
 

 

 

 

 

(ساعت 6) 995۰6745قرآن كریم با كد  ۳۰تفسیر آیات برگزیده سوره كوثر جزء    

 كانال ضمن خدمت فرهنگیان 
  @ltms1396 

 

 ؟كدامیک از مصادیق كوثرنیست-1

                 كثرت ذریه

                 بی خیری

                 خیر كثیر

حوض كوثر

 

 چیست؟ "نحر"مراد از  -2

                قربانی دادن

                 ذبح گاو

              ذبح گوسفند

 .دست بلند كردن به طرف گردن در هنگام تکبیر گفتن برای نماز است

 

 به چه معنا می باشد؟ "ابتر"كلمه  -۳



 

 

                     منقطع از مردم

                منقطع از نسل

              منقطع از قوم خویش

 منقطع از خیر

 

 رد لئیم تر از بقیه بوده است؟در احتجاجات امام حسن)ع( كدام ف -4

                         عاصی بن وائل

                                       عثمان بن حارث

                   ولید بن مغیره

  ابوسفیان

 باشد چه مفهومی دارد؟ "مرسل "روایت -5

               از جانب رسول مطرح شده است

                سندش ذكر نشده است

              مصداقی از خیر كثیر است

سه راوی دارد

 

 چه كسی به پیامبر زخم زبان زده بود؟ -6

  ابوجهل

                ولید بن مغیره

                                  عثمان بن حارث

                     لعاصی بن وائ



 

 

 

 كدام گزینه صحیح است؟ "فصل لربک و انحر "در تفسیر آیه -7

                    فقط شیعه آن را تفسیر كرده است

                 شیعه و سنی تفسیر كرده اند

              تفسیر اهل سنت پذیرفتنی نیست

 اهل سنت مغایرت با تفسیر شیعیان داردتفسیر 

 

 ابتر به چه معنا می باشد؟ -8

                 اجاق كور

                فاقد اوالد ذكور

  مجرد

 بدترین فرد

 

 زخم زبان ابتر چه زمانی به پیامبر زده شد؟ -9

                هنگامی كه ابوطالب از دنیا رفت

               (بعد از رحلت حضرت خدیجه)س

 ( از دنیا رفتندنگامی بود كه قاسم و عبداهلل دو فرزندان رسول خدا )صه

 بعد از رحلت عبدالمطلب

 

 .باشد می.................    سوره كوثر -1۰

                یکی از سوره های كوتاه قرآن



 

 

      با كمترین كلمات

       ترین سوره قرآنكوتاه

 تنها سوره ای كه امتیازات پیامبر را مطره می نماید

 

  است؟ كدام گزینه صحیح "وانحر"در معانی  -11

                     .داری به طور كامل بایستوقتی سر از ركوع بر می

                 پس از نماز برای پروردگارت، قربانی بده

 یش از نماز برای پروردگارت، قربانی بده

 بدان دشمنت اجاق كور است

 كدام گزینه صحیح است؟ "فصل لربک و انحر "در تفسیر آیه -12

                    فقط شیعه آن را تفسیر كرده است

                 شیعه و سنی تفسیر كرده اند

              تفسیر اهل سنت پذیرفتنی نیست

 تفسیر اهل سنت مغایرت با تفسیر شیعیان دارد

 پیامبر)ص( طعنه زد؟دشمن پیامبر بعد از فوت كدام فرزند به  -1۳

 رقیه

          ام كلثوم

 قاسم

عبداله

 از نظر مولف تفسیر المیزان ،سوره كوثرسوره ای...............است؟ -14

 مکی

      مدنی

                            ظاهرا مکی

 گرینه های الف و ب



 

 

 در احتجاجات امام حسن)ع( كدام فرد لئیم تر از بقیه بوده است؟ -15

                         عاصی بن وائل

                                       عثمان بن حارث

                   ولید بن مغیره

  ابوسفیان

 اولین فرزند پیامبر )ص(كدام است؟ -16

 عبداله

    (حضرت فاطمه)س

 رقیه

 قاسم

 .باشد می.................    سوره كوثر -17

                یکی از سوره های كوتاه قرآن

      با كمترین كلمات

       ترین سوره قرآنكوتاه

 تنها سوره ای كه امتیازات پیامبر را مطره می نماید

 امام حسن)ع( را چه كسی نقل كرده است؟ احتجاج -18

                  مرحوم طبرسی

            مرحوم كلینی

                 ابن عباس

 عبد اهلل بن سنان

 ؟فرزندان پیامبر)ص( نیست كدامیک از -19

  قاسم

 رقیه

 حیدر

 ام كلثوم



 

 

 اقوالی كه در خصوص نظر مفسرین در مورد سوره كوثر است -2۰

        دو نقل قول است

        چهارده نقل است

      بیش از صد نقل قول است

 .بالغ بر بیست و شش قول است

 

