سوالات دوره آموزشی تفسیر موضوعی آیات کشاورزی – بخش آب و خاک
-1در قرآن برای زمین عبارت مهد  ،ذلول و کفات بکار رفته که معنی آن ها به ترتیب ذیل است؟

الف :گهواره – رام و آرام – در برگیرنده
ب :رام و آرام – گهواره – در برگیرنده
ج :گهواره – ذلیل و خوار – رام شدن
د :گهواره – ذلیل و خوار – رام شدنی
-2طبق پیام موجود در آیه  22سوره بقره  ،بهترین راههای دعوت به عبادت چیست؟

الف :یادآوری آسایش بهشت
ب :ذکر کردن عذاب جهنم
ج :یاد نعمت های الهی
د :آموزش علاقمندان
-3در عبارت فراش (/22بقره)علاوه بر مفهوم آرامش و آسودگی خاطر چه مفهوم دیگری نهفته است ؟

الف :فرشهای زربافت
ب :گرم ونرم بودن و در حد اعتدال قرار داشتن
ج :آنچه در زیر پا می گسترانند
د :هر چه به عنوان زیر انداز استفاده شود
-4یکی از معانی که برای کلمه سماء در قرآن به آن اشاره شده و قدر مشترک همه معانی است عبارت است از ...

الف :آسمان
ب :لایه ازون
ج :سیاه چاله ها
د :جو زمین

-5امام صادق (ع)در تفسیر آیه  22سوره بقره به مفضل می فرماید در چه رنگی بیندیشد که موافق ترین رنگها برای چشم است؟

الف :زرد
ب :قرمز
ج :سبز
د :آبی
-6طبق آیه  22سوره بقره تبیین نعمت ها در قرآن کریم متناسب با چه چیزی است؟

الف :کفار و مشرکان
ب :مخاطبانی که خداوند با آنان سخن می گوید
ج :مسلمانان
د :کلیه موجودات اعم از انسان و حیوان
 -7این برداشت که پیامبران مبعوث شده اند تا فطرت توحیدی انسان را بیدار و شکوفا کنند با استناد به کدام عبارت در آیه 22
سوره بقره است؟

الف :فرجعوا الی انفسهم
ب :فطرت الله التی فطر الناس علیها
ج :قل هو الله احد
د :من کان یرید الاخره
-8بر اساس آیه  57سوره بقره "غمام و سحاب "به ترتیب به چه چیزی اطلاق دارند ؟

الف :ابر سفید و زخیم -ابر سیاه و نازک
ب :ابر سیاه و زخیم – ابر سفید نازک
ج :ابرهای سفید و نازک – ابرهای غلیظ و سیاه
د :ابر و غبار

 "-9من و سلوی" در آیه  57سوره بقره به چه معناست؟

الف :عدس  -لوبیا
ب :پیاز -عدس
ج :سبزی  -باقالی
د :ترنجبین – مرغ
-11چرا قوم موسی از خداوند خواستند غذای دیگری غیر از" من و سلوی "برای آنها بفرستد؟

الف :چون از تکرار خوردن آنها خسته شده بودند
ب :چون این غذاها زود فاسد می شدند
ج :چون آنها را سیر نمی کرد
د :در هوای گرم بیابان خوشمزه نمی شد
-11طبق آیه  57سوره بقره جریان یافتن حیات و زندگی در زمین بر اثر بارش باران پیام آور چیست؟

الف :نظم خاص جهان
ب :قدرت و عظمت خداوند
ج :سیر طبیعی خلقت و موجودات
د :دستگاه عظیم خلقت
-12کلمه ریح به چه معناست و در قرآن در چه معنایی بکار رفته است ؟

الف :به معنای طوفان است و قدرت خدا را بیان می کند
ب :به معنای باد است ولی در هر جای قرآن که بکار رفته نشانه قهر و عذاب است
ج :باد سیاه است و نشانه عذاب است
د :باد سرخ و سیاه است
-13اینکه ابرها و کشتی ها و آسمانها نشانه های وجود خدای یکتا هستند چه کسانی این نشانه ها را درک می کنند؟

الف :دانشمندان

ب :جغرافی دانان
ج :کسانی که دارای عقل و فهم هستند
د :عارفان و زاهدان
-14در آیه  99سوره انعام مراد از عبارت "فاخرجنا به نبات کل شی ء" چیست؟

الف :حیات هر چیزی را نمودار می کنیم
ب :نبات هر چیزی در زمین موجود است
ج :این است که ما بوسیله آبی که از آسمان می فرستیم گیاهان را می رویانیم و  ...نمو می دهیم
د :این است که خداوند بوسیله فرشتگان تمام امور خلقت را ساماندهی می کند
-15طبق پیام موجود در آیه  99سوره انعام مایه رویش همه گیاهان و نباتات چه چیز است ؟

الف :آب باران
ب :خاک مرغوب
ج :باد و باران بهاری
د :هوای مرطوب
-16خداوند متعال در آیات منتهی به آیه  57سوره اعراف با بیان مثال از سیر طبیعی تولید ابر و بارش باران و  ...کدامیک از اصول
دین را مورد توجه قرار می دهد ؟

