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       پیامک :  966612862  

mfquranetrat@gmail.com 

WWW.NAHAD-TUMS.IR      

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

 بسمه تعالی  

، از طرف   ( حضوری وغیرحضوری مسابقه کتابخوانی ویژه  ماه مبارک رمضان)       

مرکز فرهنگی قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگگگاه           

علوم پزشکی تهران، ویژه اساتید، کارکنان و خانگواده ایشگان )هگمگسگر و                    

فرزندان باالی ده سال( و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می             

 گردد .

به قلم تفسیرسوره احزابکتاب مرجع پاسخ به سواالت این مسایقه،       

حجت االسالم و المسلمین استاد محسن قرائتی   می باشدکه توسگ  ایگن                

مرکز به طور رایگان توزیع می گردد.الزم به ذکر است، سگوال مسگابگقگه و              

 آن  از این آدرس قابلیت دانلود دارد:   PDFمتن
 ahzab.PDF%20sureh%20http://gharaati.ir/pdf/books/tafsir 
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 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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کوتاه ترین وموثگرتگریگن نگکگتگه از             

تفسیرسوره احزاب ازدیدگاه خگودرابگه      

ارسگال     966612862شماره پیامگک  
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به قیدقرعه به شرکت کنندگان این بخگ  جگوایگزی            

 اهداءخواهدشد.
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 اولین فرمان الهی درسوره احزاب چیست؟-1

 الف( التطع الکافرین               ب( اتق اهلل      

 ج( اقیموالصاله                      د(یاایها النبی

ِبيُّ أَْولَٰى ِباْلُمْؤِمِنينَ “ آیه-2  درچه زمانی نازل شد ؟...“  النَّ

 الف( درغدیرخم                ب( درآستانه جنگ تبوک             

 ج( درآستانه جنگ بدر        د( درحجه الوداع

 اولویت داشتن پیامبراکرم)ص( برمومنان چگونه است؟-3

 الف(اولویت درمسائل حکومتی

 ب(اولویت درمسائل فردی وتمام امور

 ج(برترازوالیت مردم برخودشان             د( هرسه مورد

پیامبران اوالعزم وصاحب شریعت درکدام آیه نام برده -1

 شده اند؟

 د( ب و ج       2ج ( آیه    0ب(آیه    6الف( آیه

 الزمه تفکیک ناپذیرایمان کدام است؟  1باتوجه به آیه -5

 الف( عمل صالح      ب( عمل خالصانه     ج(نماز    د(صداقت

فاحبط اهلل “عامل تباهی ونابودی اعمال درآیه-6

 چیست؟“اعمالهم

 الف( نفاق    ب(شرک      ج(فرار ازجنگ     د(ترس و بخل

خداونددرقرآن کریم چه کسی رااسوه معرفی کرده -7

 است؟

 الف(پیامبراسالم            ب(پیامبراسالم وحضرت ابراهیم

 ج(تمام پیامبران            د(صالحان ونیکوکاران

آیه ای که امام حسین علیه السالم هنگام وداع اصحاب -1

 وبربالین شهدامی خواند؟

 98د( آیه          96ج(آیه         96ب(آیه        96الف(آیه

 پیامبراکرم)ص(رابطه انسان را باخدابه چه تشبیه نموده؟-3

 الف(بیماروطبیب   ب(فقیروغنی   ج(بنده ومالک   د(ربّ ومربوب

 خاتمیت دین چگونه بانیازهای متغیرانسان سازگاراست؟-11

 الف(وجودقرآن وروایات

 ب( امام ونواب آنان

 ج( بازبودن باب اجتهاد واستنباط

 د(جامعیت اسالم

َ “نمونه ذکرکثیردرآیه-11  کدام است؟“  ِذْکراِ َکايراِ  اْذُکُروا َللاَّ

 الف( قرآن ونماز                        ب( تسبیحات حضرت زهرا)س( 

 ج( یادخدابازبان ورفتار                د( طواف درحج

 کدام است؟13مهمترین شرط ازدواج درآیه -12

 الف( خانواده        ب(والدین         ج(ایمان        د(هم کفوبودن 

يِما“خداونددرموردچه کسانی فرمود:-13 ِْ ا َف َِ ََ َوْو ِْ َوا  ؟“ َوَم

 الف( اطاعت کنندگان ازخداورسول      ب( مومنان به مبداءومعاد  

 ج( شهدای درراه خدا                       د( مالقات کنندگان خداوند 

امام علی علیه السالم امانت الهی عرضه شده به انسان              -86

 راچه می داند؟

 الف(نماز      ب(اهل بیت      ج(محبت پیامبر      د(دین اسالم   
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