
 عصرمبارکه نمونه سواالت سوره 

 هستند؟ ییبه چه معنا ریز یواژه ها .1

 یتواص - خسر – عصر

تأکید بر اهمیت موضوع و جلب توجه بیشتر  ست؟یقرآن چ اتیغرض خداوند از آوردن قسم در آ .2

 در مخاطب

االنسان لفی خسر، ان  کند؟ یم انیرا ب یدر سوره عصر خداوند بعد از سوگند به عصر چه مطلب مهم .3

ر حال از دست رفتن است و ا عطا کرده و دسبت به سرمایه عمر که خداوند به آنهنهمه انسان ها 

 در حال زیان کردن هستند.بازگشت پذیر نیست 

 .یمان، عمل صالح، تواصی به حق و تواصی به صبرپایبند بودن به ا ست؟یراه نجات انسان از خسر چ .4

 لحظه از عمر انسان را به سودی بی پایان در آخرت تبدیل می کند.هر این کارها که 

باورهای  .شود اعتقاد قلبی و باوری که سبب اطمینان و آرامش انسان می ست؟یچ مانیمنظور از ا .5

 ایمنی بخش

 .دیسینادرست را بنو ینمونه از باورها 4درست و   یمونه از باورهان 4  .6

 ن کار و درست بودن نیت انسان از انجام آندرست بود ست؟یشرط صالح بودن عمل انسان چ .7

  دارد؟ ییها یژگیعمل صالح چه و .8

 است. منفعت یدارا  -

 .رساندیمطلوب م جهیانسان را به نت -

 .داردیجبران نگه م رقابلیغ یهاانیانسان را از ز -

 .کندیدور ماز او را  ینقص یا و کندیرا در انسان برآورده م یازین -

 .دیده حیداشته باشد؟ توض دیبا یانسان ها چه رفتار رینجات از خسر در تعامل با سا یانسان برا .9

همان باورهای به حق یعنی سفارش یکدیگر به  تواصی تواصی به صبر و تواصی به حق داشته باشد.

به چیزهایی که درست و حقیقی است و تواصی به صبر یعنی سفارش یکدیگر به کم  ایمنی بخش،



، سفارش به توقف نکردن در رسیدن به نتایج خوب و خداپسند مسیرنیاوردن و استمرار حرکت در 

 .و ادامه دادن با اطمینان و تالش بیشتر کمسیر حرکت در کار خیر

. هر کاری که مورد رضایت رضایت خداوند ست؟یانسان چ یدر زندگ انیسود و ز یابیارز اریعم .10

 ضایت خدا در آن نباشد زیان به دنبال دارد.اری که رخداوند باشد سود و هر ک

 م؟یانجام ده میتوان یم ییسوره عصر چه کارها یعمل کردن به آموزه ها یبرا .11

  میکن یبررس کوچك و بزرگی که انجام میدهیم خود را از انجام هر کار تین باور قلبی و -

 میکن یابیرا ارز مانینبودن کارها ایبودن  سودمند -

و اقدام به  میکن ییرا شناسا رمیبگ ادی گرانیاز د ای میده ادی گرانیبه د میتوان یکه م یکار -

 .مییگرفتن آن نما ادیو  اددادنی

 

  



 نیت مبارکه نمونه سواالت سوره

 .دیسیرا بنو ریز یواژه ها یمعن .1

 حکم -نید – کذب – نیالسافل أسفل – میأحسن تقو - میتقو – نیت

 

 تین، زیتون، طور سیناء، بلد امن .دیقسم خورده شده؛ آنها را نام ببر زیبه چهار چ نیدر سوره ت .2

 

 شق و زیتون بیت المقدستین نماد سرزمین دم .هستند ییها نیهر کدام نماد چه سرزم تونیو ز نیت .3

 

سرزمینی که در آن به حضرت موسی وحی  ها هستند؟ نیکدام سرزم نیو بلد ام ناءیمنظور از طور س .4

امن نازل شد و خدا با ایشان تکلم کرد و منظور از بلد امین شهر مکه است که خداوند آن را سرزمین 

 قرار داده است.

 

علت تقدس این سرزمین ها حضور پیامبران  ست؟یها قسم خورده چ نیسرزم نیخداوند به ا نکهیعلت ا .5

 آنجا و نزول وحی بر آنهاست.وث شدنشان در آنها و مبعدر 

 

قطعا  کند؟ یم انیرا ب یچه مطلب مهم قدسسرزمین های موگند به خداوند بعد از س نیدر سوره ت .6

او را در بهترین  ی و روحیجسماز لحاظ خداوند انسان را در حالت احسن تقویم آفریده است. یعنی 

به برای هدایت را در اختیار انسان قرار داده تا ر و بهترین امکانات آفریده و قوه عقل و اختیااعتدال 

 کمال برسد.

