ نام

 چكار كردند؟ و نظرشان در مـورد آن  ÷ قوم ثمود با شتر حضرت صالح -3

  چه بود؟ ،

را دچار عذاب كرد؟ و نام منطقة آنهـا چـه    ÷ خداوند چگونه قوم صالح -4

  بود؟

  نظر داشته اند؟ بر چه موضوعي اتفاق عليهم السالم ـ همه انبياء -5

  

  جواب

دانست،  برتر مي  ÷ خواهي و اين كه خود را از آدمبه خاطر تكبر و خود -1

  .اش به زمين گرديد ذليالنه گرديدن از رحمت و طرد در نتيجه مستحق محروم

كه خود نيازي ندارند تا در جستجوي آن باشند  ،مؤمنين بهشتي بزرگوارند -2

سوره اعراف ذكرشان آمده » 46«و در پي تحقيق در وضع ديگران هستند، در آيه 

  .تاس

پايش را با شمشير بريده و سپس آن را سر بريدند، و اين كـار را بـه خـاطر     -3

  .بگذار اگر عذابي هست بيايد: گفتند ايماني انجام داده و مي بي

  .نام داشت» مدائن«وسيلة عذاب آنها زلزله بود، و سرزمين آنها  -4

  ).59: عرافا. (»مردم خدا را بندگي كنيد، معبود و مستعاني جز او نداريد« -5

  

  )24(سؤال 

  توان خداوند را مشاهده نمود؟ آيا در اين جهان مي -1

  كدام پيامبر از خداوند خواست تا او را ببيند؟ -2

  چه زماني ديدن خداوند تحقق خواهد يافت؟ -3



   

  

    

  
  

 

  ��23   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  براي مردم بني اسرايئل چه چيزي را ساخت؟» سامري« -4

≅�βÎ) öچه كسي را خداوند به سگ تشبيه كـرده اسـت؟     -5 Ïϑ øtrB Ïµø‹ n= tã ô]yγù= tƒ 

÷ρr& çµò2ç! øIs? ]yγù= tƒ� ]مثالش هماننـد سـگي اسـت كـه اگـر بـه آن       « .]176: اعراف

آورد و اگــر او را بــه حــالش حملــه كنــي، دهــانش را بــاز و زبــانش را بيــرون مــي

  .»آوردواگذاري، بازهم زبانش را بيرون مي

  

  جواب

چيزهـاي بسـيار ديگـري را     نه ممكن نيست قدرت محدود چشم انسان كـه  -1

  .تواند ببيند، خداوند را مشاهده كند نمي

ــي   -2 ــرت موســ <�b، �حضــ u‘ þ’ ÎΤ Í‘ r& ö� ÝàΡ r& š�ø‹ s9 Î)� ]ــراف األ ] 143: عــ

  .»خودت را به من نشان بده تا تو را ببينم! پروردگارا«

  .در بهشت، زيرا در آنجا اين توانايي را خداوند به انسان خواهد داد -3

اي را از طــال بــراي آنهــا ســاخت كــه صــدايي هــم از آن  مجســمة گوســاله -4

مردم هم گفتة او را . اين خداي شما و موسي است: خواست، و به آنها گفت برمي

  .باور نموده و گوساله را عبادت كردند

كافري كه به آيات خداونـد پشـت كـرده و در همـة امـورش راه نافرمـاني        -5

  .باشدخداوند را در پيش گرفته 

  

  )25(سؤال 

  اسماء خداوند چند عدد هستد؟ به چه دليل؟ -1

دانـد؟ و چـرا كفـار در مـورد آن سـؤال       چه كسي زمان وقوع قيامت را مي -2

  كردند؟ مي

3- »�;<���* /���� �= �/� /� �>�
"?�� ��
�  يعني چه؟ »��	"@

  به هنگام شنيدن قرآن چكار بايد كرد؟ به چه دليل؟ -4

  نشيني كند؟ تواند به كفار پشت نموده و عقب زمندة مسلمان ميچه وقت ر -5

  



   

  

    

  
  

 

  ��24   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  جواب

 داراي نـود و نـه   ونـد خدا«: فرمايد مي  < نود و نه اسم، زيرا رسول گرامي -1

 بـا همـه وجـود   نيكو و پرشكوه است؛ هر كسى آنها را مورد تعمق قرار دهد و  نام

  .»بهشت خواهد شدوارد  )و براساس آنها عمل كند( بخواند، را ها اين نام

به خاطر استهزا، اين كار را  به غير از خدا كسي از آن اطالع ندارد، و كفار -2

  .كردند مي

  .برم از شر وسوسة و توطئة شيطان به خدا پناه مي -3

#�: فرمايد سكوت به همراه تدبر و انديشه، خداوند مي -4 sŒ Î) uρ �˜ Ì� è% ãβ# u ö� à) ø9 $# 

(#θãèÏϑ tG ó™$$sù … çµs9 (#θçFÅÁΡ r&uρ öΝ ä3ª= yès9 tβθçΗ xqö� è? ∩⊄⊃⊆∪� )و چــون قــرآن « ).204: عــرافاأل

  .»ت نماييد تا مورد رحمت قرار گيريده شود، به آن گوش فرا دهيد و سكوخواند

براي پيوستن : تبديل مكان مبارزه با مكاني مناسبتر، دوم: در دو حالت، اول -5

  .اي موثرتر به ديگر همرزمان در جهت مبارزه

  

