
 ◇ بسم هللا الرحمن الرحیم ◇

 سواالت مسابقه    

   در کدامین سوره قرآن خداوند وعده عطا به پیامبر داده است که ما به وعده خود عمل کردیم؟ _1

    کوثر (1

    تکاثر (۲  

   ضحی (۳

 شمس (۴

________ 

 کوچک ترین سوره قرآن چیست؟ و نام آن از چه چیزی بر گرفته شده است؟ _۲

 برگرفته از خالص بودن افکار خوب -نام سوره حمد(1

 برگرفته از شب قدر -نام سوره قدر (۲

  برگرفته از آیه اول همان سوره -نام سوره کوثر  (۳

  قریش -فجر  -سوره های متعددي هست مانند اخالص  (۴

__________ 

  کلمه کوثر از ریشه چه کلمه ایی هست و معنای آن چیست ؟  _۳

 از کثرت برگرفته شده است و به معنای شفاعت هستکوثر   (1

 کوثر از کثرت برگرفته شده است و به معنای مقام و علم کثیر هست (۲

  کوثر از کثرت برگرفته شده است و به معنای خیر فراوان  هست (۳

  کوثر کلمه اصلی است و به معنای خیر کثیر (۴

_________ 

  ک در هزار ماه بدون شب قدر است  این معنی اشاره به کدام یک از آیه های زیر دارد؟کار نیک در شب قدر بهتر از کار نی _4

  فی الف شهر لیس فی لَْیلَة القدر (1

  لَْیلَةالقدر  خیر من الف شهر  (۲

 الَعمل الصالح فیها خیر من العمل (۳

وحُ   (۴ ُل اْلَماَلئَِكةُ َوالرُّ   تَنَزَّ

_________ 

  )ع(   در مورد  پاسخ به این سوال آیا روح همان جبرئیل است؟ طبق صحبت  امام صادق_5

 بله_  همان جبرئیل  است (1

 خیر_ جبرئیل ار مالئکه  است (۲

  روح برتر از مالئکه است (۳



 ۳و ۲گزینه  (۴

__________ 

  حضرت زهرا  در معروف ترین  خطبه خود در مورد فلسفه و دلیل نماز چه فرمودند؟ _6

 ترین  و کامل ترین نوع عبادت هست نماز جامع (1

 آنچه میتواند به عنوان تشکر قرار بگیرد نماز است (۲

  فلسفه نماز تشکر کردن از خداوند (۳

  نماز پاک شدن روح از تکبر (۴

__________ 

 زیر دارد؟ آنان  بر فرمان خداوند پیشی نمی گیرند  فقط فرمان  او را عمل میکنند  اشاره به کدام  یک از آیه های _7

 َعلَْیَها تِْسعَةَ َعَشرَ  (1

َطاٖع ثَمَّ أَِمینٖ (۲  مُّ

 اَل یَْسبِقُونَهُ بِاْلقَْوِل َوهُْم بِأَْمِرِه یَْعَملُونَ  (۳

 یََخافُوَن َربَُّهْم ِمْن فَْوقِِهْم َویَْفعَلُوَن َما یُْؤَمُرونَ  (۴

__________ 

   َع معنی این آیه نشان دهنده کدام یک از وظایف فرشتگان است؟أُوِلي أَْجنَِحٍة َمثْنَٰى َوثاَُلَث َوُربَا _8

 برخی از فرشتگان برای حفاظت گماشته شده اند (1

 قدرت تمام فرشتگان  یکسان نیست و ظرفیت متفاوتی دارند (۲

 ایمان به همه فرشتگان واجب است (۳

  فرشتگان در بهشت هر کدام ماموریت و نقش خاصی دارند (۴

__________ 

  نام بعضی از فرشتگان که خداوند بر اساس  ماموریتشان  نام گزاری کردند چه می باشد ؟ _9

 المدبرات_ الناشرات (1

 المدبرات  _ الناشرات  _ الفارقات (۲

  تنزیل مالئکه_ الناشرات (۳

  ۲و  1گزینه  (۴

__________ 

  جبرئیل  است تالوت  کردند چیست؟آیه ایی که امام صادق )ع( در پاسخ به سوال  آیا  روح همان _10

  اِن علیکم الحافظین (1

َن اْلَمآلئَِکةِ   (۲ ُکْم َربُُّکم بِثاَلَثَِة آالٍَف م ِ  یُِمدَّ

 تنزیل المالئکه و الروح (۳



  ان هللا و مالئکته یصلون على النبی (۴

__________ 

 . نزدیکی  افکار به  خداوند  است را بیان کنیدیکی از پیام  آیه ی سالُم هی حتی مطلع الفجر  که در مورد  _11

  شب قدر ، شب رحمت است (1

 شب قدر،  شب سالمت فکر و روح آدمی به سوی خداوند است (۲

  شب قدر،  شب  الطاف  خداوند (۳

 شب قدر، شب توبه کردن (۴

_________ 

   آیه نشان  به کدام یک از ماموریت  های فرشتگان دارد؟إن  المالئكةَ ال یأكُلوَن،وال یَشَربوَن ، والیَنِكحوَن ،  این  _12 

  فرشتگان  بدون اذن دخول  خداوند کاری را انجام نمیدهند (1

  فرشتگان همه از نور هستند (۲

  ایمان به همه فرشتگان الزم است (۳

  فرشتگان اهل خوردن و  آشامیدن و آمیزش جنسی  نیستند (۴

_________ 

  خداوند بر بشر در شب قدر چیست؟مهم ترین نعمت   _1۳

  در شب قدر خداوند توبه کنندگان را می پذیرد (1

  نازل شدن قرآن در شب قدر (۲

  شناختن مقام و منزلت خداوند (۳

  امور عالم را از طریق فرشتگان  به انجام  می رساند (۴

__________ 

حمد  بخواند خداوند گذشته  او را میبخشد و شروعی دوباره عطا  روایت داریم کسی که این آیه را در  نماز واجب بعد از   _14

  میکند ،این آیه کدام است؟

 یتوفاکم ملک الموت (1

  غفرهللا لک ما مضی فاستانف  العمل(۲

   باذن  ربهم ِمن کل اَمر (۳

 ان نی انا هللا (۴

________ 

  کلمه) اِنا( آغاز  شده است  ، نام آن ها چیست؟از میان یکصد و چهارده سوره قرآن چهار سوره هست که با  _15

  فتح ،  نوح ، قدر ، تکاثر (1

 کوثر، نوح ، تکاثر ، نور (۲



  فتح ، نوح، قدر ، کوثر (۳

 نجم،  فتح، مدثر،  کوثر (۴

 1401 سال رمضان مبارک ماه ویژه خوانی کتاب مسابقه

 

 معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر

 دانشجویی شهیدآوینی موسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصربسیج 


