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ی   عال ه ت م  بس
مسابقه تفسیر سوره فرقان در ماه مبارک رمضان، از طرف مرکز فرهنگیگی    

قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشیاه علوم پزشگکگی   

تهران ، ویژه پرسنل دانشیاه علوم پزشکی تهران و خانواده ایشان بگرگگزار     

 می گردد .

مرجع پاسخ به سواالت کتاب تفسیر سوره فرقان استاد محسحسح     

قرائتی می باشد که توسط ای  مرکز به طور رایگان توزیع می گردد. 

البته شما می توانید منبع مسابقه را از ای  آدرس نیحز ماحاهحده      

 نمایید:  
http://www.qaraati.ir/show.php?page=books&book=19 

 

 نسوه شرکت در مسابقه 
 صورت: 2این مسابقه به 

 )برگزاری به عهده رابطین فرهنگی مراکزدانشگاه( حضوری-1

ارسال پاسخنامهه( بهرگهزار        -) ویژه پرسنل و خانواده  غیر حضوری -2

شود.)الزم به ذکهر مهی بهاشهدایهن دوبهخهم ازههد مه هزابهوده و                             می

 جوایزهربخشی به صورت جداگانه می باشد(

 

 طریقه ارسال پاسخنامه :
از طریق رابحیحیح     پاسخنامه را از محل مشخص شده جدا نموده  بوسیله و -8

به مرکز فرهنیی قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام مگعگظگم    فرهنگی ای  مرکز 

 رهبری در دانشیاه ارسال نمائید .

عبارت پرسنل یا خانواده پرسنل و محل -نام خانوادگی-: نام پیامکبه صورت  -2

خدمت پرسنل به همرا یک عدد پانزده رقمی را وارد فرمائید ؛ بطوری که به جای 

را در نظر گرفتـه و مانند: )اکبر    4،2،2،1حـروف الف ، ب ، ج ، د شماره های  

بـه شـمـاره         422142214221422  –پرسنل دانشـدـده پـزشـدـی         -حسینی-

 پیامک بفرمائید. 200092402

 

 نام ونام خانوادگی.......................................................................................................

 محل خدمت )پرسنل( ............................................................................................

 شماره پرسنلی ..........................................................................................................

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

 دانشجو  خانواده پرسنل  پرسنل

 د ج ب الف شماره 
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مسابقه بزرگ کتابخوانی 

 تفسیر سوره فرقان

 ماه مبارک رمضان



 

 قرآن،عمل کافران را به چه چیز تشبیه نموده است؟-8

 الف(هیزمی در معرض سوختن      ب(کاهی بر باد

 ج(خاکستری در معرض تندباد      د(درختی خشک و بی حاصل

 

 بر اساس گفته امام صادق )ع( مراد از ))مکان بعید((چیست؟-9

 الف(فاصله مرگ و حیات            ب(فاصله یک سال

 ج(فاصله یک ماه                      د(فاصله دنیا و آخرت

 

 بر اساس روایات،چه کسانی در قیامت اعمالشان پوچ می شود؟-6

 الف(کسانی که نسبت به علی بن ابی طالب )ع(کینه دارند.

 ب(کسانی که از لقمه حرام پرهیز ندارند.

 ج(کسانی که مرتکب گناه صغیره می شوند.

 د(الف و ب

 

در قیامت،پیامبر اسالم )ص(از مهجوریت چه چیزی به پیشیاه   -6

 الهی شکایت می کند؟

 الف(قرآن                         ب(نماز

 ج(حج                             د(روزه

 

،چه چیزی بجای خدا معبود آدمی قرار گرفته 66بر اساس آیه -6

 است؟

 الف(بت                          ب(شیطان

 ج(هوای نفس                   د(مقدسات مذهبی

 

 رسالت جهانی پیامبر از کدام گزینه استفاده شده است؟-0

 الف(و لو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا

 ب(فال تطع الکافرین

 ج(جاهدهم به جهاد               د(ب و ج

 

 کدام یک از گزینه های زیر ،مضمون آیات قرآنی-86

 است؟ا

 لف(همانا من به شما نزدیکم

 ب(مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم

 ج(دعای دعا کننده را مستجاب می کنم

 د(هر سه مورد

 

 ،کلید موفقیت در آزمایش الهی96بر اساس آیه -86

 چیست؟

 الف(دعا و نیایش                ب(تقوا و توکل

 ج(نماز و تالوت قرآن            د(صبر و استقامت

 

 استفاده شده است که آفرینش 9از کدام گزینه در آیه -86

 بسیار دقیق است؟

 الف(له ملک السماوات و االرض

 ب(خلق کل شی

 ج(فقدره تقدیرا

 د(و لم یتخذ ولدا

 

 

 اطالعات بیشتر

00618006 

از کدام جمله استفاده می شود که نظام قیامت بر اساس رحمت  -2

 است؟

 الف(فسئل به خبیرا                  ب(الرحمن علم القرآن

 ج(خلق السماوات و االرض ....الرحمن

 د(کتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم

 

امام حسین )ع(برای چه کاری خواستار یک شب تاخیر در جنگ -1

 شد؟

 الف(اتمام حجت بر دشمن      ب(اقامه نماز و عبادت

 ج(تدبیر در امور جنگ           د(اتمام حجت بر یاران خویش

 

 سفارش قرآن در مورد نحوه برخورد با جاهالن چیونه است؟--1

 الف(مدارا و مالیمت              ب(مقابله به مثل

 ج(مجادله و گفتیو                 د(اعراض و ترد

 

 شیوه انفاق ))عباد الرحمن((چیونه است؟-86

 الف(انفاق لوازم ضروری           ب(انفاق همه دارایی ها

 ج(انفاق بخشی از دارایی ها       د(انفاق ارث و وقف

 

جزای بندگان خدای رحمن که در برابر مشکالت صبر کرده -88

 اند،چیست؟

 الف(پیروزی بر دشمن            ب(امکانات دنیوی

 ج(غرفه بهشتی                     د(تکامل معنوی

 

 در روایت،کدام امر،مغز عبادت شمرده شده است؟-89

 الف(تسبیح                      ب(دعا

 ج(حمد وستایش                د(ذکر

 