  )26( سؤال

  يا بدترين انسانها چه كساني هستند؟» شر الدواب« -1

  نضر بن حارث راجع به قرآن چه گفته است؟ -2

  خواندند؟ كفار در كعبه چگونه نماز مي -3

  ناميده است؟» فرقان«چرا خداوند روز جنگ بدر را روز  -4

  ها چيست؟ به چه دليل؟ مهمترين اسباب ضعف و شكست ملت -5

  

  جواب

كه گوش و زبان خود را از شنيدن و گفـتن حـق و هـدايت و ايمـان     آناني  -1

  .بسته اند

  .افسانه و خرافات گذشتگان است -2

  .زدن كشيدن و كف سوت» يةمكاء وتصد« -3

  .زيرا ميان اهل حق و ايمان و اهل باطل و كفر تمايز تفاوت را معلوم كرد -4



   

  

    

  
  

 

  ��25   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

�Ÿωuρ (#θãã: فرمايد خداوند مي. نزاع و تفرقه -5 t“≈ uΖ s? (#θè= t±ø� tG sù |= yδ õ‹ s? uρ ö/ ä3çt† Í‘� 

  .»رودشويد و شكوهتان از ميان ميو با هم نزاع نكنيد كه سست مي« ).46: انفال(

  

  )27(سؤال 

  با بسم اهللا الرحمن الرحيم شروع نگرديده است؟» ئةبرا«چرا سورة  -1

  را اعالم كرد؟» از مشركين ئةبرا«چه كسي در حج  -2

  يهود راجع به او چه گفته اند؟ عزيز كيست؟ و -3

yϑ$�در آية  -4 ¯Ρ Î) âû Å¤̈Ψ9 $# ×οyŠ$tƒÎ— ’ Îû Ì�ø� à6 ø9 جابجا كردن و به « )37: توبه( �#$

  نسيء يعني چه؟ .»روي در كفر استهاي حرام، افزايش و زيادهتأخير انداختن ماه

≅�Ÿωuρ Èeآيـــة  -5 |Áè? #’ n?tã 7‰ tnr& Ν åκ ÷] ÏiΒ |N$̈Β # Y‰ t/ r&� )ي بـــر جنـــازه« )84: توبـــه

  سبب نزولش چيست؟ »هيچيك از آنان نماز مخوان

  

  جواب

از آنهـا   ئـة زيرا سوره با موضوع نقض عهد از طرف مشـركين و اعـالم بـرا    -1

بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم نشـانة     : فرمايند مي �شده است، و حضرت علي  شروع

  .اعالم جنگ است با مشركين ئةرحمت است و سوره برا

  .�و براساس دستور رسول خدا  �حضرت علي  -2

يكي از بندگان صالح و عابد كه به حفظ تورات مشغول بود، و يهـود او را   -3

  .دانند مي» پسر خدا«

هــاي حــرام جنــگ را الزم  نســيء يعنــي تــأخير، هرگــاه مشــركين در مــاه  -4

  .انداختند هاي ديگر تأخير مي دانستند، تحريم آن را به ماه مي

  .عبداهللا بن ابي سركردة منافقين نماز ميت خواندبر   < رسول خدا -5

  

  )28(سؤال 
  در كجا و به دست چه كساني ساخته شد؟» مسجد ضرار« -1



   

  

    

  
  

 

  ��26   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  راجه به مسجد ضرار چه بود؟ �حكم و رأي رسول خدا  -2

  براساس تقوي ساخته شد؟ به چه دليل؟ كدام مسجد از ابتدا -3

ــة  -4 %tÏ *�در آيـــ ©# Ïj9 (#θãΖ |¡ômr& 4 o_ó¡çt ø: $# ×οyŠ$tƒÎ— uρ� )ــراي « )26: يـــــونس بـــ

چـه   زيـاده و اضـافه در   .»نيكوكاران بهترين پاداش و پاداشي افـزون بـر آن اسـت   

  موردي است؟

  در قرآن چه صفاتي براي اولياء خدا ذكر شده است؟ -5

  

  جواب

  .در جنوب غربي مدينه و توسط منافقين -1

  .آتش زده و ويران شود -2

ن مـورد از  كـه در ايـ   �دليل جواب رسول خدا به . مسجد نبوي شريف -3

  .»اين مسجد من«: ايشان سؤال شد، فرمود

  .رؤيت خداوند در قيامت -4

  »ايمان و تقوي« -5

  

  )29(سؤال 

  اولين پيامبر براي هدايت انسانها چه كسي بود؟ -1

چه مدت در ميان قومش به تبليغ رسالت مشغول شد؟ و   ÷ حضرت نوح -2

  كند در كدام سوره قرار دارد؟ وع را بيان مياي كه اين موض آيه

  در كدام آيه خداوند، تأمين روزي بندگان را بر عهده گرفته است؟ -3

  بر زمين فرود آمد؟ به چه دليل؟ در كجا ÷ بعد از طوفان، كشتي نوح -4

چگونه از در مخالفت با پدر درآمد، و بـا ديگـران     ÷ پسر حضرت نوح -5

  غرق گرديد؟

  

  جواب

  .�ح نو -1



   

  

    

  
  

 

  ��27   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  .، سورة عنكبوت14نهصد و پنجاه سال، آية شمارة  -2

Îûuρ Ï’�آية  -3 !$uΚ ¡¡9 $# ö/ ä3è% ø— Í‘ $tΒ uρ tβρß‰ tãθè? ∩⊄⊄∪� )و روزي « ).22: ذاريات

  .»شود، در آسمان است شما و آنچه به شما وعده داده مي

�ôN. واقع در استان موصل عراق يـا در تركيـه  » جودي«بر كوه  -4 uθtFó™$# uρ ’ n?tã 

Äd“ ÏŠθègø:   ».جودي قرار گرفت) كوه(و كشتي بر «  ).44: هود( �#$

حاضر نشد به خداوند ايمـان بيـاورد، و از پـدر پيـروي نمايـد و بـا كفـار و         -5

