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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
نیدشمن خشمگست؟یچ یبه معنا "ءیشان"(1

کوراجاق به چه معنا می باشد ؟ابتر   (2

یمرحوم طبرسنقل کرده است؟ یاحتجاج امام حسن)ع( را چه کس  (3

مکی...............است؟ی،سوره کوثرسوره ا زانیالم ریاز نظر مولف تفس  (4

و شش قول است ستیبالغ بر ب؟تدر مورد سوره کوثر اس نیکه در خصوص نظر مفسر یاقوال  (5

قاسم)ص(کدام است؟ امبریفرزند پ نیاول  (6

خداوندداده است؟ یپاسخ شماتت کنندگان را چه کس  (7

6)ص(امبریتعداد فرزندان پ  (8

در مقام منت نهادن بر پیامبر)ص( استدارد؟ ی.. چه حالت ناکیجمله انا اعط  (9

بن وائل یعاصزخم زبان زده بود؟ امبریبه پ یچه کس  (10
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امام صادق)ع( "تا برابر صورت. تینحر عبارت است از بلند کردن دستها نیا"فرموده؟ یچه کس  (11

یعمرو بن العاص؟یمشترک متولد شد یفرموده: و تو در بستر یدر احتجاج امام حسن )ع( ، به چه کس  (12

بن وائل  یعاصبوده است؟ هیتر از بق میلئ در احتجاجات امام حسن)ع( کدام فرد  (13

کرده اند ریتفس یو سن عهیشاست؟ حیصح نهیکدام گز "فصل لربک و انحر "هیآ ریدر تفس  (14

باشد؟ یبه چه معنا م "کوثر"، یقم ریدر تفس  (15
است در بهشت، که خدا آن را به محمد  ینهر

باشد  می)ص( داده، تا عوض از پسرش ابراه

عید قربان بخوان و شتر هم قربانی کننماز کدام گزینه صحیح است؟ "وانحر"معانی در   (16

بده  یپروردگارت، قربان یپس از نماز برااست؟ حیصح نهیکدام گز "وانحر" یدر معان  (17

قاسم)ص( طعنه زد؟امبریبعد از فوت کدام فرزند به پ امبریدشمن پ  (18

سندش ذکر نشده استدارد؟ یباشد چه مفهوم "مرسل "تیروا  (19

زده شد؟ امبریبه پ یمانزخم زبان ابتر چه ز  (20
هنگامی بود که قاسم و عبداهلل دو فرزندان رسول 

( از دنیا رفتندخدا )ص
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سوره قرآن نیترکوتاهباشد. یسوره کوثر   ................. م  (21

سه.... آیه می باشد.کوثر سوره ای با ....................سوره   (22

حیدرست؟ی)ص( نامبریاز فرزندان پ کیکدام  (23

خیریی بست؟ین کوثر قیاز مصاد کیکدام  (24

اصحاب امام حسین:ستین حیدر مورد کوثر صح لیذ یاز معان کیکدام  (25

کوثرحوض : ستیح نیدر مورد کوثر صح لیذ یاز معان کیکدام  (26

نسلز منقطع اباشد؟ یبه چه معنا م "ابتر"کلمه   (27

ست؟یچ "نحر"مراد از   (28
 ریدست بلند کردن به طرف گردن در هنگام تکب

نماز است. یگفتن برا

صاحبان دو قول اولاستدالل نموده اند؟ اتیصاحبان چند قول به روا زان،یالم ریمطابق تفس  (29

دارند بیعج یاختالفسوره کوثر چگونه است؟ رینظر علما در تفس  (30
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