 



قوه  به ( خلق کرد، انسان ها بنامیحالت )احسن تقو نیخداوند همه انسان ها را در بهتر نکهیبعد از ا .7

گروهى که از تقویم خدادادیش دو گروه:  شوند؟ یم كیتفک ییخود به چه گروه ها اریعقل و اخت

که به همان گروهى  گروه دومسقوط می کند و به سوى اسفل سافلین  ج وکه تقویمى احسن بود خار

 ماند.تقویم احسن الهى و برفطرت اولش باقى مى

 

 غیر ممنون اشاره به پاداشى شود؟ یداده م یاست و به چه کسان یممنون پاداش چگونه پاداش ریاجر غ .8

 اشاره دارد. زیاجر و پاداش ن نیبودن ا ریناپذ انیبه پا نیهمچن دارد. و سختی خالى از هر گونه نقص

 ند.می ده انجام لحاو عمل ص دارند ایمان کهاست کسانی متعلق به 

 

در واقع  میکنیبه آن عمل نم یول میعلم دار دین تیما به حقان یوقت ست؟یچ نید بینظور از تکذم .9

 .میاکرده بیآن را تکذ

 

اشتباه باوری کسانی که دین را  ست؟یکنند چ یم بیرا تکذ نیانسان ها د یبرخ نکهیا یعلت اصل .10

حکم  نیبهتر راحکم خدا  یعنی تکذیب می کنند این است که خداوند را أحکم الحاکمین نمی دانند.

کرده  بر اساس احکامی که تعییناو  جزا و پاداش دادن خداوند و تیبه حاکم زین امتیو در ق ندنداینم

 د.نندار مانیا

 

که  یعنیاست  نیخدا احکم الحاکم مییگویم یوقت بودن خداوند به چه معناست؟ نیأحکم الحاکم .11

حکم است و مطابق با حکمت است  نیترو مطمئن نیترمحکم او فوق هر حاکم است، چون حکمش

دو گروه مومن و  اساس همین احکام بین و در قیامت هم بر گرددو حکم او به هیچ وجه باطل نمى

  .کافر حکم می کند



 

 یکیما همواره در  گذار است؟ ریتأث نیچقدر در سقوط انسان به اسفل السافل رامونیپ طیو شرا طیمح .12

 اریبا اخت و یا میخود ندار رامونیو حوادث پ طیدر انتخاب مح یاریاخت یا :میقرار دار ریاز دو حالت ز

که  یطیتحت هر شرا میهم موظف هست یطرف از میارا به وجود آورده طیخود شرا و اعمال و انتخاب

بنابراین اگرچه انسان تحت تأثیر محیط  .مینرو یانحراف ریو مس میکار درست را انجام ده میقرار دار

 و در هر محیطی قرار نگیرد ارد که شرایط را تغییر دهدگیرد ولی هم اختیار این را د و شرایط قرار می

نه تنها تسلیم شرایط نشود به او کمك می کند تا اینکه قدرت اراده ای که به انسان داده شده  و هم

 بلکه خود تاثیرگذار هم باشد.

 

 تفکر و توجه به اینکه ؟میانجام ده میتوان یم ییچه کارها نیسوره ت یعمل کردن به آموزه ها یبرا .13

نعمت  نیراه استفاده درست از ا ،هر کدام از ما قرار داده است اریرا در اخت ییخداوند چه نعمت ها

نعمت ها ما را به اسفل  نیچطور ممکن است که هم ،ستیچ میاحسن تقو تیماندن در وضع یها برا

 .سقوط دهد نیسافل

 

 

  



 نمونه سواالت سوره مبارکه فجر

 .معنی واژه های زیر را بنویسید .1

 صاحب عقل، خردمند ذی حجر:

 محل رصد کردن، کمینگاه مرصاد:

 در آن. برای به دست آوردن نتیجه مورد نظردر چیزی ایجاد تحول و تغییر امتحان،  ابتالء:

 .آن های صبرطرف کردن نق همراه با چیزی به سوی کمال (حرکت رو به جلو)سوق دادن ربّ:

 

انسانی است که برای همه اعضا و جوارح و رفتارها و کارهای  حجر چگونه انسانی است؟انسان ذی .2

را بر  ددارد که از آن ها تجاوز نمی کند و این حد و حدوخود حد و حدود و خط قرمزهایی 

 تعیین می کند. الهیدین و قوانین اساس دستورهای 

 

رگذشت س گذشتگان درس گرفت؟چگونه می توان از عاقبت با توجه به آیات سوره مبارکه فجر  .3

بر  به جای عبودیت و بندگی خدا که هر کدام براى خود قدرتى عظیم داشتند، امام نیرومند اقوا