  .مخالفين پدرش همراه گرديد

  

  )30(سؤال 

  در قرآن چيست؟  ÷ دليل ذكر فضل و سخاوت حضرت ابراهيم خليل -1

�βÎ) tΛÏδ≡t¨�معني آية  -2 ö/ Î) îΛÎ= y⇔ s9 ×ν≡̈ρr&� )راستي ابراهيم بسيار   به« )75 :هود

  چيست؟ ».كننده بود بردبار، فروتن و دلسوز و توبه

عذاب دردناك و كشـنده تهديـد فرمـوده     در كدام آيه خداوند ظالم را به -3

  است؟

دشـمني   �بـا حضـرت يوسـف      ÷ چرا ديگر پسران حضرت يعقـوب  -4

  ورزيدند؟ مي

  از پيامبران بودند؟ ÷ران حضرت يعقوبايا ديگر پس -5

  

  جواب

ها بـر او وارد شـده بودنـد     براي ميهمانانش كه فرشته بودند و در قيافة انسان -1

  .گوسفندي سرخ كرده حاضر كرد

  .بردبار و رئوف -2

  .22سورة ابراهيم، آية  -3

ديدنـد كـه پدرشـان بـيش از حـد بـه او محبـت         از روي حسادت، چون مي -4

  .ورزد مي



   

  

    

  
  

 

  ��28   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  .خير -5

  

  )31(سؤال 

  كدام امت است؟ به چه دليل؟» امت وسط« -1

ــة  -2 �ÉeΑدر آي uθsù y7 yγô_uρ t� ôÜ x© Ï‰ Éfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ysø9 ــره( �#$ ــس « – )144: البق پ

  از مسجد الحرام كدام مسجد است؟ منظور ».رويت را به سوي مسجدالحرام كن

  د رو كند؟كعبه يا جهت آن باي دخواند، به خو كسي كه نماز مي -3

  نمازخوان به هنگام نمازش كجا بايد نگاه كند؟ -4

  به هنگام حج چيست؟» صفا و مروه«حكم مربوط به  -5

  

  جواب

�y7ملت مسلمان، به دليل آية  -1 Ï9≡x‹x. uρ öΝä3≈ oΨ ù= yèy_ Zπ̈Β é& $VÜ y™uρ� )143: بقره.( 

  ».وهمچنان گردانيديم شما راامت ميانه«

  .رمهخانة كعبه واقع در مكه مك -2

عين كعبه در صورت امكان ديـدن، و جهـت آن در صـورت عـدم امكـان       -3

  .ديدن كعبه

محـل سـجده را نگـاه     ،براي بيشتر گرديدن خشوع و حالت توجـه بـه نمـاز    -4

  .كند

  .كند حج است و ترك آن حج را باطل مي» اركان«يكي از  -5

  

  )32(سؤال 

 جـايز شـمرده، آنهـا    دو نوع از مرده و دوگونـه خـون را خداونـد بـراي مـا      -1

  كدامند؟

ــة  -2 �öΝآيــ ä3s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×ο 4θuŠym ’ Í< 'ρé' ¯≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{ ــر[ �#$ اي « ]179: ةالبقــ

  معنايش چيست؟  »حيات و زندگي وجود دارد ،براي شما در قصاص! خردمندان

  توان در آن روزه ماه رمضان را نگرفت، چقدر است؟ طول مسافرتي كه مي -3



   

  

    

  
  

 

  ��29   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  شراب و قمار را حرام نموده است؟ ، وره و آيه خداونددر كدام س -4

  شود؟ ب ميآيا در سوگند لغو، كفاره واج -5

  

  جواب

حـالل  » مـاهي، ملـخ، جگـر و طحـال    «: �با توجه به فرمودة رسول خدا  -1

  .هستند

مفهوم آن اين است كسي را كه عمداً مرتكب قتل گرديده، براي مجازات  -2

  .د او را كشتاو و حفظ حيات ديگران، باي

  .هشتاد و يك كيلومتر -3

4- �$pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ#u $yϑ ¯Ρ Î) ã� ôϑ sƒ ø: $# ç! Å£ øŠyϑ ø9 $#uρ Ü>$|ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø—F{ $# uρ Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ 
È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹¤±9 ي معبودان و همه(ها شراب، قمار، بت! اي مؤمنان« ).90: مائده( �#$

  »و از اعمال شيطان؛ و تيرهاي قرعه، پليدند) باطل

��ω ãΝ. كفــاره نــدارد -5 ä. ä‹ Ï{# xσ ãƒ ª! $# Èθøó̄=9 $$Î/ þ’ Îû öΝ ä3ÏΨ≈ yϑ ÷ƒr&� )اهللا، « ).225: بقــره

  »كند؛خوريد، مؤاخذه نمياي كه ميشما را به خاطر سوگندهاي بيهوده

  

  )33(سؤال 

  چرا از سوگندخوردن بيش حد به خداوند بايد پرهيز كرد؟ -1

  آيد؟ است كه خداوند از آن بدش مي كدام كار حالل -2

  رود؟ خواري از گناهان كبيره به شمار مي» ربا«چرا  -3

  نيز جايز است يا نه؟ و به چه دليل؟» ربا«آيا مقدار كمي  -4

  آيا بر مسلمان واجب است كه بيش از يكبار به حج برود يا نه؟ چرا؟ -5

  

  جواب



   

  

    

  
  

 

