
 بسمه تعالي

 به مناسبت ماه مبارك رمضان "علي نور نورٌ "مسابقه كتابخواني 

 الملل دانشگاه علوم پزشكي تهرانمعاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين

 بر فضيلت تالوت كدام سوره اشاره دارد؟ "غفر اهلل لك ما مضي فاستأنف العمل "روايت  -1

 تالوت سوره قدر در ماه مبارك رمضان(ب  تالوت سوره قدر پس از سوره حمد( الف

  تالوت سوره قدر( د   تالوت سوره قدر پس از نماز واجب( ج

 چرا شب قدر شب شكرگزاري و تشكر ازخداوند است؟ "انا انزلناه في ليله القدر "شريفه يهآبا توجه به  -2

 شب قدر شب تقدير و سرنوشت است( ب   شب قدر، شب نزول قران است( الف

 خداوند در شب قدر امور يك سال را تقدير ميكند( د   شب آمرزش گناهان استشب قدر ( ج

 آن با دعا و نماز و قرآن شده است؟ ءدر ميان شب هاي قدر بر كدام شب تاكيد بيشتري براي احيا -3

 شب بيست و هفتم ( د  يكمشب بيست و ( ج  سومشب بيست و ( ب شب نوزدهم( الف

و   ................و رحمتش در ............. قدر، قرب خداوند در  مباركه در تفسير سوره با توجه به حديث پيامبر -4

 ..................خداوند و طلب رضاي .............. در و رمز نجات از آتش دوزخ ........... ...جواز عبور از صراط در 

 .است

نماز گذاردن در  ،استغفار در شب قدر صدقه در شب قدر،بيداري در شب قدر، ترحم بر مساكين در شب قدر، ( الف

  شب قدر

نماز ، صدقه در شب قدر ، تسبيح گفتن در شب قدر،ب قدر، ترحم بر مساكين در شب قدربيداري در ش( ب

 گزاردن در شب قدر

نماز ، رگفتن در شب قدبيداري در شب قدر، استغفار در شب قدر، ترحم بر مساكين در شب قدر، تسبيح ( ج

 گزاردن در شب قدر

 گزينه الف و ب صحيح است( د



استغفار را چه هنگام مي داند ؟ و تقارن شب تقدير بشر با شب نزول قرآن رمز قرآن زمان مناسب براي  -5 

 چيست؟

 ربوبيت الهي -هنگام سحر( ب  سرنوشت بشر وابسته به قران است  -هنگام سحر ( الف

 همه موارد صحيح است( د    رحمت و بخشش خداوند  -هنگام شب ( ج

پس از وفات پيامبر، فرشتگان  "تنزل المالئكته و الروح فيها باذن ربهم من كل امر " بر اساس آيه شريفه -6

 در شب قدر بر چه كسي نازل مي شوند؟

 جبرئيل( ب      حضرت علي عليه السالم( الف

 باشند يعليه السالم مكه در زمان ما حضرت مهدي مام معصوم ا( ج

 اند ن حيات پيامبر بر ايشان نازل شدهشب قدر منحصر به شب نزول قرآن و عصر پيامبر است و فقط در زما( د

 .است.................... و ..................... از وظايف فرشتگان  -7

 شب قدر و صلوات بر پيامبر اسالم تقدير امور در( ب عبادت دائمي و خستگي ناپذير و گفتگو با اولياء الهي( الف

 دعا و استغفار براي مومنين و صلوات بر پيامبر( د    گرفتن جان مردم و مسئول امور عرش( ج

 دارد؟اشاره به كدام گزينه  "كل آمن باهلل و مالئكته" و آيه شريفه ؟ فرينش فرشتگان از چيستآ -8

 ايمان به همه فرشتگان الزم است -نور ( ب دارندفرشتگان ايمان و اطاعت مطلق به خداوند  - آتش( الف

 ايمان به همه فرشتگان الزم است -آتش ( د فرشتگان ايمان و اطاعت مطلق به خداوند دارند -نور ( ج

 نشانه چيست و چه چيزهايي به دنبال دارد؟ "سالم هي حتي مطلع الفجر " سالم در آيه شريفه -9

 سالمت و رحمت و بركت - ها در شب قدرلطف و عنايت ويژه الهي به انسان ( الف

 هاي شيطانيو عدم تاثير وسوسه رحمت -شب قدرعنايت ويژه الهي به همه موجودات در لطف و ( ب

 سالمت و رحمت و بركت - در شب قدر  لطف و عنايت ويژه الهي به بندگان( ج

 شيطانيعدم تاثير وسوسه هاي  - شب قدر لطف و عنايت ويژه الهي به بندگان( د

 ن الطاف خداوند را به خود جلب كرد؟تواشب رحمت الهي است با كدام عمل مي در شب قدر كه  -11

 صدقه( د   نماز( ج   استغفار( ب    توبه( الف



دام كنهج البالغه  31نامه از  "...اعلم ان الذي بيده خزائنُ السماوات ِ و االرض ِ  وَ" اين فراز  بر اساس  -11   

 هاي رحمت خداوند متعال است؟نشانهاز گزينه 

 بنده را فرمان داده كه از او بخواهد تا عطا كند( الف

 بين بنده و خودش كسي را قرار نداده تا حجاب و فاصله ايجاد كند( ب

 را مسدود نكرده است توبه در صورت ارتكاب گناه درِ( ج

 صحيح است همه موارد( د

اگر مرگ در چه حالي به انسان برسد گويا  نهج البالغه، 31در نامه  السالمعليه  ه به كالم امام عليبا توج -12

