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  د بیشتر مورد تأکید واقع شده است؟از بقیه موار فرمان کدام در قرآن،. 1

 تسبیحد.                               ذکر و یاد خدا ج.                        استغفار ب.                          توکل الف. 

 چیست؟[ فضل خدا را جویا شوید  زمين پراكنده گردید و روى و چون نماز گزارده شد دردر این آیه ] فضل. مراد از 2

 ایمان قلبیالف. باران                        ب. مال دنیا                                 ج. زن و فرزند                          د. 
 کدام نماز است؟ هم وزن حج شمرده شده است نمازی که در روایات. 3

 ب. نماز عید فطر                          ج. نماز جمعه                      د. نماز میت                        آیاتالف. نماز 

دیگرانی از  بلکه برای مخصوص زمان پيامبر نيست، این بعثت، و؟ ]ه کسانی هستندآیه چ این در دیگران مراد از. مطابق فرمایش پیامبر اکرم )ص( 4

 [. كه هنوز به آنان ملحق نشده اند نيز هست مردم

 د. یهودیان     الف. ایرانیان                       ب. اعراب                          ج. مسیحیان                            

 كه است چهارپاییمانند  ،نبستند كار به را آن ولی شدند،  ..............كسانی كه مکلّف به مثلرا در این آیه به ترتیب پر کنید] . جاهای خالی5

 [.حمل می كند.................. 

 د. زبور. بار سبک    تاب ها                     ک .توراتالف. قرآن. بار سنگین           ب.  انجیل. کاه                    ج.

 ، پس ......................[.اگر گمان می كنيد كه تنها شما اوليای خدا هستيد نه سایر مردم]  . خدا در سوره جمعه خطاب به یهودیان می فرماید:6

 د. مال حرام نخورید          الف. بحث و جدل نکنید          ب. آرزوی مرگ کنید                 ج. تقوا پیشه کنید                 
          

شتاب كنيد و  ندا داده شد، پس به سوی یاد خدا............... ای كسانی كه ایمان آورده اید! آنگاه كه برای . جاهای خالی را پر کنید.]7

 [.را رها كنيد كه این برای شما بهتر است،اگر بدانيد... ..............

 داد و ستد .نماز جمعه ب. انفاق. مجادله                   ج. روزه. غذا خوردن                        د.         الف. حج. تجارت       
 
نمازگزاران بیشتر  همراه با طبل و دُهل وارد مدینه شد........... .مشغول خواندن خطبه های نماز جمعه بود که  روزی........... " :فسیر سوره جمعه آمده استدر ت. 8

 ."تنها گذاشتند حضرت را که در حال ایستاده مشغول ایراد خطبه بود
 ج. امیرالمؤمنین)ع(. کفار       د. پیامبر )ص(. منافقین      کاروان تجاریحجاج    ب. پیامبر )ص(. کاروان الف. امام حسین )ع(.

   
 "موجه در نماز جمعه حضور نیابد ................ هر کس سه جمعه پی در پی بدون عذر". در روایات آمده است : 9   

 الف. نام او به عنوان منافق ثبت می شود       ب. از دین خارج است       ج. مسلمان نیست            د. مقصر نیست
 

 [نگيختاى از خودشان برا فرستاده امييناوست آن كس كه در ميان چه کسانی است؟ ] اميين.  در این آیه منطور از 11

 الف. همه مردم                        ب. افراد امین                      ج. کسانی که سواد ندارند                 د. اعراب

 

 

 
 

 

 

 

 

ی استان اهی عموم اداره کل کتابخاهن
 رلستان

 بسمه تعالی
 استان لرستان ویژه عموم مردم تفسير سوره جمعه. مسابقه كتابخوانی

   قرائتی والمسلمين سالمحجت اال :نویسنده . سوره جمعه12تفسير نور . جلد   منبع مسابقه : كتاب

                                      : تماسشماره                                                                     محل کار:نشانی                                     لی:            کدم         شهرستان:                                           نام پدر :                                             نام و نام خانوادگی :        

 تحویل دهید. لرستان استانشهرستانها و یا اداره کل کتابخانه های عمومی عمومی  ، اداره کتابخانه های به یکی از کتابخانه های عمومی استان                 تا تاریخ  این فرم را پس از تکمیل 
 .به برندگان این مسابقه به قيد قرعه جوایزی اهدا خواهد شد 

  مسئولند اين كار بر عهده همه دستگاههايي است كه در اين زمينه بايد در جامعه ترويج شود؛ و كتابخواني 

 )مقام معظم رهبري(

 


