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

 طبقه فوقانی مسجد المهدی عجل ا.. تعالی فرجه الشریف  

جهت دانلودفایل سواالت ومنبع  به سایت نهاد نمایندگی مقام معظم 

 رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه بفرمایید.

 طریقه ارسال پاسخنامه: 

 -: درابتدای پیام نام صحیفه سپس ناام  به صورت پیامک  -

عبارت استاد،  کارمندیادانشجو)خانواده(و ماحال          -نام خانوادگی 

به همراه یک عدد هفت رقمی را          -خدمت یا محل تحصیل دانشجو    

وارد فرمائید؛ بطوری که بجای حاروف الف، ب، ج، د شماره هاای              

را در نظر گرفتاه، مانند: )علی مومنی، کارمند دانشاکاده               4،3،2،1

 (  4321432پزشکی،)

 پیامک بفرمائید. 000700002به شماره  
 سواالت مسابقه دعای هفتم صحیفه سجادیه

 
.در مناجات هفتم از كتاب صحيفه سجاديه با چه موضوعي حضرت به نيايش مي 1

 پردازد؟

 الف : در کار های مهم و دشواری ها                                            
 ب : آمرزش گناهان

 ج : در نفرين شيطان                                                               
 د : در طلب باران

 

.دعای هفتم صحيفه سجاديه در چند فراز و از چه کسی نقل شده است؟2  
فراز،به نقل از امام حسين)ع(                                              7الف: 

فراز،به نقل از امام سجاد)ع(11ب:  
فراز،به نقل از امام حسين)ع (                                            11ج:  

فراز،به نقل از امام سجاد)ع(11د:    
 

.باتوجه به فراز دعای "  َو اْفَتْح لِي َيا َربِّ َباَب اْلَفَرِج ِبَطْولَِك " کدام جمله صحيح می 1
 باشد؟

الف: ای پروردگار من، به احساِن خويش َدِر آسايش به روي من بگشا   
ام، شيرينيِ استجابت بچشان ب: مرا در آنچه از تو خواسته   
ام دور كني ج: آنچه را بدان گرفتار آمده   
د: هيچ باليي از ما برنگردد مگر تو آن بال را بگرداني   
 

. ادامه اين فراز از دعاهای صحيفه سجاديه کدام يک از گزينه ها می باشد؟َو َقْد َنَزَل 4
ََّدِني ِثْقلُُه،.....  ِبي َيا َربِّ َما َقْد َتَكأ

ْهَتُه إِلَي  الف: َو ِبُسْلَطاِنَك َوجَّ  

ب: َو أَلَمَّ ِبي َما َقْد َبَهَظِني َحْملُه   

ج : َو ََل َناِصَر لَِمْن َخَذْلت                                                         

د : َو َمَضْت َعلَى إَِراَدِتَك اْْلَْشَياء   

ویژه اساتید،کارکنان،دانشجویان دانشگاه علوم 

 ) باخانواده وفرزندباالی ده سال(پزشکی تهران 

 

 مسابقه پیامکی
 “دعای هفتم صحیفه سجادیه“

 
همراه بااهداءهديه به برگزيدگان 

..با توجه به ترجمه مناجات هفتم صحيفه،حضرت از خداوند خواستند مرا به جز چه 5
 کاری به هيچ کار ديگر مشغول مگردان؟

الف:تضرع و زاری بر پريشانی ها          
ب:چشيدن شيرينی اجابت را در آنچه در خواست ميکنم     

ج:رعايت وظايف بندگيت و بجای آوردن سنن و احکامت                  
د:باز کردن گره از مشکالت بندگان    
 

.باتوجه به متن مناجات هفتم اسباب زندگی با چه چيزی فراهم می آيد و جريان می 1
 گيرد؟

الف:با اراده الهی فراهم می آيد و به امضا او جريان می گيرد              
ب:با احکام الهی فراهم می آيدوبه لطف اوجريان می گيرد     

ج:با لطف و کرمت فراهم می آيد و قضا به قدرت او جريان می گيرد.   
د: گزينه الف و ج      

 
.صحيفه سجاديه که بعد از قرآن و نهج البالغه مهم ترين کتاب شيعيان است به چه 7

 نامی مشهور می باشد؟
الف:خواهرقرآن                                                                    

 ب:گنجينه زهد
ج:انجيل اهل بيت                                                                  
د:گزينه الف و ج   
 

 

 

 مهلت مسابقه تاپایان ماه مبارک رمضان

 111نکته درباره نمازو111درضمن مسابقه 

خرداد 11هدیه نیز درحال انجام می باشدکه تا

 ماه مهلت دارد. 