 به چه معنا می باشد؟ "ابتر"كلمه  -21

                     منقطع از مردم

                منقطع از نسل

              منقطع از قوم خویش

 منقطع از خیر

 

 سوره كوثرسوره ای با ........... آیه می باشد -22

 چهار

   سه

            اختالف نظر علما در تعداد

 اقوال مختلف در مورد گزینه های الف و ب

 در احتجاج امام حسن )ع( ، به چه كسی فرموده: و تو در بستری مشترک متولد شدی؟ -2۳

                     عاصی بن وائل

                     عمرو بن العاصی



 

 

                عثمان بن حارث

    نضر بن حارث بن كلده

 به چه معنا می باشد؟ "كوثر"در تفسیر قمی ، -24

                     نهری است در بهشت، كه خدا آن را به محمد )ص( داده، تا عوض از پسرش ابراهیم باشد

                 حوضی عظیم در بهشت

              نام دختران مسلمان

 نام یکی از فرشتگان مقرب الهی

 به معنای چیست؟ "ءشانی" -25

                     شانه زننده

                افراد اجاق كور

              دشمن خشمگین

زخم زبان

 چیست؟ "نحر"مراد از  -26

                قربانی دادن

                 ذبح گاو

              ذبح گوسفند

ر هنگام تکبیر گفتن برای نماز ادست بلند كردن به طرف گردن د

 

 نظر علما در تفسیر سوره كوثر چگونه است؟ -27

                نظر یکسان دارند

                تفاهم دارند

                  اختالفی عجیب دارند

نظرات دیگران را نمی پذیرند

 



 

 

 :كدامیک از معانی ذیل در مورد كوثر صحیح نیست -28

                اوالد پیامبر

               علمای امت

                 حوض كوثر

ناصحاب امام حسی

 

 باشد چه مفهومی دارد؟ "مرسل "روایت -29

               از جانب رسول مطرح شده است

                سندش ذكر نشده است

              مصداقی از خیر كثیر است

سه راوی دارد

 

 است؟ پاسخ شماتت كنندگان را چه كسی داده -۳۰

 خداوند

                 (پیامبر)ص

                     (حضرت علی)ع

 اصحاب رسول خدا

 كدام گزینه صحیح است؟ "وانحر"در معانی  -۳1

                     شتر ذبح كن

                 نماز عید قربان بخوان، و شتر هم قربانی كن

             شتر نحر كن

 قربانی بده

 



 

 کانال: گام آزمون
https://t.me/GAMazmoon 

 
 سواالت تفسیر آیات برگزیده سوره کوثر، جزء سی قرآن کریم

  

 وارد کانال گام آزمون شوید. ،با لمس لینک زیر
https://t.me/GAMazmoon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 کانالبا تشکر از ادمین های 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ معناست چه به ابتر

 کور اجاق

 ذکور اوالد فاقد

 مجرد

 فرد بدترین

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

 طبرسی مرحوم

 کلینی مرحوم

 عباس ابن 

 سنان بن ااهلل عبد

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

 مکی

 مدنی

 مکی ظاهرا

 ب و الف های گرینه
________________________________________ 

  است کوثر سوره مورد در مفسرین نظر خصوص در که اقوالی

 است قول نقل دو

 است نقل چهارده

 است قول نقل صد از بیش

 است قول شش و بیست بر بالغ

________________________________________ 
  است؟ کدام(ص) پیامبر فرزند اولین

 عبداله

 )س(فاطمه حضرت

 رقیه

 قاسم

________________________________________ 

https://t.me/GAMazmoon
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  است؟ داده کسی چه را کنندگان شماتت پاسخ

 خداوند

 (ص) پیامبر

 (ع)علی حضرت

 خدا رسول اصحاب

________________________________________ 
 (ص)پیامبر فرزندان تعداد

1 

2 

5 

6 

________________________________________ 
  دارد؟ حالتی چه..  اعطیناك انا جمله

 است (ص) پیامبر مأموریت ادامه بر تأکید

 است الهی نعمت بیان

 است (ص) پیامبر به دلداری

 است( ص)پیامبر بر نهادن منت مقام در

________________________________________ 
  بود؟ زده زبان زخم پیامبر به کسی چه

 ابوجهل

 مغیره بن ولید

 حارث بن عثمان

 وائل بن عاصی

________________________________________ 

https://t.me/GAMazmoon
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 . "صورت برابر تا دستهایت کردن بلند از است عبارت نحر این"فرموده؟ کسی چه

 (ص) پیامبر

 (ع) علی حضرت

 (ع) صادق امام

 (ع)فاطمه حضرت

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

 وائل بن عاصی

 العاصی بن عمرو

 حارث بن عثمان

 کلده بن حارث بن نضر

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

 وائل بن عاصی

 حارث بن عثمان

 مغیره بن ولید

 ابوسفیان

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

 است کرده تفسیر را آن شیعه فقط 

 اند کرده تفسیر سنی و شیعه

 نیست پذیرفتنی سنت اهل تفسیر

 دارد شیعیان تفسیر با مغایرت سنت اهل تفسیر

________________________________________ 

https://t.me/GAMazmoon
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  باشد؟ می معنا چه به "کوثر"، قمی تفسیر در

