به نام خدا
جشنواره محتوا و مفاهيم سورههاي قرآن کريم «نسيم انس»

نام و نام خانوادگي

دانشجو

کارمند

شماره تماس:

بیاییم به حرمت کتاب خداوند که برخی از آیات آن در کتاب "ریشه احکام در قرآن" محور این مسابقه قرار گرفته است و با
پیروی از آموزههای این کتاب ارزشمند آسمانی ،پاسخ به سواالت زیر را شخصاً انجام دهیم و از کپی کردن پاسخنامههای
دوستان و همکارانمان بپرهیزیم .اگر موافق هستید با استعانت از "اهلل" ادامه دهید.
و
ور رحيم" اشاره دارد به:
 " .1او فسقاً اُه ُّل لغي الهِ ه فنا اُرُغ َ ي ها و و ع  دا فا غ َ رهغک ُف ٌ
الف .حرام است خوردن قرباني که از روي نافرماني هنگام ذبحش نام غير خدا بر او برده باشند
ب .حرام است خوردن مردار يا خون روان يا گوشت خوک که پليد است
ج .اگر کسي درمانده شود و تجاوزکار و زيادهخواه نباشد ،گناهي نيست قرباني که از روي نافرماني هنگام ذبح نام غير خدا بر او
برده شده باشند ،بخورد
د .همه موارد
 .2کدام آيه به نگرفتن روزه براي مسافر و مريض اشاره دارد؟
الف".اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"

ب" .يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"
ج" .يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"
د" .وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ"

.3

آيه 11سوره مبارکه حجرات "يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ال يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ ال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً

مِنْهُنَّ وَ ال تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ االِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" به کدام مورد اشاره دارد؟
الف .حقوق مومنين نسبت به همديگر
ج .ظن بد و غيبت و تجسس در احوال ديگران

ب .منع تمسخر و استهزا مومنين
د .رازگويي و نجوا

« .4و اگر دو طايفه از اهل ايمان با هم به قتال و دشمني برخيزند البته شما مؤمنان بين آنها صلح برقرار داريد و اگر يک قوم بر
ديگري ظلم کرد با آن طايفه ظالم قتال کنيد تا به فرمان خدا باز آيد ،پس هر گاه به حکم حق برگشت با حفظ عدالت ميان آنها را
صلح دهيد ».اين متن ،ترجمة کدام آية قرآن است؟
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بنا بر آيه  22و  23سوره مبارکه نسا زناني که ازدواج با آنان حرام است را نام ببريد.

 .6بر اساس آيه  233سوره مبارکه بقره مادر چه مدت بايد به کودک خود شير دهد؟
د .سه سال
ج .دو سال تمام
ب .يک سال و نيم
الف .يک سال
 .7بر اساس آيه  242سوره مبارکه بقره زن پس از فوت شوهر ،مخارج زندگيش از کجا تامين ميشود؟
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آيه " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ

غَفُورًا رَّحِيمًا" دليل حجاب زنان را چگونه بيان کرده است؟
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کفاره قتل مومن چيست؟

الف .يک ه َ ه موما آزا کند
ب .خو َهبا ه کسا َ مقتول هپ َ از
ج  .ر صورت ددم سرتسي ه موار هاع  روزه گ َفنت و ماه پي ر پي
 .مه س مور هاع 
 .12آيه "يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخيهِ شَيْءٌ
فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَليمٌ" بيانگر کدام حکم
خداوند است؟
الف .قصاص

ب .انتقام و مجازات

ج .ديه مومن

د .همه موارد

 .11خداوند به قسمهاي بيهوده شما را  ..............................و ليکن بر آن قسمي که از روي عقيده قلبي ياد کنيد  ...................و
کفاره آن قسم ......................است.
الف .مواخذه نخواهد کرد /مواخذه خواهد کرد /طعام دادن به ده فقير
ب .مواخذه خواهد کرد /مواخذه نخواهد کرد /طعام دادن به ده فقير
ج .مواخذه خواهد کرد  /مواخذه خواهد کرد /طعام دادن به ده فقير
د .مواخذه نخواهد کرد /مواخذه نخواهد کرد /طعام دادن به ده فقير
 .12در آيه "وَ أَنْفِقُوا في سَبيلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ" شرايط انفاق چگونه بيان
شده است؟
 .13صدقه به  8طايفه و گروه تعلق ميگيرد ،آنها را نام ببريد.

