
مقدمه 
  مساجد بعنوان  پایگاه توحیدی و تبلیغی از صدر اسالم تا کنون نزد بزرگان دین و کسانی که 
دغدغه تعالی انسان را داشته اند مورد توجه بوده است و با کمی تامل می توان دریافت که رمز 

ماندگاری مساجد، در جاودانگی معارف اسالمی و تعالیم انسان ساز کالم اهلل مجید می باشد.
ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور در راستای اهداف توسعه و تعمیق معارف 
دینی و قرآنی بین اهالی مسجد، در کنار اجرای طرح ملی تالوت نور (تالوت روزانه قرآن کریم 
درمساجد کشور( که دامنه اجرای آن از 30هزار مسجد فراتر رفته، طرح تفسیر همراه به عنوان 
گام دوم طرح تالوت نور با هدف احیای طرح تفسیر روزانه در مساجد تدوین و طراحی نمود. 

مجموعه تفسیر همراه شامل تفسیر، ارایه نکات، ترجمه لغات برگزیده و پیام های کاربردی یک 
آیه برگزیده از هر دو صفحه قرآن به خط عثمان طه می شود که در مجموع 300 آیه قرآن را 

در بر می گیرد. 
این مجموعه که حاصل تالش جمعی از فضال و مفّسران مرکز تخصصی تفسیر قم می باشد 
تبیین نکات تفسیری آیات قرآن کریم توسط ائمه محترم جماعات مساجد را برای بهره مندی 

عموم مردم، بویژه نمازگزاران مساجد تسهیل نموده است. 
گستره اجرای طرح تفسیر همراه فقط شامل مساجد نشده بلکه در بسیاری از سازمانها و 

نهادهای دولتی و غیردولتی نیز، عالقمندان به معارف ناب قرآنی را بهره مند ساخته است. 
در این راستا تاکنون مجموعه تفسیر همراه به صورت کتب 15 جلدی در قطع پالتویی به تیراژ 
10/000 دوره و 2 جلدی در قطع رقعی به تیراژ 10/000 دوره چاپ و بین ائمه محترم جماعات 

سراسر کشور توزیع شده است. 
ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با توجه به استقبال کم نظیر صورت گرفته 
از این مجموعه ارزشمند، تصمیم بر ارایه این مجموعه در قالب نرم افزار نموده است تا زمینه  

بهره مندی بیشتری را برای همۀ عزیزان و عالقمندان به عرصه تفسیر فراهم نماید. 



در همین راستا به جهت تاکید بر گسترش و توجه بیش از پیش به مباحث تفسیری، معاونت 
آموزش و پژوهش ستاد عالی اقدام به برگزاری مسابقه اطالع سنجی ائمه جماعات از نکات 
تفسیری تفسیرهمراه نموده است. رعایت نکات زیر جهت شرکت در این مسابقه ضروری 

می باشد:
30 سوال از نرم افزار تفسیر همراه طراحی شده که برای تهیه نرم افزار می توانید به دبیرخانه 
کانون های فرهنگی هنری استان مربوطه مراجعه و یا با شماره 82454561-021 تماس 

حاصل نمایید. این نرم افزار قابلیت نصب بر روی رایانه و گوشی های همراه را دارد.
همچنین برای دریافت فایل سواالت و محتوای نرم افزار تفسیرهمراه می توانید به سایت 

www.omranemanavi.ir   مراجعه نمایید.

روش پاسخگویی :

به دو روش انجام می شود :
1-برگه پاسخنامه آخر دفترچه را تکمیل و به آدرس تهران خیابان شهید بهشتی بعد از 
تقاطع بزرگراه شهید مدرس شماره 263 طبقه پنجم دفتر قرآن و عترت و یا صندوق پستی 

6619-15875 ارسال نمایید.
2-از طریق سامانه پیامکی؛ در این رابطه عالوه بر مشخصات کامل ، گزینه های صحیح 

راپشت سرهم و بدون فاصله به سامانه10008940پیامک نمایید. 
مهلت پاسخگویی :