الف :توحید
ب:عقل
ج :نبوت
د:معاد
 -17در آیه  24سوره یونس چه معنایی برای "حصیداً " ذکر شده است؟

الف :درو کردن با وسایل مجهز
ب :درو کردن به صورتی که گویی دیروز هرگز (چنین کشتزاری) نبوده است

ج :درو کردن ناقص و سطحی
د :دروی با عجله و شتاب
 -18طبق یکی از پیامهای موجود در آیه  24سوره یونس ( یاکل الناس والانعام) تفاوت بهره گیری انسان و حیوان از مواهب مادی
طبیعت در چیست ؟

الف :بهره گیری انسان هوشمندانه است
ب :حیوانات فقط برای ادامه حیات بهره گیری می کنند
ج :بهره گیری هر دو برای ادامه حیات است
د :بهره گیری هر دو یکسان است  ،اما ارزش انسان به بهره گیری از معنویات است
- 19آیه 32سوره ابراهیم از چند زاویه به مسئله آب اشار ه می کند ؟

الف :یک زاویه
ب :دو زاویه
ج :سه زاویه
د :چهار زاویه
 -21بر اساس کدام عبارت آیه  32سوره ابراهیم عنوان می گردد که تمام عوامل طبیعی به فرمان خدا هستند؟

الف :بامره
ب :سخرلکم
ج -رزقاً لکم
د -خلق السماوات والارض
- 21در تفسیر المیزان منظور از کلمات "ذریه و غیرذی زرع" در آیه  37سوره ابراهیم کدام است ؟

الف :یعقوب-غیرقابل کشاورزی
ب :ذریه اسماعیل و فرزندان او – غیرذی مزروع است
ج :ذریه اسماعیل است –غیرذی مزروع زمین بایراست

د :ذریه اسحاق است و غیر ذی زرع هم غیر ذی مزروع است
- 22خداوند در آیه  22سوره حجر در شکلی عام فرستادن بادها را به چه هدفی معرفی می کند ؟

الف :بارش باران در نقاط مختلف
ب -خنک کردن محیط
ج -بارور ساختن ابرها
د :جابجایی آب و هوای مناطق مختلف
- 23در آیه  33سوره کهف "  ...و هو یحاوره  ...اعز نفراً" یحاوره و نفرا چه معانی دارند ؟

الف :محاوره یعنی گفتگو و نفر یعنی شخص
ب :محاوره یعنی حرارت زیاد و نفر واحد شمارش
ج -محاوره یعنی گفتگوی همراه با عصبانیت و نفر برای اشاره به انسان
د :محاوره به معنای مخاطبه رو در روی یکدیگر و نفر به معنای اشخاصی که به نوعی ملازم با کسی باشند
 -24در آیه  45سوره کهف " هشیم و تزروه الریاح" به چه معنا هستند؟

الف :نوعی گیاه – زراعت در مقابل باد
ب :شکستن – بادها آنرا می پراکند
ج :شکستن درختان –گستردن بوی گلها
د :بارورسازی -بر باد دادن خرمن گندم
- 25در تفسیر آیه  5سوره حج عنوان می شود که وقتی دانه در زمین قرار می گیرد علی رغم طبع فساد زای رطوبت و خاک به
قدرت سبحانی دانه ...

الف :دانه به دو قسمت شکافته می شود  ،یکی میل به علوی (ساقه) و دیگری میل به سفلی (ریشه)
ب :دانه ابتدا پوسیده شده و سپس بارور می شود
ج :دانه برای خوراک جانوران زیر زمین مهیا می شود
د :دانه جوانه زده و سبز می شود

- 26بر اساس نظر راغب در کتاب مفردات "ودق" در آیه  63سوره حج بر کدام معنا دلالت دارد ؟

الف :قطرات باران
ب :بخار آب معلق در آسمان
ج :ذرات بسیار کوچکی از آب که بصورت غبار به هنگام نزول باران در فضا پراکنده می شود
د :گرد و غبار همراه با ابرهای بارانی
 - 27در تفسیر آیه  61سوره نمل کلمه " حدائق" به معنای باغی است که اطراف آنرا دیوار کشیده باشند به چه چیزی تشبیه شده
است ؟

الف :چاههای آب
ب :دشتهای حاصلخیر
ج :حدقه چشم در صورت
د :به حدقه چشم که در میان پلکها محصور شده است
- 28طبق پیام آیه  61سوره نمل اعمال قدرت الهی از چه طریقی صورت می پذیرد ؟

الف :از طریق اسباب عادی
ب :از طریق پیامیران
ج :از طریق صاحبان قدرت
د :از طریق ملائک
- 29در آیه  48سوره روم عبارت "ویجعله کسفا" به چه معنی آمده است ؟