  ��30   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

=�Ÿωuρ (#θè: فرمايد رآن مينشمردن اسماء و صفات خداوند، ق به خاطر سبك -1 yèøgrB 

©! $# Zπ|ÊóL ãã öΝ à6 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒX{�. ]خوريد،  ميسوگندهايي را كه به نام اهللا« ]224 :البقرة

  .»دستاويزي قرار ندهيد

  .طالق، جدايي ميان زن و مرد -2

  .زيرا جرم و خيانت اجتماعي و اقتصادي بزرگي در حق ديگران است -3

(θà#)�: فرمايد مينه جايز نيست، چون قرآن  -4 ®?$# ©! $# (#ρâ‘ sŒuρ $tΒ u’ Å+ t/ zÏΒ 
(# #θt/ Ìh�9$#� )تقواي الهي پيشه كنيد  و اگر به راستي ايمان ! اي مؤمنان« ).278: بقره

  .»باقي مانده، رها كنيد) نزد مردم(داريد، آنچه را كه از اموال ربا 

!¬�: فرمايـد  واجب نيست، زيرا خداوند مـي  -5 uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# #k Ïm ÏM øX t7 ø9 $# ÇtΒ 

tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6y™� ) حج ايـن خانـه بـراي اهللا بـر كسـي كـه       « ).97: عمرانآل

  .»رفتن به آنجا را دارد، واجب است توانايي

  

  )34(سؤال 

  نكاح هفت نفر از محارم حرام است، آنها را نام ببريد؟ -1

  مند؟شان حرام است كدا شوئي نكاحآنان كه به سبب زنا  -2

  تيمم براي چه كساني مباح است؟ -3

4- �#Y‰‹Ïè|¹ $Y7 ÍhŠsÛ�  در آية�(#θßϑ £ϑ u‹tFsù # Y‰‹Ïè|¹ $Y7 ÍhŠsÛ� يعني چه؟  

به چه دليل خوردن گوشـت حيوانـاتي كـه اهـل كتـاب آن را ذبـح كـرده         -5

  باشند، حالل است؟

  

  جواب

  .دختر خواهر –دختر برادر  –ه عم –خاله  –دختر  –مادر  -1

  .دختر همسر –مادر زن  –همسر فرزند  –ابا زن ب -2



   

  

    

  
  

 

  ��31   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

در  كسي كه آب )2. (بيماري كه استعمال آب برايش ضرر داشته باشد) 1( -3

  .دسترس نباشد

  .بودن خاك پاكيزه، يا زمين به شرط پاك -4

%�ãΠ$yèsÛuρ tÏبـــه دليـــل آيـــة  -5 ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# @≅ Ïm ö/ ä3©9� )و « ).5: مائـــده

  .»كتاب نيز بر شما حالل است ي اهلذبيحه

  

  )35(سؤال 

  چند بار براي واردشدن به خانة ديگران بايد اجازه خواست؟ -1

  براي رفتن به منزل نزديكان اجازه الزم است، يا نه؟ به چه دليل؟ -2

خواهد وارد حياط و منزل ديگري شود، كجاي در حياط بهتر  كسي كه مي -3

  است بايستد؟

  براي واردشدن اجازه گرفتن الزم نيست؟هايي  در چه حالت -4

  ترين آيه، در رابطه با پدر و مادر كدام است؟ ترين و روشن بليغ -5

  

  جواب

  .سه بار، اگر اجازه داده نشد، بايد برگشت -1

از مـادر هـم اجـازه بگيـريم؟     «: سؤال كرده <بله، زيرا كسي از رسول خدا -2

  .»!آره :فرمودند

  .آنكنار در، نه رو به روي  -3

  .سوزي و كمك به افراد داخل منزل آتش: در موارد ضروري، مانند -4

4 *�آيه  -5 |Ós% uρ y7 •/u‘ �ωr& (#ÿρß‰ ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) È øt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ômÎ)� )اسراء :

و پروردگارت فرمان داد كه جز او را عبادت و پرستش نكنيد و به پدر و « ).23

  .»مادر نيكي نماييد

  

  )36(ل سؤا

  چرا اسالم پسر يا دختر خواندگي را حرام كرده است؟ -1



   

  

    

  
  

 

  ��32   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

ــدا     -2 ــول خ ــدگي رس ــر خوان ــريم، پس ــيش از تح ــه    < پ ــي را ب ــه كس ، چ

  پسرخواندگي پذيرفته بود؟

  يعني چه؟» ةصال«در زبان و لغت عربي  -3

  فرستد؟ درود و صلوات مي �در چه مواقعي مسلمان بر رسول خدا  -4

  چگونه است؟ �خدا روش صلوات بر رسول  -5

  

  جواب

  .شود زيرا انسان به غير از پدر و مادر خود نسبت داده مي -1

  .^ زيد بن حارثه -2

  .دعا و مطلب آمرزش -3

  .هرگاه نام گرامي ايشان برده شود -4

السالم عليـك يـا   : گويد بدون آن كه صدايش را بيش از حد بلند كند، مي -5

  .رسول اهللا

  

  )37(سؤال 

  عني چه و در كدام سوره آمده است؟ي» غنيمت« -1

  از آن جنگجويان ميدان جهاد است؟ ،چقدر از غنيمت -2

  چه زماني جهاد در راه خدا واجب است؟ -3

4- »%A0B� C 6D*«  چه كساني هستند و»%A0*« يعني چه؟  

  كدام نوشيدني است كه هم شفا است و هم غذا؟ -5

  جواب

شـود، و در سـوره انفـال     رفتـه مـي  مال و امكاناتي كه در جنگ از دشمن گ -1

  آمده است؟

  .چهارپنجم -2

  .خدا باشد وقتي كه تنها به خاطر برتري دين -3



   