مهلت شرکت و پاسخگویی به سواالت تاروز سه شنبه 1393/11/21 می باشد
اسامی نفرات منتخب   93/12/18 همزمان با سالروز تاسیس ستاد عالی کانون های مساجد  

از طریق پایگاه اینترنتی www.omranemanavi.ir اعالم خواهد شد.
جوایز مسابقه :

         22 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس هر نفر به مبلغ 3/000/000 ریال

این مسابقه ویژه ائمه جماعت و طالب حوزه های علمیه می باشد. برای دریافت جوایز ارائه 
مستندات احراز هویت الزامی می باشد.



سئواالت مسابقه تفسیر همراه



سواالت 10 جلد اول تفسیر همراه

دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی و نظارت برکانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور

1(مطابق قرآن کریم صراط المستقیم در اعتقاد چیست؟
الف: نپیمودن راه انحراف و شیطان 

ب:دین ثابت و پابرجا و آیین توحیدی حضرت ابراهیم )علیه السالم( و نفی هرگونه شرک  
ج: نفی هرگونه کار شیطانی و عمل انحرافی و عبادت خدا  

د: عمل صالح

2(کدامیک از ویژگی های امت وسط نیست؟
الف: در عقیده نه راه غلو را می پیماید نه راه شرک را، نه جبر و نه تفویض ...

ب: شاهدان بر اعمال مردم که از علم آگاهی و عدالت برخوردارند.
ج: امامان معصوم )علیهم السالم( که مصداق آیه 33 سوره احزاب هستند.

د: هرسه مورد

3(واژه »التزغ« به چه معناست؟
الف: فعل مضارع مجزوم به ال نهی از ماده »زاغ« به معنی تنگی

ب: لغزیدن، انحراف
ج: نلغزان، منحرف نکن

د: به تنگ نیاور، نبند

4(رابطه بین ایمان و تقوا چیست؟
الف: تقوی است که درخت ایمان را به ثمر می نشاند

ب: ایمان زمانی برای انسان سودمند است که با تقوی همراه باشد 
ج: الف و ب

د: ایمان و تقوی با هم رابطه¬ی عموم و خصوص من وجه دارند.

5(مطابق آیه 92 سوره انعام کدام گزینه از ویژگی قرآن نیست؟
الف: خداوند حافظ قرآن است.

ب: مبارک، تصدیق کننده کتب آسمانی پیشین، انذار دهنده و بشارت دهنده است.
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ج: از جانب خداوند نازل شده است، نه اینکه ساخته پیامبر )ص( باشد.
د: کسانی که ایمان به آخرت دارند و محافظ نمازشان هستند از مخاطبین آن هستند.

6(مطابق آیه 124 سوره انعام سرنوشت رهبران پرمدعا چیست؟
الف: عذاب شدید و خواری و ذلتی که مقابل آن تکبر خودخواهی آنان است.

ب: سرگشتگی و حیرت به خاطر کفرشان و عذاب شدید.
ج: عذاب شدیدی که نتیجه عملشان است به همراه دوری از رحمت خدا

د: هیچکدام

7(واژه »لعب« به چه معناست؟
الف: بازی، کاری که مقصد در آن قصد نشده باشد.

ب: سرگرمی، بیهودگی، مشغول شدن به چیزی که فرد را از کارهای اصلی باز دارد.
ج: هر دو مورد

د: بی خبری از هدف های اصلی و مشغول شدن به کارهای فرعی.

8(ریشه ترس الهی که هنگام ذکر به مؤمن دست می دهد چیست؟)انفال/2(
الف: به خاطر کوتاهی در انجام مسؤولیت ها و وظایف در برابر خداونداست.

ب: گاه به خاطر کوتاهی در انجام وظایف در برابر خداونداست و گاهی از درک عظمت 
خداست.