الف :ابرها را به صورت قطعاتی در آورده  ،متراکم و برهم سوار می کند
ب :ابرها را بصورت و شکل های مختلف در می آورد
ج :ابرها به هر سمت که خدا بخواهد می روند
د :ابرها بر زمین های خشک می بارند
"- 31عمد و رواسی" در آیه  11سوره لقمان دارای چه معنایی هستند ؟

الف :کار عمدی – جمع راسیه
ب  :کار ثابتی که در منطقه خاصی انجام می شود
ج :طناب و ریسمان
د :عمد مفرد و جمع آن عماد است –رواسی جمع راسیه است که به معنی ثابت می باشد
-31معنای کلمات هامده  ،ربت و بهیج در آیه  5سوره حج به ترتیب چیست؟

الف :مرده و پوسیده  ،بالا آمده  ،خوش منظر و شادی آور
ب :مرده و خشک شده  ،بالا آمد و انتفاخ پیدا کرد  ،خوش منظر و شادی آور
ج :مرده و خشک ،نفخ کرده  ،جهت دار
د :مرده و خشک شده ،خوش منظر و شادی آور  ،بالا آمد و انتفاخ پیدا کرد
- 32در پایان آیه 43سوره نور به کدامیک از پدیده های آسمانی اشاره می شود؟

الف :طوفان
ب :رنگین کمان
ج :درخشندگی برق ابرها
د :انواع ابرها
- 33بر اساس آیه 61سوره نمل عبارت":خلق السماوات و الأرض و أنزل لکم من السماء ...ذات بهجة" نشانگر چیست؟

الف :نشان دهنده وجود نظم در جهان
ب :نشانگر شادی بخش بودن طبیعت
ج :نشانگر بی نقص بودن خلقت
د :نشانگر یگانگی مدبر آن است
- 34کلمه" اثاره " که در آیه  48سوره روم به یکی از مشتقات آن اشاره شده به چه معنی است و پرودگار در این آیه به توضیح چه
چیزی پرداخته است؟

الف :اثاره اثربخشی بارشها است و به توضیح نعمت وزش باد اشاره شده است

ب :اثاره تحریک به پاشاندن است و خدا به بارش مداوم اشاره می کند
ج :اثاره به معنی پاشیدن چیزی بر چیزی است و به سیستم آبیاری گیاهان اشاره می شود
د :اثاره تحریک و پاشاندن است و خداوند در این آیه به توضیح نعمت وزش بادها پرداخته است
- 35در آیه  11سوره لقمان چه چیزی به عنوان ویژگی مهم آسمانها و کرات بیان شده است؟

الف :معلق بودن و پایه های نامرئی آنها
ب :بی نهایت بودن آسمان
ج -پدید آوردن شب و روز
د -بوجود آوردن تقویم و جدول زمانی
- 36چرا در آیه  11سوره لقمان لفظ "ماءً "بصورت نکره و با تنوین آمده است؟

الف :تا نشانه ناپیدا بودن منابع زیر زمینی باشد
ب :تا اینکه تمام آبها را در بر بگیرد
ج :تا نشانه عظمت باشد
د :تا مالکیت خاصی نداشته باشد
- 37در آیه  27سوره سجده کلمه "جرز " به چه زمینی دلالت دارد؟

الف :زمین سنگلاخ که امکان رشد گیاه در آن نیست
ب -زمین کویری که هیچ گیاهی در آن نمی روید
ج -زمین آباد و سرسبز
د :زمین کویری که ریشه گیاه در آن قطع شده باشد
- 38یکی از پیامهای آیه  27سوره سجده.....

الف :تربیت پذیری بر اساس ذات انسانهاست
ب :شیوه تربیتی قرآن آن است که از تحولات طبیعی برای هدایت مردم استفاده می کند(اولم یروا )...
ج -طبیعت می تواند الگوی مناسبی برای نشان دادن ابعاد گسترده خلقت باشد

د :انسان باید از آب و خاک استفاده بهینه داشته باشد
- 39عبارت «کذلک النشور »در آیه  9سوره فاطر بر چه چیزی دلالت دارد؟

الف :اینکه تمام موجودات در انتها میمیرند
ب :اینکه مردن و زنده شدن جزء لاینفک زندگی تمام موجودات است
ج :اینکه تغییر فصول و مردن و زنده شدن زمین دلالت دارد بر اینکه انسان ها هم مثل طبیعت وقتی دوران زندگیشان در زمین به
سر رسید و مردند دوباره در قیامت زنده شده و در روی زمین منتشر می شوند
د :اینکه هیچ موجودی مرگ ندارد بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود
- 41بر اساس برداشتی از آیه  21سوره زمر اگر زمین یک قشر نفوذ ناپذیر بیشتر نداشت چه اتفاقی می افتاد؟

الف :تمام آبها در زمین فرو می رفتند و سطح زمین خشک می شد
ب :ذره ای از آب باران را در خود ذخیره نمی کرد و همه بعد از نزول از آسمان به دریاها می ریختند و. ..
ج :تمام آبها بخار می شدند
د :کشاورزی غیر ممکن می شد