  

    

  
  

 

  ��33   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

يعنـي درختـان زيـاد و    » آيكـه «هسـتند، و   ÷ قوم و ملت حضرت شـعيب  -4

  .درهم پيچيده

�ÏµŠ: فرمايد عسل، خداوند مي -5 Ïù Ö !$x� Ï© Ä¨$̈Ζ= Ïj9� ) كـه شـفا و   « ).69: النحـل

  .»در آن استبهبود مردم 

  

  )38(سؤال 

��ωÎ) ôtΒ oνآية  -1 Ì� ò2é& …çµç6ù= s% uρ B È⌡yϑ ôÜ ãΒ Ç≈ yϑƒM} $$Î/� )جز آنكه «) 106: نحل

در ارتباط با چه كسي  »به كفر مجبور شود و قلبش به ايمان آرام و مطمئن باشد؛

  نازل گرديده است؟

  روش داعيان دعوت دين چيست؟ -2

  شرو خواهند بود؟چه زماني دعوتگران شجاع و پي -3

  مجادله و مناظره با اهل كتاب چگونه بايد باشد؟ -4

  نهي نموده است؟» جدال لفظي«چرا خداوند از  -5

  

  جواب

  . $ در بارة عمار پسر ياسر -1

  .حكمت و دورانديشي -2

  .چنانچه صادق و مخلص باشند -3

  .به بهترين و مناسبترين شيوه -4

ون دليـل فريـب و دشـمني را فـراهم     زيرا زمينـة خودخـواهي، تكـذيب بـد     -5

  .كند مي



   

  

    

  
  

 

  ��34   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  )39(سؤال 

  بندوباري و انحراف چه سرانجامي در زندگي انسان خواهد داشت؟ بي -1

  يعني چه؟» شجرة ملعونه«در قرآن  -2

سـؤال نمودنـد؟ و جـواب     �چه كساني از رسـول خـدا   » روح«راجع به  -3

  ايشان چگونه بود؟

  يا سالخورده؟ به چه دليل؟جوان بودند » كهف و رقيم«اصحاب  -4

  چرا آنان به غاري پناه بردند؟ -5

  

  جواب

  .گرفتاري، ذلت دنيا، زبوني و عذاب آخرت -1

  .»زقوم«درخت  -2

≅�È: اين آيه را بيـان فرمودنـد   ،در جواب < يهود، و رسول خدا -3 è% ßyρ”�9 $#  

ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘� ]ردگار من استي پرو ويژه) آگاهي از روح: (بگو« ]85 :ءسرااإل. «  

�öΝ: فرمايد جوان بودند، زيرا قرآن مي -4 åκ ¨Ξ Î) îπu‹ ÷FÏù� )13: الكهف.(  

ــز از گرفتارشــدن    -5 ــراي پرهي ــده، و ب ــان و عقي در راســتاي محافظــت از ايم

  .حاصل بدست منحرفين بي

  

  )40(سؤال 

  چرا خداوند پيامبران را فرستاد؟ -1

  آمده است؟در كدام سورة قرآن » ذوالقرنين«داستان  -2

دادن چــه كــاري تشــويق  اش را بــه انجــام خــانواده ÷حضــرت اســماعيل  -3

  كرد؟ مي

  هاي نفساني چيست؟ مجازات ترك نماز و پيروي از خواسته -4

  خداوند چگونه منحرفان را مجازات خواهد كرد و چرا؟ -5



   

  

    

  
  

 

  ��35   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  جواب

tΒ$� :فرمايد قرآن مي -1 uρ ã≅ Å™ö� çΡ tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# �ωÎ) tÎ! Åe³ u;ãΒ zƒÍ‘ É‹Ζ ãΒ uρ� » و ما

  ).48: انعام( »پيامبران را جز براي بشارت و هشدار و اندرز نفرستاده ايم

  .سورة كهف -2

  .نماز و زكات -3

  .زيان و گرفتاري در دنيا و عذاب و ذلت در قيامت -4

هاي وجود و قـدرت و   آنان را كور و نابينا خواهد نمود، زيرا آيات و نشانه -5

  .سپارند ست فراموشي ميعظمت خدا را بد

  

  )41(سؤال 

  چه كسي براي اولين بار مردم را به اداي حج بيت اهللا الحرام دعوت نمود؟ -1

  به همة مردم رسيد؟ �چگونه بانگ دعوت حضرت ابراهيم  -2

�ßkآيـــة  -3 Ï9θãƒ Ÿ≅ øŠ ©9 $# ’ Îû Í‘$yγ̈Ζ9 $# ßk Ï9θãƒuρ u‘$yγ̈Ζ9 $# ’ Îû È≅ ø‹ ©9 شـــب « )13: فـــاطر( �#$

بيانگر چـه چيـزي     »افزايد كاهد و بر شب مي روز مي،  رروز مي افزايدكاهد وب مي

  است؟

ــة  -4 #�yدر آي ãè|Ê Ü= Ï9$©Ü9 $# Ü>θè= ôÜ yϑ ø9 $# uρ ∩∠⊂∪� )ــج ــادتگزاران و « )73: ح عب

  طالب و مطلوب چه كساني هستند؟ ».، همه ضعيف و ناتوانند)باطل(معبودان 

ه چيـزي را صـاحب خواهنـد    يافته و سربلند روز قيامت چ ايمانداران نجات -5

  شد؟

  

