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به نام خدا

سئواالت و پاسخهای صحیح مسابقه اینترنتی تفسیر سوره اسراء
سؤاالت تشریحی
 -1پنج مورد از محتوای کلی سوره مبارکه اسراء را هر کدام در یک عبارت بنویسید؟
 -2بالی بزرگ برای نوع انسانها و مانع عجیب در سعادت انسان چیست؟
 -3پیامبر اکرم(ص) در جواب جوانی که به جهاد عالقه داشت ولی مادرش از این کار ناراحت
می شد ،چه دستوری دادند؟
 -4اسراف در لغت به چه معناست و  4مورد نظر قرآن کریم در مورد اسرافکاران را بیان
کنید؟
 -5جمله کوتاه و پر معنی پیامبر در مورد روح چه بود؟
 -6تعبیر یخِّرون به جای یسجدون اشاره به کدام معنای لطیف است؟
 -7شش مورد از اثرات سوء زنا در دنیا و آخرت را بیان کنید؟
 5 -8مورد از معجزات حضرت موسی را بیان کنید؟
 -9طبق روایتی از رسول گرامی اسالم بهترین انسانها چه کسانی هستند؟
 -10آخرین احتمال در مورد دو بار فساد بزرگ تاریخی بنی اسراییل کدام است؟ و پیروزی
نهایی طبق پیشگویی قرآن با کدام گروه است؟
جواب
 -1دالئل نبوت مخصوصًا قرآن و نیز معراج -تحریم اسراف و تبذیر – فرزندکشی ،زنا و
خوردن مال یتیم -2توحید و خداشناسی -3تأثیر قرآن برای هرگونه بیماری اخالقی،
اجتماعی  -4مسأله حساب کتاب در زندگی این جهان  -4تاریخ بنی اسرائیل
 -2همانگونه که انسان از خدا طلب نیکی می کند بر اثر سوء تشخیص خود بدیها را از او
تقاضا می کند همانگونه که برای نیکی تالش می کند به دنبال شرِّ و بدی می رود و این
بالی بزرگی برای انسانهاست.
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 -3برگرد و با مادر خویش باش ,قسم به آن خدایی که مرا به حق مبعوث ساخته است
یک شب مادر با تو مأنوس گردد از یک سال جهاد در راه خدا بهتر است.
 -4هرگونه تجاوز از حدّ در کاری است که انسان انجام می دهد غالبًا در مورد هزینه ها و
خرجها گفته می شود .اسراف نکنید که خدا اسراف کاران را دوست نمی دارد.
سرانجام اسرافکاران هالکت و نابودی است ،برادران شیاطین هستند ،محروم از
هدایت الهی هستند،
 -5از عالم امر است یعنی خلقتی اسرارآمیز دارد.
 -6آگاهان بیدار دل به هنگام شنیدن آیات قرآن آن چنان مجذوب و شیفته سخنان
الهی می شوند که بی اختیار به سجده می افتند و دل و جان را در راه آن از دست می
دهند.
 -7در دنیا صفا ونورانیّت را از انسان می گیرد .روزی را قطع می کند .تسریع در نابودی
انسانها .در آخرت غضب پروردگار ،سختی حساب و داخل شدن در آتش جهنم
 -8نزول منِّ و سلوا ،شکافته شدن دریا ،جوشیدن چشمه از سنگ ،استفاده از سایه ابرها
که در حرارت شدید بیابان به طور معجزه آسا بر سر آنها قرار گرفت ،بازگشت حیات و
زندگی مقتولی که قتل او مایه اختالف شد.
 -9در سخن گفتن مؤدبند ،گرسنگان را سیر می کنند و در شب در آن هنگام که مردم
خوابند نماز می خوانند.
 -10تشکیل دولتی به صهیونسم و تشکیل دولتی به نام اسرائیل در قلب ممالک اسالمی و
برتری جویی قوم یهود است و منظور از فساد دوم ،هجوم بنی اسرائیل با اتِّکای
نیروهای استعماری جهانخوار و اشغال سرزمینهای اسالمی و گرفتن بیت المقدس و
مسجداالقصی می باشد در نهایت پیروزی با مسلمانان است .که مسلمانان برای
رسیدن به این منظور باید اتِّحاد داشته و صهیونسم را از پا در آورند.
سؤاالت تستی
 -1طبق آیات اولیّه سوره اسراء سیر شبانه روزی پیامبر با چه هدفی صورت گرفت؟
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الف :نشان دادن عظمت و شرافت پیامبر(ص) ب :خداوند بخشی از آیات عظمت خود
را به پیامبر نشان بدهد .ج :نشان دادن درجه پیامبر در بهشت د :الف و ج صحیح
است.
 -2باالترین مقام برای انسان کدام است؟
الف :به ثروت حالل در دنیا دست پیدا کند ب :پیرو واقعی اهل بیت باشد ج :بنده
راستین خدا باشد د :به دنیا و آخرت توجه کافی داشته باشد
 -3منظور از کتاب در آیه (و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا) کدام است؟
الف :قرآن

ب :کتابهای آسمانی

ج :کارنامه عمل انسان د :دلیل و راهنما

 -4تفأل بیشتر به چه چیز گفته می شود؟
الف :فال نیک زدن

ج :بخت و طالع د :یمن و شوم

ب :فال بد زدن

 -5قرآن به هر گونه سخن نیک و برخورد توأم با احترام و محبت چه می گوید؟
ب :میسورا

الف :محسورا

د :معروفا

ج :منصورا

 -6کدام کلمه به معنای اعتقاد به بزرگی پروردگار و بزرگ شمردن الهی است؟
الف :اسما الحسنی ب :الرحمن

ج :حمد

د :تکبیرا

 -7بر طبق آیه شریفه  82به کدام صفات مهم قرآن کریم اشاره شده است؟
الف :شفاء ،حکیم

ج :بشیرا و نذیرا

ب :هدی و رحمت

د :شفاء و رحمت

 -8به چشمه آبی که هرگز خشک نمی شود چه میگویند؟
الف :تفجیر

ب :ینبوع

ج :هلوع

د :زخرف

 -9طبق تفسیر سوره کدام جمله غلط است؟
الف :معراج در بیداری صورت گرفت ب :معراج روحانی و جسمانی بوده است
ج :معراج در خواب صورت گرفت د :معراج از مسجدالحرام به مسجداالقصی و از آن
جا به آسمانها صورت گرفته است.
 -10طبق حدیثی از رسول اکرم بوی بهشت به مشام چه کسانی نمی رسد؟
الف :کسانی که اهل نماز نیستند

ب :کسانی که مورد خشم پدر و مادر هستند

ج :کسانی که به تحصیل اهمیت ندهند د :کسانی که در جهاد شرکت نداشته باشند
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موفق باشید – التماس دعا

نظرات و پیشنهادات خود را نسبت به سؤاالت ارائه فرمایید موفق و پیروز باشید.
با تشکر
مربی قرآن و طراح سئوال  :خانم فاطمه کنعانی پور