 هالک شدندب الهی عذادر اثر  و مرکب غرور سوار شدند و راه طغیان و کفر را پیش گرفتند

ثانیا و  استتر از آنها بسیار ضعیف اوال  که دبدان تادرس عبرتی است برای انسان صاحب عقل 

 د داشت.نخواه را عذاب الهی از  راه فرار ندحدود الهی تجاوز ک از که در صورتی

 

 

 آزمایش الهى گاه چگونه است؟امتحانات الهی در زندگی انسان سوره مبارکه فجر  یاتمطابق آ .4

، نه روى آوردن نعمت گرفتن نعمت و تنگی رزق است، و گاه بادر رزق و گشایش نعمت دادن با 

 .او میدىمایه یاس و ناا د، و نه پشت کردن نعمتگرد و سرخوشی انسان و طغیانباید مایه غرور 

 

انسان ذی حجر در مقابل نعمت  ؟امتحانات الهی چه عملکردی دارددر مواجهه با ذی حجر انسان  .5

شکر آن را به جا آورده و آن را در راه درست و رضای خداوند استفاده می کند و در هنگام 



ر دو شرایط ته و از رحمت خدا ناامید نمی شود و هو دست از تالش بر نداشسختی صبر پیشه کرده 

 برای رشد خود می داند. را از جانب خدا

 

علت این برداشت  ی دارد؟از اتفاقات خوب و بد زندگ یبرداشت نادرستچه بی ایمان  انسان .6

تصور می کند که این نعمت تکریم وقتی نعمتی از جانب خداوند به او میرسد  نادرست چیست؟

و بزرگداشت او از جانب خداست و وقتی دچار سختی می شود می پندارد که خدا او را محروم 

نشانه گرامى بودن آدمى نزد خداست و نه فقر  یارجمندنه  کرده تا به او اهانت کند. در حالیکه

ولی انسان بی ایمان چون به ربّ و پرورش دهنده . هر دو امتحان استنشانه خوارى است، بلکه 

حوادث زندگی را هم شرایط به وجود آمده از جانب خدا برای رشد  بودن خدا اعتقاد ندارد

 بیند. خودش نمی

 

درستی نداشته خ و عکس العمل سن ها در برابر آزمایش های الهی پاچه عاملی باعث می شود انسا .7

هم نسبت به بدست آوردن شود  در دنیا سبب می محبت شدید انسان به دنیا و جمع مال باشند؟

انات الهی بجای امتحدریغ کنند، بنابراین در مال دنیا طمع داشته باشد و هم از کمك به نیازمندان 

 یی خود را در نظر میگیرد و طبق آن عمل میکند.رفتار درست منفعت مادی و دنیا

  

 (مورد کافیست ذکر چهار)فس مطمئنه است چه ویژگی هایی دارد؟صاحب نانسانی که  .8

 داند.بیند و داشتن و نداشتن و نفع و ضرر آن را امتحانى الهى مىرا یك زندگى گذرا می دنیا -

 شود.شود، به طغیان و گسترش دادن به فساد و به علو و استکبار، وادار نمى اگر غرق در نعمت  -

 .کشاند نمیناشکری او را به کفر و اگر دچار فقر و فقدان گردد این تهى دستى و نامالیمات  -

 رفتار و عملکرد راضی است هم خدا اززند  و حوادثی که در زندگی اش رقم میهم او از خدا  -

 .رضایت دارد او

 شود.برجا است و از صراط مستقیم منحرف نمىدر عبودیت پا  -

 

 (ذکر سه مورد کافیست)راه دست یافتن به نفس مطمئنه چیست؟ .9



 .میکن تیرعا دیرا با یچه حدود یطیدر هر شرا مینیحجر بب یذ یهمانند انسان ها -

 .میکن دایخدا و محبوب خدا شدن را پ تیرضا ریمس -

 (لمرصاداان ربك لب).کند یخدا در هر لحظه ما را رصد م میبدان -

 نیچون همه ا م،ینباش رینگران اتفاقات سخت و آسان مس میکن یدر راه درست حرکت م یوقت -

 .و رشد ما قرار داده شده است تیتقو یاتفاقات برا

 میرا به سمت برگشت به سمت خدا تنظ مانیپس عقربه کارها م،یبمان ایکه در دن میا امدهین ما -

 (ارجعی الی ربك).میکن

و صبر  تیو با رضا میباش یمقدر کرده راض مانیاست که ما به خواست خدا و آنچه برا نیا مهم -

 .ینه با عجله و ناراحت میتالش کن مانیخواسته ها یبرا

 .فراوان یدر داخل شدن در بهشت است نه داشتن امکانات ماد یقیحق نفع -

 .یویدن یها یو گرفتار یماریدر دخول در جهنم است نه در فقر و ب قیحق انیز -

 
 