  جواب

  .�حضرت ابراهيم خليل  -1

  .خداوند آن را به وسيلة قدرتش به همه جا رسانيد -2

  .بيانگر گرد بودن كرة زمين -3

اشخاص و اشيائي كـه مـورد عبـادت    : مطلوب. پرست مشرك و بت: طالب -4

  .گيرند قرار مي



   

  

    

  
  

 

  ��36   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  .كه بهترين مكان بهشت است» فردوس« -5

  

  )42(سؤال 

≈�ÏMدر آية  -1 ¤�̄≈ ¢Á9 $# uρ $y�   صافات يعني چه؟) 1: الصافات( �∪⊆∩ ¹|

  ن چيست؟رويد، و خوشة آ در كجا مي» زقوم« درخت -2

 ÷ خـوابش را بـراي حضـرت اسـماعيل     �وقتي كه حضـرت ابـراهيم    -3

  بازگو كرد، او چه گفت؟

، خداوند براي قرباني، چـه چيـزي را بـراي حضـرت     ÷ به جاي اسماعيل -4

  فرستاد؟ ÷ هيمابرا

  را خداوند به كداميك از پيامبران بخشيده بود؟» حكمت و فصل الخطاب« -5

  

  جواب

  .كنند بيشتر مفسرين آن را مالئك معني مي -1

  .ن مثل سر شياطين استدر جهنم، و خوشة آ -2

  ).102: صافات(» اي انجام بده فرماني را كه دريافت كرده: گفت« -3

  .»قوچ« -4

  .�داود  -5

  

  )43(ال سؤ

(�öΝä3à گانه در آية هاي سه منظور از تاريكي -1 è= øƒs† ’Îû ÈβθäÜ ç/ öΝ à6 ÏG≈yγ̈Β é& $Z) ù= yz 

.ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ 9,ù= yz ’ Îû ;M≈yϑ è= àß ;]≈ n= rO � ]ينشياو شما را در شكم مادرانتان آفر« ]6: الزمر 

  چيست؟ »!بخشد يسه گانه، م يهايكيتار انيدر م گر،يد نشيبعد از آفر

  ها و زمين از خداوند، در كدام آيه آمده است؟ برداري آسمانفرمان -2

  تواند وسوسة شيطان را از خود دور كند؟ انسان چگونه مي -3

  نتيجة مقابلة بدي با نيكي چيست؟ به چه دليل؟ -4



   

  

    

  
  

 

  ��37   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

نهنگ، كدام يك از پيـامبران را در شـكم خـود جـاي داده بـود، و در آن       -5

  دعايش چه بود؟ ، وضع

  

  جواب

پـرده غشـا روي كـودك قبـل از     ) 3. (رحـم ) 2. (اريكي پوست شكمت) 1( -1

  .تولد

2- �!$tG s9$s% $oΨ ÷X s? r& tÏèÍ←!$sÛ ∩⊇⊇∪� )به : گفتند. زمين وآسمان« ).11: فصلت

  ».درآمديم) به فرمانت(دلخواه 

  .بردن به هدايت و ياري خداوند وسوسه، پناهبا برداشتن اسباب  -3

  ).43: فصلت. (هد كرددشمن را به دوست تبديل خوا -4

≈�Hω tµو دعـايش   �حضرت يـونس   -5 s9 Î) HωÎ) |MΡ r& š�oΨ≈ ysö6ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖ à2 

zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9 هـيچ معبـود   : در داد هـا نـدا   پس در تـاريكي « ).87: انبياء( �∪∠∇∩ #$

  ».ام گمان من ستمكار بوده برحقي جز تو وجود ندارد؛ پاك و منزهي؛ بي

  

  )44(سؤال 

‘�uدر آية  -1 É‹Ζ çFÏ9 uρ ¨Π é& 3“ t� à) ø9   چيست؟» ام القري«) 92: انعام( �#$

كسي كه در امورش تنها خدا را مورد توجه دارد، چه پاداشي را در آخرت  -2

  دريافت خواهد نمود؟

دهـد چـه    كسي كه در كارهاي خود، فقط دنيا را هدف خـويش قـرار مـي    -3

  حاصلي خواهد يافت؟

�ôÏΒمعني آية  -4 uρ ÏµÏG≈ tƒ# u Í‘# uθpgø: $# ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# ÉΟ≈ n= ôã F{ $% x. ∩⊂⊄∪� ) و «) 32: شـوري

  چيست؟ ».مانند در دريا در حركتند ه هاي كو هايش، كشتي از نشانه

  بودن آيات يعني چه؟ مكي و مدني -5

  

  



   

  

    

  
  

 

  ��38   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  جواب

  .مكه مكرمه -1

  .پاداش او، با توجه به نسبت اخالصش از ده تا هفتصد برابر خواهد بود -2

نچه را كه بخواهد خواهد يافـت، امـا از نعمـت و سـعادت بهشـت      در دنيا آ -3

  .محروم خواهد ماند

  .»هاي كوه پيكر بر روي درياست هاي قدرت او كشتي از نشانه« -4

ياتي كه در مدينه ستند كه در مكه نازل شده و مدني آآياتي ه: آيات مكي -5

  .نازل گرديده است

  

  )45(سؤال 

شــود، چــه دعــايي را  اشــيني را ســوار مــيمســلمان وقتــي كــه حيــوان يــا م -1

  خواند؟ مي

هـا چگونـه    در همـة زمـان و مكـان   » متكبـرين و منحـرفين  «ديدگاه تقليدي  -2

  است؟

…�معني آية  -3 çµ̄Ρ Î)uρ Ö� ø. Ï%s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθs) Ï9 uρ ( t∃ôθy™uρ tβθè= t↔ ó¡è? ∩⊆⊆∪� )44: زخرف (