 باشد ابراهیم پسرش از عوض تا داده، (ص) محمد به را آن خدا که بهشت، در است نهری

 در بهشت عظیم حوضی

 مسلمان دختران نام

 الهی مقرب فرشتگان از یکی نام

________________________________________ 
  است؟ صحیح گزینه کدام "وانحر" معانی در

 کن ذبح شتر

 کن هم قربانی شتر و بخوان، قربان عید نماز 

 کن نحر شتر

 بده قربانی

________________________________________ 
 

  است؟ صحیح گزینه کدام "وانحر" معانی در

 بایست کامل طور به می داری بر رکوع از سر وقتی

 بده قربانی پروردگارت، برای از نماز پس

 بده قربانی پروردگارت، برای از نماز یش

 است کور اجاق دشمنت بدان

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

 رقیه

  کلثوم ام

 قاسم

 عبداله

https://t.me/GAMazmoon


 

 کانال: گام آزمون
https://t.me/GAMazmoon 

________________________________________ 
  دارد؟ مفهومی چه باشد "مرسل " روایت

 است شده مطرح رسول از جانب 

 است نشده ذکر سندش

 است کثیر خیر از مصداقی

 دارد راوی سه

________________________________________ 
 شد؟ زده پیامبر به زمانی چه ابتر زبان زخم

 رفت دنیا ابوطالب از که هنگامی

 (س) خدیجه حضرت از رحلت بعد

 رفتند دنیا از(ص) خدا رسول فرزندان دو عبدااهلل و قاسم که بود هنگامی

 عبدالمطلب رحلت از بعد

________________________________________ 
 . باشد می.................  کوثر سوره

 قرآن کوتاه های سوره از یکی

 کلمات کمترین با

 قرآن سوره کوتاهترین

 نماید می مطره را پیامبر امتیازات که ای سوره تنها

________________________________________ 
  باشد می آیه.... با کوثر سوره

 سه

________________________________________ 
 چیست؟ معنای به "شانیء"

 زننده شانه

 کور اجاق افراد

https://t.me/GAMazmoon
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 خشمگین دشمن

 زبان زخم

________________________________________ 
  نیست؟( ص)پیامبر فرزندان از کدامیک

 قاسم

 رقیه

 حیدر

 کلثوم ام

________________________________________ 
  کوثرنیست؟ مصادیق از کدامیک

 ذریه کثرت

 خیری بی

 کثیر خیر

 کوثر حوض

________________________________________ 
  نیست صحیح کوثر مورد در ذیل معانی از کدامیک

  پیامبر اوالد

 امت علمای

 کوثر حوض

 حسین امام اصحاب

________________________________________ 
  باشد؟ می معنا چه به "ابتر" کلمه

 مردم از منقطع

 نسل از منقطع

https://t.me/GAMazmoon
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 خویش قوم از منقطع

 خیر از منقطع

________________________________________ 
  چیست؟ "نحر" از مراد

 دادن قربانی 

 گاو ذبح

 گوسفند ذبح

 است نماز برای گفتن تکبیر هنگام در گردن طرف به کردن بلند دست

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

 تفاسیر تمام صاحبان

 اول قول دو صاحبان

 قول پنج فقط 

 هیچکدام

________________________________________ 
  است؟ چگونه کوثر سوره تفسیر در علما نظر

 دارند یکسان نظر

 تفاهم دارند

 دارند عجیب اختالفی

 پذیرند نمی را دیگران نظرات

 

 

GAMazmoon@ 
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 نابو

 
 

 

 گروه و کانال دوره های ضمن خدمت فرهنگیان ) برای ورود به گروه کلیک کنید (

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAECCsvidlMlQLgT0ng 

ltms_online@ 

 مدیران گروه: 
 

 

 

 
 

 خانم ها:
 

 شیخی 

 پور یمهد 

 

 :آقایان
 

 شینواند 

 کوکارین 

 یطوفان 
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 پــاسخ صحیح ســـــــوالـات ردیف
 نیدشمن خشمگ ست؟یچ یبه معنا "ءیشان"  (1

 کوراجاق  به چه معنا می باشد ؟ابتر   (2

 یمرحوم طبرس نقل 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

 خداوند داده است؟ یپاسخ شماتت کنندگان را چه کس  (7

 6 )ص(امبریتعداد فرزندان پ  (8

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

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

 کرده اند ریتفس یو سن عهیش است؟ 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 برا است؟ حیصح نهیکدام گز "وانحر" یدر معان  (17

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

 سندش ذکر نشده است دارد؟ 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 نیترکوتاه باشد. یسوره کوثر   ................. م  (21

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

 حیدر ست؟ی)ص( نامبریاز فرزندان پ کیکدام  (23

 خیریی ب ست؟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
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