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سواالت و جوابهای مسابقه تفسیرسوره فتح بر اساس تفسیر نمونه آیت اهلل مکارم شیرازی

 -1سوره فتح پیام آور چه مطلب مهمی است؟
الف :فتح و پیروزی
ب :انجام مراسم عمره
ج :انجام مراسم حج
د :احرام و قربانی
 -2صلح حدیبیه پیمان صلح بین چه کسانی بود؟
الف :مهاجرین و انصار
ب :مهاجرین و مشرکان
ج :پیامبر و مشرکان
د :انصار و مشرکان
 -3در روایات صلح حدیبیه به چه نام معروف شده است؟
الف :فتح و پیروزی
ب :فتح مبین
ج :فتح مکه
د :فتح مطلق
 -4کدام مورد از نتایج صلح حدیبیه نمی باشد؟
الف :مسلمانان در همان سال خانه خدا را زیارت کردند.
ب :اسالم در قلوب مشرکین جایگزین شد.
ج :مشرکین با مسلمانان ارتباط یافتند
د :در عرض سه سال گروه عظیمی اسالم آوردند.
 -5به هرگونه دفاع و نصرت و یاری کردن در مقابل دشمنان گفته می شود؟
الف :توقروه
ب :تعزروه
ج :تسبّحوه

د :تعظیم
 -6طبق آیات سوره مبارکه فتح سرچشمه بسیاری از جنگها و خونریزیها چیست؟
الف :سستی
ب :جهل و کوتاهی
ج :نخوت
د :حمیّت
 -7از نظر قرآن کریم گفتن ان شاءاله به چه منظوری است؟
الف :همیشه در کارها به رحمت خداوند امیدوار باشیم
ب :تعلیم به بندگاه خدا مبنی بر تکیه به مشیّت و اراده خداوند
ج :بندگان خود را در کارها مستقل از لطف خداوند ندانند
د :مورد ب و ج صحیح است.
 -8کدام کلمه به معنای پیشگویی معجزه آسای قرآن در مورد انجام مراسم عمره در نهایت امنیت
می باشد؟
الف :لَتَدخُلُنَّ
ب :فتحا قریبا
ج :صدق اهلل
د :التَخافونُ
 _9در کدام کتاب آسمانی ایمان آورندگان به آیین پیامبر همانند زراعتی است که جوانه های خود را
خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده و به قدری رشد و
نمو کرده که زارعان را به شگفتی وا میدارد؟
الف :تورات
ب :زبور
ج :انجیل
د :صحف
 -10هدف از تهدیدها در قرآن چیست؟
الف :توبیخ
ب :تربیت
ج :هدایت
د :بازگشت گنهکار

 .11حدیث هرکس انا فتحنا را حفظ و پیوسته قرائت کند روز قیامت منادى صدا مى زند آن چنان که همه
خالئق مى شنوند(تو از بندگان مخلص منى ،او را به بندگان صالحم ملحق سازید) از کدام معصوم است

الف  :امام علی (ع)
ب  :پیامبر گرامی (ص)
ج  :امام حسن عسکری (ع)
د  :امام صادق (ع)
 .12اولین آیه سوره فتح چه بشارتی به پیامبر اسالم داده شد.
الف  :بشارت پیروزی بزرگ در صلح حدیبیه
ب  :فتح خیبر
ج  :شکست قریش
د  :هیچکدام
 .13مسئله استثنایی که در صلح حدیبه پیامبر به مسلمانان همراه تفهیم نمود چه بود.
الف  :با موارد عهد نامه موافقت کنند.
ب  :برای برگشتن به مدینه آماده باشند.
ج  :شترها را قربانی کنند و سرهای خود را بتراشند و از احرام خارج شوند.
د  :الف و د
 .14مهمترین دستاورهایی که صلح حدیبه به دنبال داشت چه بود ؟
الف  :فتح مکه و تثبیت مسلمانان در شبه جزیره عربستان
ب  :مسلمانان به راحتی در مکه رفت و امد داشتند .
ج :آشکار شدن ماهیت کفار
د :ب و ج
 .15ذنب به چه معناست :
الف :گناهان زشت
ب :آثارگناهان
د :نتیجه اعمال خوب
ج :آثار شوم و تبعات کاری
 :16منظور از ماتقدم و ماتاخر چیست :
الف :گناهان
ب :مسائل بعد از نبوت
ج :مسائل مربوط به صلح حدیبه

د :نسبتهای ناروا که به زعم خود به گذشته و آینده پیامبر(ص) می دادند
 :17منظور از" السکینه " در آیه ( هوالذی انزل السکینه فی الفلوب المومنین لیزدادو ایمانا مع ایمانهم )
چیست
الف :اشاره به پیروزی مسلمانان در فتح مکه
ب :اشاره به پیامدهای صلح حدیبه
ج :موارد قرارداد صلح حدیبه
د :به معنى آرامش و اطمینان خاطرى است که هر گونه شك تردید و وحشت را از انسان زائل مى کند ،و
او را در طوفان حوادث ثابت قدم مى دارد.
 :18آیه (لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم) بیانگر چه حقیقتی است :
الف  :ارتقائ درجات ایمان مومن از طریق علم و تقوی
ب :ایمان به خدا و پاک شدن از گناهان
ج :خود سازی
ج :هر سه مورد
 :19منظور از « جنود آسمان و زمین » چیست .
الف :لشکریان فرشتگان الهى را شامل مى شود
ب :صاعقه ،زلزله ها ،طوفان ها ،سیالب ها و امواج و نیروهاى نامرئى دیگر
ج :سربازان لشکر اسالم
د :الف و ب
 :20سوء ظن در چه صورت مایه تکامل است :
الف :در صورتی که بر اساس واقعیت باشد .
ب :کم و قانع کننده باشد
ج :نسبت به خویشتن در صورتى که به حد افراط نرسد،
د :در صورتی که موجب گناه نشود.

جوابها :
 :1الف
 :2ج
 :3ب
 :4الف
 :5ب
 :6د
 :7د
 :8الف
 :9ج
 :10ب
 :11د
 :12الف
 : 13ج
 :14الف
 :15ج
 :16د
 :17د
 :18الف
 :19د
 :20ج
موفق و پیروز باشید