  چيست؟

  ؟شوند چرا كفار در جهنم خواستار مرگ هميشگي مي -4

≅�ôtΒ Ÿادامة اين آيه چيست؟  -5 Ïϑ tã $[sÎ=≈ |¹ ÏµÅ¡ø� uΖ Î= sù...� اي  و در چه سوره

  چندمين آيه آن سوره است؟قرار دارد، و 

  

  جواب

1- �z≈ ysö6ß™ “ Ï%©!$# t� ¤‚y™ $oΨ s9 # x‹≈yδ $tΒ uρ $̈Ζ à2 …çµs9 tÏΡ Ì� ø) ãΒ ∩⊇⊂∪   !$̄Ρ Î) uρ 4’ n<Î) $uΖ În/ u‘ 

tβθç7 Î= s)Ζ ßϑ s9 ∩⊇⊆∪� )منزه است ذاتي كه اين را براي ما رام و « ).14و  13: زخرف

سوي پروردگارمان  و به راستي ما به. مسخر نمود و ما توانش را نداشتيم

  .»گرديم بازمي



   

  

    

  
  

 

  ��39   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

2- �$̄Ρ Î) !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u !$t/# u #’ n?tã 7π̈Β é& $̄Ρ Î) uρ #’ n?tã Ν ÏδÌ�≈ rO# u šχρß‰ tFø) •Β ∩⊄⊂∪� 

ه اند، و ما هم از راه و رسم آنها پيروي پدران ما همينگونه بود« ).23: زخرف(

  » خواهيم نمود

قرآن براي تو و قومـت اندرزدهنـده و بيـدارگر اسـت، و در آينـده مـورد       « -3

  ».بازخواست قرار خواهيد گرفت

  .به خاطر نجات از عذاب دردناك دوزخ -4

5- �...ôtΒ uρ u !$y™r& $pκ ö` n= yèsù� )ام دهـد،  هر كس كار شايسـته اي انجـ  « )15: جاثيه

  ».پس به سود خود اوست و هر كه بدي نمايد، به زيان اوست

  

  )46(سؤال 

  گفتند؟ هايي كه قيامت را باور نداشتند، چه مي »ماترياليست«دهريون يا  -1

  كنند، چيست؟ مجازات كساني كه قيامت را فراموش مي -2

“�آية  -3 Ï% ©!$# uρ tΑ$s% Ïµ÷ƒt$ Î!≡uθÏ9 7e∃é& !$yϑ ä3©9� »به پدر و مادرش كه  يو كس

  گرديده است؟راجع به چه كسي نازل  »..!اف بر شما«: ديگو يم

  چه وقت نازل شده است؟» فتح«چند آية اول سورة  -4

  و يارانش ذكر شده است؟  < در كدام آيه وصف رسول خدا -5

  

  جواب

1- �(#θä9$s% uρ $tΒ }‘Ïδ �ωÎ) $uΖ è?$uŠym $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ßNθßϑ tΡ $u‹ øtwΥuρ $tΒ uρ !$uΖ ä3Î= öκç‰ �ωÎ) ã� ÷δ¤$!$#�  

شويم، چيز  ميريم و زنده مي جز اين زندگي دنيا كه مي: گفتند«) 24: جاثيه(

  .»شود ديگري وجود ندارد، و چيزي به جز طبيعت باعث مرگ ما نمي

گذارد، و بدون يار و مددكار به جهنم خواهد  خدا آنان را به حال خود مي -2

  .انداخت

  .پدر و مادر خود را بيازارد در بارة هر فرزندي كه -3



   

  

    

  
  

 

  ��40   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

بـه  » حديبيـه «پس از صلح  �رسول خدا  در سال ششم هجرت وقتي كه -4

  .گشت مدينه برمي

‰�Óآية  -5 £ϑ pt ’Χ ãΑθß™§‘ «!$# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ… çµyètΒ â!# £‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$¤� ä3ø9 $# â !$uΗ xqâ‘ 

öΝ æη uΖ÷X t/...� )آنان كه با او هستند، و . ي پروردگار است محمد، فرستاده« ).29: فتح

  .»ران سرسختند و با يكديگر مهرباندر برابر كاف

  

  )47( سؤال

  اگر ميان دو جمع مسلمان، نزاع درگيرد، چه كار بايد كرد؟ -1

اگر يك طرف از آنها حاضر به مصالحه نشد، مردم مسلمان چـه كـار بايـد     -2

  انجام دهند؟

χ'�در آية  -3 Î) uÙ÷èt/ Çd©à9 $# ÒΟ øOÎ)� ]كه به راستي برخي از « ]12 :جراتالح

  يعني چه؟» ظن« ».ها، گناه است گمان

  بودن غيبت كدام است؟ رساترين و روشنترين آيه راجع به حرام -4

  به چه دليل مالئك مأمور يادداشت گفتار و كردار انسان هستند؟ -5

  

  جواب

1- �βÎ) uρ Èβ$ tG x�Í←!$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø%$# (#θ ßsÎ= ô¹ r'sù $ yϑ åκ s]÷Xt/� » اگر دو گروه مؤمن

  ).9: حجراتال(» باهم جنگيدند، آنها را آشتي دهيد

  .اين كه راه مصالحه را قبول نمايند بايد با آنها مقابله و مبارزه كرد تا -2

  .جا به ديگران سو ظن و تهمت بي -3

4- �Ÿωuρ = tG øótƒ Ν ä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/� )ــراتال ــ « ).12: حجـ ــديگر غيبـ ت و از يكـ