ج: اصال ذکر عامل آرامش است نه ترس.
د: ترس به خاطر آیات عذاب است، یعنی هنگامی که متذکر آیات عذاب می شویم می 

ترسیم.
9(مفهوم »رزق« چیست؟

الف: عطا و بخشش مستمر
ب: تدارک نیازهای مادی گسترده

ج: رزق شامل نیازهای معنوی هم می شود
د: روزی های مورد نیاز
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10(برجسته ترین مقامی که قرآن کریم به یوسف )ع( می دهد چیست؟
الف: پاکی او از گناه

ب: آلوده نشدن در هوس انگیز ترین و تحریک کننده ترین صحنه
ج: بینش توحیدی و اخالص 

د: عبادات و اطاعت از خدا در همه شرایط

11( مراد از صبر جمیل چیست؟)یوسف/83(
الف: زیبا و پسندیده بودن صبر است.

ب: مراد مقام رضا در مقابل مشکالت است.
ج: مراد صبر بدون گریه زیاد است.

د: مراد صبر بدون گله است.

12(شیطان چه حسی نسبت به پیروانش دارد؟)ابراهیم/22(
الف: آنها را دوست دارد تا جایی که از او پیروی کنند و اال از آنها متنفر است.

ب: فقط می خواهد گمراهشان کند و هیچ حسی نسبت به آنان ندارد.
ج: نفرت دارد.

د: در روز قیامت مشتاق دیدار آنهاست.

13( معنای واژه »الصفح« چیست؟
الف: نادیده گرفتن، گذشت.
ب: به معنی صورت است.

ج: ترک مؤاخذه.
د: هرسه

14( از جمله »َو أَْوحی  َربَُّک إِلَی النَّْحل ...« در آیه 69 سوره نحل چه پیامی می توان 
برداشت کرد؟

الف: خداوند با حیوانات حرف می زند.
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ب: حیوانات اختیار دارند.
ج: وحی ویژگی خاص انبیا نیست.

د: رفتار حیوانات به طور غریزی، طبق فرمان الهی است.

15(» ... قاَل ما أَُظنُّ أَْن تَبیَد هِذِه أَبَدا« چه پیامی دارد؟ )الکهف : 35(
الف: دارایی زمینه ساز ظلم است.

ب: دارایی زمینه ساز بدگمانی است.
ج: دارای زمینه ساز نابودی اموال است.

د: دارایی زمینه ساز توهم جاودانگی در دنیاست.

16( پیامبر ص فرمودند اگر تنها آیه ....... بر امت من نازل می شد برایشان کافی بود.
الف: آیه الکرسی

ب: آیه آخر سوره کهف
ج: آیه 133 احزاب

د: آیه والیت 55 مائده

َهواِت َفَسْوَف  الَة َو اتََّبُعوا الشَّ 17(با توجه به آیه شریفه » َفَخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخلٌْف أَضاُعوا الصَّ
َیلَْقْوَن َغیًّا« )مریم : 59( مهم ترین عامل سقوط انسان چه چیز می باشد؟

الف: گمراهی
ب: پیروی از شهوت
ج: ضایع کردن نماز

د: موارد ب و ج 

الُِحون«  ْکِر أَنَّ اْلَْرَض َیِرُثها ِعباِدَي الصَّ بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ 18(در آیه شریفه »َو لََقْد َکَتْبنا ِفي الزَّ
)النبیاء:105( کدامیک از ویژگیهای وارثان ذکر شده است؟

الف: از صالحان بودن
ب: از عباد خدا بودن
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ج: الف و ب
د: یاد خدا بودن

اٍن َکُفور« )الحج  َ ال ُیِحبُّ ُکلَّ َخوَّ َ ُیداِفُع َعِن الَّذیَن آَمُنوا إِنَّ اهللَّ 19(در آیه شریفه ی » إِنَّ اهللَّ
: 38( خداوند به کدامیک از سنت¬ها اشاره می کند؟