 آدمي تباه شده است؟

 . قبل از اينكه توبه كرده باشد( ب  در حال گناه يا در انتظار توبه كردن( الف

 صحيح است جب و گزينه ( د    در حين ارتكاب گناه ( ج

 ترين ستم ها كدام است ؟دبدترين غذاها و ب - 13

 ها، ستمكاري به دوستان است ها ، و بدترين ستمن غذاها لقمه غريبهبدتري( الف

 ها، ستمكاري به ناتوان است بدترين غذاها لقمه حرام، و بدترين ستم( ب

 ها، ستمكاري به دوستان است بدترين غذاها لقمه غير مسلمان، و بدترين ستم( ج

 ستمكاري به دوستان استها،  بدترين غذاها لقمه حرام، و بدترين ستم( د

احمقان  سرمايه و كاالياز چه چيز به عنوان  نهج البالغه، 31در نامه  عليه السالمعلي كالم امام  بر اساس -14

 ياد شده است؟

 همه موارد( د  تكيه بر آرزوها( ج پند گرفتن از تجربه ها( ب استفاده از تجربه ها( الف

 .جمله زير را تكميل نمائيدنهج البالغه،  31در نامه  السالمعليه با توجه به كالم امام علي  -15

 "..................به هنگام  درشتياست فروتني به هنگام نياز و .................. چه  "



 زيبا، نيازمندي( د  زشت، بي نيازي( ج  زشت، نيازمندي( ب ، بي نيازيزيبا( الف

هاي احسان دام گزينه را از راهالسالم ك، امام سجاد عليهصجاديهبا توجه به دعاي چهل و چهارم صحيفه  -16

 ؟خداوند بر بندگان مي دانند

 ماه رمضان( د  دين اسالم( ج اختصاص بندگان به آئين خداوندي( ب   شب قدر( الف

 ؟توان به امور همسايگان رسيدگي كرد، چگونه ميبا توجه به معني دعاي چهل و چهارم صحيفه سجاديه -17

 نيكي  و پيوند با همسايگان( ب    احسان و بخششبا ( الف

 پرس و جو كردن از همسايگان( د      معاشرت ( ج

را در مرتبه آناني قرار ده كه به و ما " در عبارت بر اساس معني دعاي چهل و چهارم صحيفه سجاديه،  -18

 ؟به كدام گزينه اشاره دارد " مراتب آن رسيده اند

 تب مسلمانيامر( د  مراتب روزه داري (ج  مراتب بندگي( ب  مراتب نماز (الف

روزه دارن را چگونه از خداوند ِ  و شب اي چهل و چهارم صحيفه سجاديه روزامام سجاد عليه السالم در دع -19

 مي خواهند؟

 ش ما را به روزه داشتن و در شبش به نماز و زاري و خشوع در برابر خدا مشغول بودنير روزهاد( الف

 در روز روزه دار بودن و در شب نماز شب خواندن( ب

 در روز روزه داري و پيوسته نماز خواندن و در شب در حال دعا و استغفار( ج

 استغفار و توبه شب در روز روزه داري و قرآن خواندن و در( د

-راه حق ميعبادي كه هر چه دارند در آن  " عبارتبا توجه به دعاي چهل و چهارم صحيفه سجاديه،  -21

توصيف كدام گروه از بندگان خدا " بخشند در حالي كه قلوبشان از انديشه بازگشت به حضرت رب ترسان است

 است؟

 مومنان( د  پرهيزكاران( ج عباد شايسته خداوند( ب واقعي ماه رمضان روزه داران( الف

 چيست؟ "كُربَهٍ قَد فَرجتها" ه افتتاح منظور از در دعاي شريف -21



 اندوه هاي زدوده شده( ب   مهر و رحمت هاي گسترده شده( الف

 گرفتاري هاي برطرف شده( د   لغزش هايي چشم پوشيده شده( ج

 است؟كدام گزينه  "موال كريما"منظور از " فلم ار موال كريما اصبر علي عبد ليئم" ت در عبار -22

 استهمه موارد صحيح ( د  خداوند( ج   امام زمان( ب  پيامبر ( الف

امان بخشد  را ...............ستايش خاص خدايي است كه "   عبارت، با توجه به ترجمه دعاي شريفه افتتاح  -23

 ؟با كدام گزينه تكميل مي شود " را زبون كند.............. ا نجات دهد و ر............ و 

 ناتوان شمردگان -شايستگان   - هراسناكان( ب گردنكشان - شايستگان - هراسناكان( الف

 سركشان - شايستگان – هراسناكان( د ظالمان  - توبه كنندگان - شايستگان( ج

 نام كداميك از معصومين در دعاي افتتاح آمده است؟ -24

 امام 12پيامبر و حضرت فاطمه و ( ب    پيامبران و رسوالن و برگزيدگان( الف

 مهديپيامبر  و حضرت ( د     پيامبر و  دوازده امامان( ج

 فرازهاي پاياني اين دعاي شريف در توصيف چه كسي است؟ ،با توجه به ترجمه دعاي افتتاح  -25

 امام زمان( ب    امام زمان و مساله انتظار فرج( الف

 الف و ج صحيح استگزينه  ( د      پيامبر و دين اسالم( ج


