بسمه تعالي
مسابقه كتابخواني " تفسير سوره مباركه اِسراء" به مناسبت ماه مبارك رمضان
معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بينالملل دانشگاه علوم پزشكي تهران
خرداد ماه 6931
 -1كدام سخن درباره معراج پيامبر صحيح است؟
الف) معراج مقدسترين سفر در طول تاريخ است كه جسماني بوده نه فقط با روح و در بيداري بوده ،نه در
خواب.
ب) معراج مهمترين سفر پيامبر در طول حيات ايشان بود و اصل آن از ضروريات دين و مورد اتفاق همهي
فِرَق اسالمي بوده است.
ج) مساله بعث پيامبر در معراج مطرح شد.
د) هدف از معراج ،كسب معرفت و رشد معنوي و دستيابي به همه ي آيات الهي توسط پيامبر بود.
 -2رمز نجات و بقاي انسان و عصارهي دعوت پيامبران چيست؟
الف) عبوديت و بندگي – توحيد

ب) شكرگذاري -نبوت

ج) در مكتب انبيا بودن -توحيد

د) عبرت از گذشتگان -نبوت

 -3ترجمه عبارت '' ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم'' كدام گزينه است؟
الف) قران به پايدارترين شيوه هدايت ميكند و قران استوارترين ملت ها و امت ها را هدايت مي كند.
ب)همانا اين قران به استوارترين راه ،هدايت مي كند.
ج)خرافات و اوهام در منطق استوار قرآن راه ندارد.
د)قرآن تنها كتابي است كه قوانين ابدي و ثابت دارد.
 -4كدام گزينه از آفات فكر و عمل بشر است؟
الف) رباخواري

ب) عجله و شتاب

 -5محور هدف ها در تدبير نظام آفرينش كيست؟

ج) خرافات

د) تكبر

الف) پيامبر

ب) خداوند

ج) انسان

د) انبيا و امامان

 -6كلمه '' طائر'' در عبارت '' و كل انسان الزمناه طائره في عنقه '' كنايه از چيست؟
ب) كارنامه اعمال

الف) پرنده سعادت

ج) مرگ و عجل

د) عمل انسان

 -7پيام آيه  15سوره مباركه اسرا كدام گزينه است؟
الف) عقل ،به تنهايي براي سعادت بشر كافي و هدايت انبيا الزم است.
ب)الزمه آخرت آمدن انبيا و امامان است.
ج)سنت خدا بر آن است كه كسي يا امتي را بدون بيان و اتمام حجت ،عذاب نكند.
د) همه موارد صحيح است.
 -8پيام آيه " ففسقوا فيها فحق عليها القول" چيست؟
الف)تهديدهاي الهي را جدي بگيريم.
ب) بدون اتمام حجت عذاب الهي نازل نمي شود.
ج) قهر و عذاب الهي شديد است.
د) تهديدهاي الهي را جدي بگيرم و خود را اصالح كنيم ،چون عامل اجراي تهديدهاي الهي عملكرد خود
ماست.
 -9كدام گزينه شرط سعادت اخروي است؟
الف) ايمان و تالش

ب) تالش

ج) تقوا

د) كسب روزي حالل

 -11پاداش نگاه رحمت به والدين  ..............است و  .............از اوصاف موحد واقعي است و يكي از نشانه هاي
صالح بودن انسان  ............است.
الف) مغفرت ،بخشنده بودن ،توبه كردن
ب) بهشت برين ،خدمتگزاري به اولياء ،حج مقبول
ج) حج مقبول ،احسان به پدر و مادر ،انابهي پي در پي
د) حج مقبول ،خدمتگزاري و احسان به پدر و مادر ،توبه كردن

 -11اولويت بندي در انفاق به چه ترتيب است؟
الف) ابن سبيل ،فقرا ،فاميل ،والدين
ب) فقرا ،ابن سبيل ،والدين ،فاميل
ج) والدين ،فاميل ،فقرا ،ابن سبيل
د)فاميل ،والدين ،ابن سبيل ،فقرا
 -12عبارت '' احسن تأويالً '' چه پيامي دارد؟
الف) كسب صحيح ،موجب خوش عاقبتي است.
ب) ترازو و وسايل سنجش و محاسبات تجاري ،بايد سالم و دقيق باشد.
ج) دقت در ترازو ،وزن و محاسبات ،عامل خير و بركت است.
د) درستكاري اقتصادي برتر از دارايي و كسب مال از راه كم فروشي است.
 -13فلسفه فرمانهاي الهي  ...................و  ........................عامل پيدايش تقواست.
الف) سعادت بشر ،ايمان به قيامت
ب) خير خود انسانها ،ايمان به قيامت و حسابرسي خداوند
ج) پيشرفت مادي و معنوي انسان ،حسابرسي در روز قيامت
د) سعادت اخروي ،توجه به كارنامه اعمال
 -14درباره پيام عبارت '' حجاباً مستورا '' كدام گزينه صحيح نيست؟
الف) محروميت از درك وحي ،عذاب و قهر الهي است و اين همان نمونه چوب خدا صدا ندارد است.
ب) خداوند حقايق و معارف را از غير اهلش پوشيده داشته است.
ج)ايمان به معاد ،عامل پذيرش دعوت انبيا و كفر به معاد ،سبب نپذيرفتن نبوت و معارف الهي است.
د) هيچ كدام
 -15پيام عبارت " رجالً مسحوراً '' چيست؟
الف) شما جز از مردي افسون شده پيروي نمي كنيد ( آن را هم مي دانيم).

