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 سواالت تفسیر آیات برگزیده سوره کوثر، جزء سی قرآن کریم

  

 وارد کانال گام آزمون شوید. ،با لمس لینک زیر
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 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

________________________________________ 
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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

________________________________________ 
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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

________________________________________ 
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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
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________________________________________ 
  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
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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
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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
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