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) ره( مکان:  انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی    

 طبقه فوقانی مسجد المهدی عجل ا.. تعالی فرجه الشریف  

 بسمه تعالی  

مسابقه کتابخوانی ویژه  ماه مبارک رمضان، از طرف مرکز فرهنگی قررنن و    

عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ترهرران،     

ویژه اساتید، کارکنان و خانواده ایشان )همسر و فرزندان باالی ده سرا(( و        

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد .

به قرلرم   تفسیرسوره زمر  کتاب مرجع پاسخ به سواالت این مسایقه،  

حجت االسالم و المسلمین استاد محسن قرائتی   می باشدکه توسر  ایرن     

مرکز به طور رایگان توزیع می گردد.الزم به ذکر است، سروا( مسرابرقره و          

 نن  از این ندرس قابلیت دانلود دارد:   PDFمتن

 

www. nahad - tums. ir 
 بااهداء جوائز ارزنده

 طریقه ارسال پاسخنامه: 

  

 پاسخنامه را به صورت های زیر ارسال فرمائید:

 فرهنگی آن مرکز  رابطبواسطه  -1

 به مرکز فرهنگی قرآن و عترت پست  -2

عبارت استاد، یا کارکنان، -نام خانوادگی -: نام پیامکبه صورت  -3

به همراه  -خانواده یا دانشجو و محل خدمت یا محل تحصیل دانشجو

یک عدد پانزده رقمی را وارد فرمائید؛ بطوری که بجای حـروف الف، 

را در نظر گرفتـه، مانند: )علی مومنـی     1،2،3،1ب، ج، د شماره های 

( یا )زهرا والیی   123112311231123تبار، کارمند دانشکده پزشکی،

 ( 123112311231123پور، همسر کارمند، امیر اعلم، 

 پیامک بفرمائید.      700092002به شماره      

جهت اطالع از نتیجه مسابقه به سایت نهاد نمایندگی مقام معظم 

 رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه بفرمایید.
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 نام و نام خانوادگی..................................................................................

 محل خدمت ..........................................................................................

 تلفن) ترجیحاً همراه(  :..........................................................................

 دانشجو  خانواده  کارکنان اساتید        

مسابقه  بزرگ کتابخوانی  مسابقه  بزرگ کتابخوانی  مسابقه  بزرگ کتابخوانی  
   تفسیرسوره زمرتفسیرسوره زمرتفسیرسوره زمر

   ویژه ماه مبارک رمضانویژه ماه مبارک رمضانویژه ماه مبارک رمضان

 د ج ب الف شماره 
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آنان که در گناهان زیاده روی می کنند،در قیامت بـا    -11

عباراتی پشیمانی خود را ابراز می کنند .همه گزینه هـا     

 غیر از گزینه ......از عبارات این افراد است.

الف( ای کاش بازگشتی به دنیا برایم میسر می بود تا از زمرره       

 نیکواران گردم

 ب( چه کوتاهیها که در حق خدا نکردم

ج( ای کاش پیام نواران خدا ا تکذیب نمی کردم و تکبر نرمری      

 ورزیدم

 د( اگر خداوند راهنمائیم می کرد از زمره پرهیزکاران می شدم

 

 ))ظلل((به چه معناست؟-12

 الف( تاریکی ها                       ب( سایبانها                      

 ج( خطاها و لغزش ها                د(گمراهی ها

 کدام معنا را در بردارد؟ 11کلمه))اتقوا((در آیه -13

 الف( متقین دور از بالهای بیرونی و درونی                           

 ب( متقین هیچگونه اندوه درونی ندارند

 ج( تقوا وسیله نجات و رستگاری                                            

 د( همه موارد

 باالترین شکر عملی نزد خداوند.......-11

 الف(نماز           ب(دعا و نیایش                                  

 ج(بندگی           د(قلب روشن

واژه ))شکر(( عالوه بر شکر نعمت اصطالحی،کنـایـه       -11

 از...........است.

 الف(تسبیح و تقدیس خداوند                                                     

 ب( ستایش پروردگار

 ج( دعا و نیایش با پروردگار                                                   

 د( ایمان و فرمانبرداری از دستورات خدا

 سوره زمر مراد از کفر چیست؟ 4در آیه -1

 الف( گناه                       ب( کفران نعمت        

 ج( انحراف                      د( شرک

پاداش و اجر به غیر حساب مختص چه کسانی می -2

 باشد؟

 الف( محسنین                 ب( متقین               

 ج( ذاکرین                      د( صابرین

در روز قیامت چهره بعضی از مردم به سبب غم و اندوه -3

 و خواری،سیاه است زیرا در دنیا.........

 الف(سرگرم لهو و لعب می باشند     ب(دروغ می گویند

 ج(بر خدا دروغ می بندند              د(بر مردم تهمت می زنند

 چیست؟ 1منظور از ))ظلمات ثالث((در آیه -1

 الف( کروی بودن کره زمین         

 ب( الیه های جنینی اکتُودِرم و مِزوُدِرم و اِندُودِرم  

 ج  )تاریکی های شکم مادر،رحم و بچه دان      

 د( گزینه ب وج                  

 چرا دفاع اهل جهنم از آتش با صورتشان است؟-1

 الف( کنایه از سختی جهنم دارد                      

 ب( چون دست و پایشان بسته است

 ج( چون نتش حهنم سوزنده است                    

 د( هر کدام از سه حالت ذکر شده ممکن است

 ))قانت((به چه معناست؟-1

 الف(کسی است که عبادت را ناقص انجام می دهد                

 ب( شخصی که امیدش را به خداوند از دست داده است

ج( فردی است که ظاهرا بر خداوند توکل می کند در حالیکه 

 اعما( صالح زیادی انجام نمی دهد

د( شخص فرمانبردار و مطیعی است که با خشوع و خضوع نماز و 

 دعای خود را طو( می دهد

زیان آشکار به عمل چه کسانی اشاره می          11با توجه به آیه     -4

 کند دلیل این نیازمندی چیست؟

الف(کسانی که عمر و جان خود را به سبب گمراهی در قیامت هدر می            

 عبادت غیر اهلل-دهند

ت( کسانی که عمر و جان خود و حتی خویشان خود را به سبب                    

 عبادت شیطان-گمراهی در روز قیامت هدر می دهند

ج( کسانی که عمر و جان خود و حتی بستگان خود را اه سبب                      

 عبادت غیر اهلل-گمراهی ددر روز قیامت هدر می دهند

د(کسانی که فق  عمر  و جان خوود را به سبب گمراهی در روز قیامت          

 گمراهی-هدر می دهند

 سوره زمر ))احسن الحدیث((به معنای چیست؟ 23در آیه -8

 الف( فصاحت و بالغت           ب( شفافیت و صداقت                  

 ج( جامعیت و حقانیت            د( همه موارد

سوره زمر ))جاء بالصدق((کدام معنی درست          23در آیه    -3

 است؟

 الف( صدق در سخن و گفتار                                      

 ب( صدق در عهد و پیمان                   

 ج( صدق به معنای دوست داشتن                             

 د( صدق در مسئولیت 

 سوره زمر کدام گزیننه است؟ 13معنی کلمه ))فتنه((در آیه -11

 الف( بال و مصیبت           ب( محک و معیار          

 ج( هالک و دمار            د( امتحان و نزمایش 

 