ب) دشمنان ،چون توجه مردم را به رهبران الهي مي بينند ،با تهمت و دروغ به آنان ضربه مي زنند.
ج)دشمنان به پيامبر تهمت سحر و جادوگري زدند.
د) همه موارد صحيح است
 -16معاد جسماني است و دليل انكار معاد از سوي مشركان و افراد لجوج و كافران .............است و الزمهي
عبوديت  ......................با ديگران است.
الف) غفلت از قدرت الهي ،خوش گفتاري

ب) پيروي از شيطان ،مهرباني

ج) پيروي از شيطان ،خوش گفتاري

د) غفلت از قدرت الهي ،مهرباني

 -17پيام سوره مباركه اسرا درباره خوابها و تعبير خواب چيست؟
الف) خواب پيامبر سبب نزول سوره قدر شد.
ب) تعبير خواب نمي تواند وسيله آزمايش مردم قرار گيرد.
ج) خداوند ،گاهي از طريق خواب ،بعضي حقايق را به پيامبر و ديگران الهام مي كند.
د) در دل لجوجان متعصب هم ،هشدارها اثر دارد.
 -18كدام گزينه درباره حسادت صحيح نيست؟
الف) برخي از حسدها و كينه ها نسل هاي آينده را نيز در بر ميگيرد.
ب) خودپرستي ،انسان را به طغيان در برابر خدا ميكشد.
ج) دل كندن از جاه و مقام يكي از سهل ترين امتحانات است.
د) حسادت ،به تدريج به كينه و اقدام عليه ديگران تبديل ميشود.
 -19شيطان با كدام روش انگيزهي توحيدي انسان را ميگيرد و بستر نفوذ شيطان چيست؟
الف) تبليغات  -آرزوهاي انسان

ب) تكبر ورزيدن – آرزوهاي انسان

ج) عصبيت گرايي – بخل ورزي

د) مال دوستي انسان – تبليغات

 -21كدام گزينه از داليل فطري بودن توحيد است؟
الف) در گرداب خطر ،انسان يكتا پرست مي شود.

ب) انسان در حالت درماندگي و نا اميدي از همه وسايل مادي ،متوجه يك نقطه غيبي مي شود كه او را نجات
دهد.
ج) همان قدرت غيبي كه به هنگام نا اميدي و درماندگي به آن پناه مي بريم ،خداست.
د) فاصله گرفتن از وسايل مادي ،عامل درك بهتر حقايق مي شود.
 " -21احساس امنيت از عقوبت ،زمينه ساز غفلت است ".پيام كدام آيه از سوره مباركه اسراء است؟
ب) آيه 69

الف) آيه 43

د) آيه 68

ج) آيه 83

 -22تقسيم بندي مردم در قيامت و محاكمه انسان ها در قيامت بر اساس چيست ؟
الف) رهبرانشان – دالئل و اسناد مكتوب

ب) تقوايشان – گواهي اعضاي بدن

ج) عملشان – نامه اعمال

د) ميزان بندگي – نامه اعمال و گواهي اعضاي بدن

 -23اولين نمازي كه واجب شد نماز  ........و در ميان نماز ها نماز  ........جايگاه ويژه اي دارد و نماز  .........يكي
از نمازهاي بسيار با فضيلت است.
الف) صبح ،شب ،غفيله

ب) ظهر ،صبح ،شب

ج) صبح ،غفيله ،شب

د) ظهر ،شب ،صبح

 -24حديث '' شرف مومن ،نماز شب است و عزتش ،آزار و اذيت نكردن مردم'' از كدام امام معصوم است؟
الف) امام صادق (ع)

ب) حضرت علي (ع)

ج) امام محمد باقر (ع)

د) امام سجاد (ع)

 -25اين عبارت كدام گزينه را توصيف مي كند؟ " استداللش ،ركود فكري را شفا ميدهد ،موعظههايش
قساوت را درمان ميكند؛ قوانين و احكامش عادات خرافي را ريشهكن ميسازد ،بيماري غفلت و امراض جسمي
را شفا ميدهد و رهنمودهايش تاريكيها را روشن ميكند" .
الف) نماز

ب) پيامبر

ج) قرآن

 -26پيام عبارت " امسكتم خشيه االنفاق" چيست؟
الف) سرچشمه رفتار بشر روحيه و خصلت هاي اوست.
ب) ترس از تهيدستي يكي از ريشه هاي بخل است.
ج) كثرت مال اثري در سخاوت افراد حريص و بخيل ندارد.
د) بعضي انسان ها سيري ناپذيرند و هر چه بيندوزند باز نگران كم شدن آنند.

د) سوره اسراء

 -27محور كار پيامبران چيست؟
الف) دعوت به سوي خداوند

ب) هدايت انسان ها

ج) رهبري جامعه اسالمي

د) بشارت و انذار

 -28كدام گزينه از فوائد قرائت سوره مباركه اسراء است؟
الف) ديدار امام زمان

ب) ديدار پيامبر در روز جمعه

ج) شفاعت حضرت علي (ع) در روز قيامت

د) محشور شدن با شهدا

 -29اين سخن از كيست و درباره كدام آيه است ؟ " هرگاه براي ورود به كاري ،ترس و وحشت داشتي اين
آيه را بخوان"
الف) حضرت پيامبر – آيه 84

ب) حضرت علي (ع) -آيه 55

ج) امام موسي كاظم (ع) – آيه 81

د) امام صادق (ع) – آيه 81

 ........... -31براي آنانكه به قيامت ايمان ندارند هدايتگر نيست.
الف) امام

ب) پيامبر

ج) قرآن

د) قرآن ،امامان و پيامبران