  .»نكنيد

5- �$̈Β àá Ï� ù= tƒ ÏΒ @Α öθs% �ωÎ) Ïµ÷ƒy‰ s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪� )هيچ ) بنده(« �).18: ق

  .»ه نگهباني آماده، نزدش حضور داردآورد مگر آنك سخني بر زبان نمي

  



   

  

    

  
  

 

  ��41   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  )48(سؤال 

1- �zΝ uΗ ©>9   و در كدام سوره آمده است؟ ؟چه يعني �#$

  داد، و به چه صورت درآمدند؟را عذاب » عاد«به چه وسيله خداوند قوم  -2

  را به چه صورت عذاب كرد و به چه حالي افتادند؟» ثمود«خداوند قوم  -3

به چه دليل، همه چيز براساس تقدير و انـدازة معـين، از طـرف خداونـد بـه       -4

  وجود آمده اند؟

5- �Äd“ r' Î6sù Ï Iω# u $yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩⊇⊂∪� »ان كدامين نعمتهاى پروردگارت پس

  عني چه؟ي »كنيد؟ را تكذيب مى

  جواب

  ).32: نجم(سورة . اهميت گناهان كوچك و كردارهاي كم -1

طوري كه همه آنان مانند چوب خشك  به وسيلة باد و هواي بسيار سرد، -2

�ã—$yfôã .شدند r& @≅ øƒwΥ 7πtƒÍρ% s{ ∩∠∪�.  

  .به وسيلة صداي قوي و وحشتناك -3

Ρ̄$� :فرمايد خداوند مي -4 Î) ¨≅ ä. > ó x« çµ≈ oΨ ø)n= yz 9‘ y‰ s)Î/ ∩⊆∪� » همه چيز را ما به

  ).49: القمر( .»ايم اندازه آفريده

ــان  -« -5 ــت –اي جــن و انس ــار   كــداميك از نعم ــان را انك ــاي پروردگارت ه

  .»كنيد مي

  )49(سؤال 

  يعني چه؟» ظهار« -1

  در زمان جاهليت قبل از اسالم ظهار چگونه حكمي داشت؟ -2

  اسالم ظهار داراي چگونه حكمي است؟ در نظر قانون -3

  كفارة ظهار چگونه است؟ -4

  كردن در مجالس چيست؟ احسان و نيكي -5

  

  جواب



   

  

    

  
  

 

  ��42   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

ظهـار  » تو براي من همچـون مـادرم بـاش   «: گويدب اگر مردي به همسر خود -1

  .است

  .ماند جدا نشده و زن بالتكليف مي شد، اما از هم زن بر مرد حرام مي -2

  .گردد ره ايجاد روابط زناشويي حرام ميقبل از دادن كفا -3

ه، چنانچه برايش ممكن نبود، دو ماه روزه پشت سرهم، دآزادكردن يك بر -4

  .توانست انجام دهد، دادن يك وعده غذا به شصت نفر فقير چنانچه اين را هم نمي

#�. شـوند  جادادن به كساني كه تازه وارد مجلس مي -5 sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝ ä3s9 (#θßs¡¡x� s? 

†Îû Ä§Î=≈ yfyϑ ø9 $# (#θßs|¡øù$$sù� ]مجلس :هنگامي كه به شما گفته شود« ]11:ةالمجادل

  .»را وسعت بخشيد پس وسعت بخشيد

  

  )50(سؤال 

!�uدر آيــة  -1 ã9 Ÿ2 $ºFø) tΒ y‰Ψ Ïã «! $# βr& (#θä9θà) s? $tΒ Ÿω šχθè= yèø� s? ∩⊂∪� ]3 :الصــف[ 

عمــل  نــزد خــدا بســيار موجــب خشــم اســت كــه ســخني بگوئيــد كــه بــه آن «

  .»كنيد نمي

  يعني چه؟» مقت«كلمه   

  ذان ظهر روز جمعه چه چيزي واجب است؟در موقع آ -2

  ايا در روز جمعه كار و خريد و فروش حرام است؟ -3

يـه دارد، و بـراي حـافظ و عامـل بـه آن      كدام سوره قرآن است كـه سـي آ   -4

  نمايد؟ شفاعت مي

نمايـد؟ و در   ف مـي وصـ » شـديد و قـوي  « كدام يك از مالئك را خداوند -5

  كدام سوره آمده است؟

  جواب

  .خشم بسيار زياد -1

  .نمودن براي شنيدن خطبة جمعه و اداي نماز عجله -2

ذان دوم تا پايـان نمـاز حـرام اسـت، و در بقيـه سـاعات مـانعي        آتنها بعد از  -3

  .ندارد



   

  

    

  
  

 

  ��43   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

  .سورة الملك يا تبارك -4

  .يده استذكر گرد» 5«و در سورة نجم آية  �حضرت جبرئيل  -5



   

  

    

  
  

 

  ��44   سئوال و جوابِ علوم قرآنيپنجاه 

هايي كه از همين نويسنده به چاپ  كتاب

  :رسيده است

  آموزشهاي اسالمي -1

  »حسن البنا«امام شهيد 

  »دعوت اسالمي«مباحثي پيرامون  -2

  فتحي يكن

  آشنايي با امام عبدالقادر گيالني -3

  ندوي

  نقش نسل جوان در تحوالت اجتماعي -4

  فتحي يكن

  اسالم و جاهليت -5

  ودوديامام ابواألعلي م

  

  

  :باشند كتابهايي كه زير چاپ مي
  

  مختارات، حكم، حكايات                       تأليف -1

  

  »مجموعه داستان«همسر دوم  -2

  نجيب گيالني