 " .14وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ إِالَّ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُالً" يعني چه؟
 .15آيه  38سوره مبارکه روم درباره اداي حقوق ارحام ،خويشاوندان ،مسکينان و در راه ماندگان چه فرموده است؟

 .16بر اساس آيه  12سوره مبارکه نسا در صورتي که زن و شوهر ،فرزندي نداشته باشند مرد ............اموال زن را به ارث ميبرد
و اگر داراي فرزند باشند مرد  .................اموال زن را به ارث ميبرد ،همچنين زن از اموال مردي که فرزند نداشته
باشد ....................و در صورت وجود فرزند  ....................ارث ميبرد.

 .17ترجمه آيه " الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ال يَقُومُونَ إِالَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ" را بنويسيد.
 .18آيه "إِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً" با کدام آيه قرابت معنايي دارد؟
الف" .وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ وَ ال تُبَذِّرْ تَبْذيراً"
ب" .وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ ال تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكيدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفيالً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ"
ج" .وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَريئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبيناً"
د" .يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"
 .19ترجمه آيه " وَ الَّذِينَ يَكْنزِونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنفِقُونهََا فىِ سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" را بنويسيد.
 .22خداوند در آيه  32سوره مبارکه نور ،مومنان را به چه چيزي امر ميکند؟ در صورت فقر و تنگدستي مومنان نسبت به موضوع
مد نظر ،خداوند چه نکته اي را بيان مي فرمايد؟

 .21اي کساني که ايمان آوردهايد ................. ،و بتها و ازالم [= نوعي بختآزمايي] ،پليد و از عمل شيطان است ،از آنها دوري کنيد تا
رستگار شويد ) 92 ( .شيطان ميخواهد به وسيله  ،.....................در ميان شما  .................ايجاد کند ،و شما را از  .....................بازدارد.
آيا (با اين همه زيان و فساد ،و با اين نهي اکيد )،خودداري خواهيد کرد؟ ( ( ) 91سوره مبارکه مائده)
الف .غيبت و تهمت  /غيبت و تهمت /عداوت و کينه  /کار نيک
ب .غيبت /شرک /دشمني  /ياد آخرت و از نيکي
ج .شراب و قمار  /شراب و قمار  /عداوت و کينه  /ياد خدا و از نماز
د .شراب و مستي  /شراب و مستي  /عداوت و کينه  /دوستي با مردم
 .22خداوند در آيات  4تا  7سوره ماعون ،نمازگزاران را به دليل چه اعمالي مورد سرزنش قرار مي دهد؟
 .23خداوند در آيه  1و آيه  8سوره ممتحنه ،به ترتيب ،به چه مواردي امر مي کنند؟

الف .عدم منع دوستي با کافران غير معاند  /منع دوستي با کافران معاند
ب .منع دوستي با کافران معاند /عدم منع دوستي با کافران غير معاند
ج .منع دوستي با کافران معاند  /منع دوستي با کافران معاند
د .عدم منع دوستي با کافران غير معاند  /عدم منع دوستي با کافران غير معاند
(« .24اي رسول ما) مردان مؤمن را بگو  ......................و فروج و اندامشان را (از کار زشت با زنان) محفوظ دارند( ».آيه  32سوره نور)
الف .تا چشمها (از نگاه ناروا) بپوشند

ب .دو بهم زني نکنند

ج .در امور ديگران تجسس نکنند

د .در کار شر سبقت نجويند

« .25و به زنان با ايمان بگو ..........................................و دامان خويش را حفظ کنند( ».آيه  31سوره نور)
الف .کنجکاوي بيش از حد در امور ديگران نکنند

ب .در حضور ديگران ،درِ گوشي صحبت نکنند

ج .از غيبت بپرهيزند

د .چشمهاي خود را از نگاه هوسآلود فروگيرند
آخرین مهلت تحویل پاسخنامه 82 :بهمن ماه

در پناه قرآن ،پيروز و سربلند باشيد

