
 

رمزک رفهنگی رقآن و عترت                              
گاه علوم زپشکی تهران     نهاد  نمایندگی مقام معظم رهبری    دانش

00618006 - 00618006-08819116تلفن و نمابر :   

       پیامک :  966612862  

mfquranetrat@gmail.com 

WWW.NAHAD-TUMS.IR      

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

 طبقه فوقانی مسجد المهدی عجل ا.. تعالی فرجه الشریف  

جهت دانلودفایل کتاب وسواالت به سایت نهاد نمایندگی مقام معظم 

 رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه بفرمایید.

 طریقه ارسال پاسخنامه: 

عبارت استتتاد       -نام خانوادگی   -: نام  به صورت پیامک    -

کارمند دانشجو)خانواده(یاجهادگرو محل خدمت یا محل تحصتیتل       

به همراه یک عدد ده رقمی را وارد فرمائید؛ بطوری کته               -دانشجو

را در نظر گرفتته       1 2 3 4بجای حتروف الف  ب  ج  د شماره های         

( یتا     4321432143مانند: )علی مومنی  کارمند دانشکده پزشکی )       

 ( 4321432143)زهرا والیی  همسر کارمند  امیر اعلم  )

 پیامک بفرمائید. 000700002به شماره  

 

الّذین یؤمنون بالغیب   “ استفاده از کالم حق تعالی در آغاز سوره بقره        .با   8

 اولین واجب بعد از ایمان به خداوند..................می باشد.”و یقیون الصلوة

 الف(رعایت حق الناس           ب( اطاعت از والدین 

 د(همه موارد        ج( نماز 

شفاعت ما ”نماز در کالم انبیاءو اولیاء چگونه است ؟واین روایت  -9

از “ شامل کسانی که نسبت به نماز سهل انگاری کنند نخواهد  رسید

 کدام معصوم میباشد .

 ءامام موسی کاظم  )ع(-الف( اولین سفارش انبیاءو اولیاء

 امام صادق )ع(-ب( آخرین سفاش انبیاءو اولین وصیت اولیاء

 پیامبر اکرم )ص(-ج( اولین سفارش انبیاءوآخرین وصیت اولیاء

 امام صادق )ع(-د( اولین سفارش انبیاءوآخرین وصیت اولیاء

 نماز گزار در نماز چگونه از خدا شکر گذاری می کند ؟ -6

 الف:زبانی                                 ب:دائمی و سازنده   

 ج(عملی                                    د( همه موارد 

 کدامیک برای امام جماعت اولویت اول است ؟ -6

      الف(ایمان و عدالت                     ب(شایستگی ظاهری 

 د( مردمی بودن             ج( ساده زیستی   
 

ویژه اساتید کارکنان دانشجویان دانشگاه علوم 

 ) باخانواده وفرزندباالی ده سال(پزشکی تهران 

 وجهادگران قرارگاه همیارسالمت 

 حضرت نرجس خاتون)س(

 است .”.......بسم اهلل الرحمن الرحیم ”در “باء“حرف -6
 الف( حرف اضافه                       ب( به معنای همراهی حق تعالی 

 معنی                      د( رمز استمداد و توکل 26ج( دارای 

کدام آیه در نماز مارا به الگوپذیری از انسانهای شاخصی همچون  -0

 انبیاءشهداءو صالحین هدایت می کند ؟

 ب( غیر المغضوب علیهم              الف( وال الضالین 

 د( صراط الذین انعمت علیهم              ج( اهدانا الصراط المستقیم 

 شامل........... می شود.”ان الصلوه تنهی عن الفحشاءوالمنکر”. آیه 2

 الف( نماز گزار بدنش ناپاک و لقمه اش آلوده نیست  

 ب( نماز گزار سست نیست  

 ج( نماز گزار نمی تواند لباس و مکانش حرام باشد.         

 د( همه موارد  

. از نظر روایات آموزش نماز ،رکوع و سجود به کودک در چه سنی                 1

 باید باشد ؟

 سالگی 6سالگی           د( 0سالگی       ج(1ب(    سالگی  2الف( 

  هر رکعت نماز با مسواک ثواب چند رکعت نماز را دارد؟.1

 رکعت 41رکعت                      ب:07الف:
  رکعت 17رکعت                      د:  477ج:

ربّنالیقیموا الصلوة فاجعل افئده من       ”سوره ابراهیم   22.طبق آیه    86

حضرت با خانواده برای چه هدفی به مکه هجرت          “الناس تهوی الیهم  

 کردند ؟

 الف(تجدد بنای کعبه  

 ب( اقامه نماز و احیای زکات  

 ج( دعوت مردم به حج  

 د( اقامه نماز

 مهلت مسابقه کتابخوانی تا

 99خرداد41شنبه 