الف: سنت حمایت از مؤمنان
ب: سنت پیروزی متقین

ج: سنت عدم محبوبیت خیانت پیشگان
د: الف و ب

20(واژه »هلوع« به چه معناست؟) المعارج : 19(
الف( بسیار بی تابی کننده، کم صبر

ب: بسیار بازدارنده ، مانع ، بخیل
ج: بسیار حریص ، کم طاقت 

د: هر سه مورد

21(راههای درمان تمسخر کردن کدام است؟
الف( دیگران را از خودمان بهتر بدانیم

ب: نعمتهای الهی را به یاد بیاوریم
ج: تفکر در آیات الهی و عاقبت مسخره کنندگان چون فرعون 

د: همه موارد

22(با توجه به آیات پایانی سوره زلزال هدف از محاسبه دقیق چیست؟
الف( هر کار خیر هر چند اندک باشد نزد خدا ضایع نمی شود.

ب: خود محاسبه موضوعیت دارد خواه هدفی داشته باشد خواه نداشته باشد.
ج: انسان را از ارتکاب معصیت پرهیز دهد.

د: گزینه های الف و ج

5



سواالت 10 جلد اول تفسیر همراه

دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی و نظارت برکانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور

نْیا« )النجم :  23(چه پیامی از آیه » َفأَْعِرْض َعْن َمْن تََولَّی َعْن ِذْکِرنا َو لَْم ُیِرْد إاِلَّ الَْحیاَة الدُّ
29( دریافت می کنیم؟

الف: بی توجهی به هدایت اهل دنیا
ب: پیامبر مکلف به اعراض از مشرکان دنیا محور

ج: تالزم دنیا گرایی و اعراض از یاد خدا
د: موارد ب و ج

24(در آیه ی » َفال ُتِطِع الْکاِفریَن َو جاِهْدُهْم بِِه ِجهاداً َکبیرا« )الفرقان : 52( »ِجهاداً َکبیرا« 
به چه معناست؟

الف: جنگ با کفار و مشرکان
ب: جهاد با نفس

ج: جهاد علمی، تبلیغی و فرهنگی
د: عفو و صفح

25(کدامیک از واژه ها به معنای » فرود می آید و وارد می شود« می باشد؟ 
الف: َیِحلَّ

ب: َمن َیحلِل
ج: َهوی
د: َیدُخل

26(مهجوریت قرآن به چه معناست؟
الف: قرآن نخواندن

ب: توجه نکردن به نکات علمی 
ج: تعلیم ندادن قرآن به دیگران

د: گزینه های الف و ج
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27(درود خدا و فرشتگان بر پیامبر اعظم به چه معناست؟   
الف: فرستادن رحمت ویژه از جانب حضرت حق

ب: تزکیه و پاک نمودن آن حضرت در آسمان ها
ج: صلوات خداوند رحمت از جانب خدا ، صلوات فرشتگان به پاکی یاد کردن

د: همه موارد

28(واژه »َیْصَطِرُخون« به چه معناست ؟ )فاطر : 37(
الف: فریاد 
ب: شیون

ج: دادخواهی
د: هرسه مورد

29(مجرم در اصطالح قرآن به چه معناست؟
الف: ناهنجاری های رفتاری

ب: هرکاری که موجب سلب آرامش دیگران می شود
ج: به هر گناه و انحراف اخالقیـ  رفتاریـ  فردی و اجتماعی گفته می شود.

د: فقط به گناهان اجتماعی اطالق می شود.

30(چرا شکرگزاران اندکند؟
الف:  چون اکثریت نعمت را از خود می دانند.

ب: انسان معموال به محرومیت های خودش می اندیشد تا برای برخورداریها.
ج: الف و ب

د: فکر می کنند شکر فقط زبانی است.
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8

فرم مشخصات
نام :                   نام خانوادگی :                       نام پدر :

شماره ملی :                                شماره شناسنامه :

تاریخ تولد :                            محل تولد :

استان :                                   شهرستان : 

میزان تحصیالت حوزوی:

نشانی منزل : 

نام و نشانی مسجد :

نام کانون فرهنگی هنری :

کد شهرستان :                    شماره تماس:

تلفن همراه :



دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی و نظارت برکانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور
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