ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دوره ﻫﺎى ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻻزم اﺳﺖ را
ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ :

t.me/ltmsyarir
www.LTMSYAR.ir
) ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎى ﺑﺎﻻ را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ(.

سواالت دوره :تفسیر آیات برگزیده سوره كوثر جزء  ۳۰قرآن كریم

مدت دوره 6 :ساعت

نابو

كد دوره995۰6745 :

تاریخ آزمون 2 :بهمن98

ساعت آزمون 18:تا  19 ، 18:۳۰تا  2۰ ، 19:۳۰تا 2۰:۳۰

( ) Ltms.medu.ir

مدیران گروه:
خانم ها:

آقایان:

 شیخی

 نواندیش

 مهدی پور

 نیکوکار
 طوفانی

1

ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

"شانیء" به معنای چیست؟

دشمن خشمگین

)2

ابتر به چه معنا می باشد ؟

اجاق کور

)3

احتجاج امام حسن(ع) را چه کسی نقل کرده است؟

)4

از نظر مولف تفسیر المیزان ،سوره کوثرسوره ای...............است؟

مکی

)5

اقوالی که در خصوص نظر مفسرین در مورد سوره کوثر است؟

بالغ بر بیست و شش قول است

)6

اولین فرزند پیامبر (ص)کدام است؟

قاسم

)7

پاسخ شماتت کنندگان را چه کسی داده است؟

خداوند

)8

تعداد فرزندان پیامبر(ص)

)9

جمله انا اعطیناک  ..چه حالتی دارد؟

در مقام منت نهادن بر پیامبر(ص) است

)10

چه کسی به پیامبر زخم زبان زده بود؟

عاصی بن وائل

مرحوم طبرسی
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)11

چه کسی فرموده؟"این نحر عبارت است از بلند کردن دستهایت تا برابر صورت".

)12

در احتجاج امام حسن (ع)  ،به چه کسی فرموده :و تو در بستری مشترک متولد شدی؟

عمرو بن العاصی

)13

در احتجاجات امام حسن(ع) کدام فرد لئیم تر از بقیه بوده است؟

عاصی بن وائل

)14

در تفسیر آیه" فصل لربک و انحر" کدام گزینه صحیح است؟

)15

در تفسیر قمی "،کوثر" به چه معنا می باشد؟

)16

در معانی "وانحر" کدام گزینه صحیح است؟

نماز عید قربان بخوان و شتر هم قربانی کن

)17

در معانی "وانحر" کدام گزینه صحیح است؟

پس از نماز برای پروردگارت ،قربانی بده

)18

دشمن پیامبر بعد از فوت کدام فرزند به پیامبر(ص) طعنه زد؟

)19

روایت" مرسل" باشد چه مفهومی دارد؟

)20

زخم زبان ابتر چه زمانی به پیامبر زده شد؟

امام صادق(ع)

شیعه و سنی تفسیر کرده اند
نهری است در بهشت ،که خدا آن را به محمد
(ص) داده ،تا عوض از پسرش ابراهیم باشد

قاسم
سندش ذکر نشده است
هنگامی بود که قاسم و عبداهلل دو فرزندان رسول
خدا (ص) از دنیا رفتند

3

)21

سوره کوثر  .................می باشد.

)22

سوره کوثر سوره ای با  ........................آیه می باشد.

)23

کدامیک از فرزندان پیامبر(ص) نیست؟

)24

کدامیک از مصادیق کوثر نیست؟

)25

کدامیک از معانی ذیل در مورد کوثر صحیح نیست:

اصحاب امام حسین

)26

کدامیک از معانی ذیل در مورد کوثر صحیح نیست:

حوض کوثر

)27

کلمه "ابتر" به چه معنا می باشد؟

)28

مراد از "نحر" چیست؟

)29

مطابق تفسیر المیزان ،صاحبان چند قول به روایات استدالل نموده اند؟

صاحبان دو قول اول

)30

نظر علما در تفسیر سوره کوثر چگونه است؟

اختالفی عجیب دارند

کوتاهترین سوره قرآن
سه
حیدر
بی خیری

منقطع از نسل
دست بلند کردن به طرف گردن در هنگام تکبیر
گفتن برای نماز است.
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