کانون فرهنگی امام زادگان احمد و جعفر علیهما السالم شهر بهمن
Bahmanemamzadegan.ir
پاسخ صحیح سئواالت مسابقه اینترنتی تفسیر سوره یس
-1امام باقر(ع)درمورد چه کسانی فرمود:بهترین آیه قرآن رابه سرقت بردند؟
الف:کسانی که نمازنمیخوانند.
ب:کسانی که سوره یس را تالوت نمیکردند.
ج:کسانی که«بسم اهلل»رادرنماز نمیخوانند یاجزءسوره نمی شمردند*
د:کسانی که به تالوت قرآن اهمیت نمی دادند
-2کدام جمله در مورد«بسم اهلل» صحیح است؟
الف:رمز توحید،رمزعشق به خدا
ب:رمز بقا ودوام واینکه هدف انسان خداست
ج:نشانه گام اول درمسیربندگی وعبودیت
د:همه موارد صحیح است*
-3خداوند درابتدای سوره یس برچه امرمهمی تأکید میکند؟
الف:اثبات معاد
ب:توحیدویگانگی خداوند
ج:جهان آفرینش
د:باسوگندبه قرآن بر رسالت پیامبر*
-4کدام کلمه ی قرآنی نشانه ی این است که نزول کتابهای آسمانی نشانه محبت ومهرورزی خداوند است؟
الف:الرحیم *

ب:تنزیل

ج:العزیز

د:لتنذر

-5قرآن کسانی را که درمقابل دعوت انبیاء تسلیم نمی شوند و متکبر هستند به چه چیزی تشبیه می کند؟
الف:ذلت وبردگی

ب:فرمانبران شیاطین

ج:نادانان

د:سرباال کردن شتر*
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-6پیام انما تنذر وفبشره کدام است؟
الف:وظیفه ی انبیاء هشدار دادن است
ب:وظیفه ی انبیاءالهی بشارت بوده است
ج:وظیفه انبیاءهم انذار هم هشدار است *
د :هشدار انبیاء در کسانی مؤثراست که گوش شنوا دارند
-7درقرآن دو کلمه درقالب التقتلوا والتقتلوه از زبان چه کسانی صادرشد وچه کسانی نجات پیداکردند و امتی را از
خطرنجات دادند؟
الف:همسرفرعون-حضرت موسی
ب:برادرحضرت یوسف-حضرت یوسف
ج:حضرت شعیب-حضرت موسی
د:الف وب صحیح است*
-8کدام امر واجبی ضامن اجرای تمام واجبات وترک همه محرمات است؟
الف:نماز-روزه
ب:امربه معروف ونهی ازمنکر *
ج:خمس
د:زکات
-9کدام مورد حسرت ابدی وبزرگی را درپی دارد؟
الف:سستی وتنبلی درنماز
ب:فال بدزدن
ج:استهزای اولیای الهی*
د:همکاری نکردن با انبیاءالهی
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-10کدام عبارت به معنای این است که خورشیدثابت نیست ودارای حرکت است؟
الف:ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر
ب:تجری لمستقرلها*
ج:کل فی فلک یسبحون
د:یسبحون
-11مهم ترین فلسفه ی عبادت خداوند کدام است؟
الف:انتخاب راه درست درزندگی*
ب:سعادت آخرت
ج:رسیدن به بهشت
د:دوری از وسوسه شیطان
-12سیاست شیطان چگونه است؟
الف:نفوذ گام به گام
ب :به نگاه کردن وا می داردوعالقه مند میکند
ج :به فکرواقدام وادارمی کند
د:همه موارد*
-13طبق آیات قرآن کریم شیطان به مجرمان چه میگوید؟
الف:من شما رابه گناه مجبورکردم
ب:من فقط شما رادعوت کردم*
ج:برشماتسلط داشتم
د:تقصیرمن ازشما بیشتر است.
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«-14ان هو اال ذکر»این قسمت ازآیه بیانگرکدام ویژگی قرآن است؟
الف:تذکربه عبادت میدهد
ب:تذکرمایه بیداری است
ج:قرآن مایه تذکرویادآوری است*
د:قرآن برای هدایت وراهنمایی است
-15درچه کسانی کالم خداوند اثرندارد؟
ب:منافقان

الف:سنگدالن*

ج:مسلمان ضعیف

د:کفار

-16طبق آیات سوره(یس) کدام موجودات رام هستند ولی انسان با اینکه به آنها محتاج است سرکش است؟
ب:حیوانات وآسمان

الف:زمین وآسمان

ج:زمین وحیوانات *

د:ماه وخورشید

-17کدام عبارت قرآنی ،هم نشانه قدرت خداوند وهم نشانه ی فراموشکاری و غرور انسان است؟
الف:نسوا یوم الحساب

ب:خصیمم مبین*

ج:نسی خلقه

د:من یحیی العظام

-18تحقق فرمان الهی مثل یک......................است؟
الف:صدازدن

ب:نشستن

ج:برخاستن

د:نگاه*

-19اگرحیوانی بدون نام خداوند ذبح شود مصرف گوشت آن چه حکمی دارد؟
الف:حرام است*

ب:شبهه ناک است

ج:مکروه است

د:مباح است

-20در روایات ازسوره یس به چه عنوانی یادشده است؟
الف:عروس قرآن

ب:قلب قرآن *

ج:سوره درخشان وپورنور
التماس دعا

د:هیچکدام

