
  :نام شهرستان                   باسمه تعالی                :نام و نام خانوادگی
  :شماره همراه      )2(مسابقه قرآن صاعد                                   :کد ملی

	"جشنواره بزرگ در امتداد نور" 	
  از خداوند ترغیب می کند؟انسان را بر درخواست ) علیه السالم(کدام یک از نعمت هاي ذیل از دیدگاه امام سجاد  -1

  منْ اَقْبلَ بِوجهِه الَیک  مسئَلَتک تَفَضُّلُک على  و یحدونى على -الف
  و نعمۀٌ أَنْعمت بِها علَی فَقَصرْت فی شُکْرِها - ب
  یحجبنى اَمرٌ اَمرْت بِه فَاَبطَاْت عنْه - ج
  عنْه فَاَسرَعت الَیهو نَهى نَهیتَنى  -د
  )با توجه به دعاي دوازدهم(محبوب ترین بندگان نزد خداوند چه کسی است؟  -2

  .از درگاه خداوند مأیوس و نا امید نشود - ب      .از گناه و سرکشی اجتناب کرده و توبه کند -الف
  همه موارد -د      .حاجت خود را جز در نزد خدا ابراز نکند - ج
  داوند را تغییر نمی دهد؟کدام یک از موارد ذیل حکمت خ 13 طبق دعاي -3

  اعطاء -د    وسایل - ج      اختیار - ب    درخواست -الف
  چه کسی سزاوار یأس و محرومیت است؟) علیه السالم(از دیدگاه امام سجاد  -4

  .کسی که در حاجتش به یکی از آفریدگان رو آورد - ب      .کسی که مرتکب اکبر الکبائر شده است -الف
  .کسی که در توبه را به روي خود ببندد -د      .کسی که نسبت به خالق خود بد بین است - ج
ترَاراً ، بطَراً فی نعمتک عنْده، و اغْقَد علمت، یا إِلَهِی، ما نَالَنی منْ فُلَانِ بنِ فُلَانٍ ممّا حظَرْت و انْتَهکه منّی ممّا حجزْت علَیه"عبارت  -5

لَیهدر مورد کدام یک از موضوعات ذیل است؟ "بِنَکیرِك ع  
  .هنگامی که شیطان یاد می شد -د    در طلب حاجت - ج  .هنگامی که ستمی می شد - ب  در اعتراف به گناه -الف

  .....................................در خالل این بیماري از جمله تحفه ها که به من عنایت می کنی این است که  -6
    .مرا به توبه رهنمون می شوي تا بر کردار خود پشیمان شوم -الف
  .تا به تو رغبت کنم ؛دل سخت مرا نرم و لطیف نمودي - ب
  .تا براي زندگی پس از مرگم توشه فراهم کنم ؛مرا به یاد مرگ انداختی - ج
  .خاطري نگذشته استفرشتگان به حساب من اعمال پاکیزه اي نوشته اند که فکر آن به  -د
  چیست؟ ؛به دست آورد توان نکته مهمی که از دعاي امام به وقت بیماري می -7

  )به شکر ارتر استکدام سزاو(به سود اوست یا بیماري انسان نمی داند سالمتی  -الف
  .چون باعث آمرزش گناهان می شود ؛بیماري به سود انسان است - ب
  .چون باعث نشاط و سرور است ؛سالمتی به سود انسان است - ج
  .گزینه ب و ج صحیح است -د
  قهر خداوند از مهر اوست؟تبعیت کدام یک از جمالت ذیل بیانگر  -8

  یا منْ بِرَحمته یستَغیثُ الْمذْنبونَ - ب        الّذي لَا یفْرِطُ فی عقَابِ منْ عصاه -الف
  الّذي تَسعى رحمتُه أَمام غَضَبِه -د      الْمتَطَولُ بِالامتنَانِالْمتَفَضّلُ بِالْإِحسانِ، انّک  - ج
  "إِذْ کَانَ جزَائی منْک فی أَولِ ما عصیتُک النّار، فَإِنْ تُعذّبنی فَأَنْت غَیرُ ظَالمٍ لی"منظور از جمله مقابل چیست؟    -9

  عفو و بخشش بی نهایت خداوند - ب      به جهنم کافی بودن نخستین گناه براي ورود -الف
  عدالت خداوند در تعذیب گنه کار -د      عدم تعجیل خداوند در عقوبت گنه کار - ج



  ؟نشده استکدام یک از مصادیق ذیل بیان  ،در ابتداي دعاي حضرت به هنگام پناه بردن به خدا از مکر شیطان - 10
  .گران دانستن چیزي که نزد ما زشت نشان می دهد - ب  .لوه داده استخوب دانستن آنچه که شیطان آن را نیکو ج -الف

  بی آبرو کردن انسان در ارتکاب به گناه -د      طمع بستن او به گمراهی انسان از راه بندگی - ج
  )17با توجه به دعاي (امام، در رابطه با خویشان، همسایگان و خانواده اش کدام یک از دعاهاي ذیل را گفته است؟  - 11
  .از شر او در جایگاهی محکم و دژي حفظ کننده و پناه گاهی امن قرار ده) ایشان را( -الف
  .براي سیر و سلوك در راهت و طی صراط عبودیت موفق بدار) ایشان را( - ب
  .شیطان را بر ایشان مسلط مکن و آنان را در مسیرت ثابت قدم بدار - ج
  .موفق بدار خودبر عبادت و طاعت  شیطان و جنودش را از آنان دور کن و آنان را -د

  در مورد کدام یک از عناوین ذیل است؟ "اللّهم لَک الْحمد علَى حسنِ قَضَائک، و بِما صرَفْت عنّی منْ بلَائک"دعاي  - 12
  هنگام سختی و رنج - ب        هنگام درخواست عافیت و شکر -الف

  لب عاقبت به خیريدر ط -د          هنگام گذشتن خطري از او - ج
  ؟ذکر نشده استکدام یک از اوصاف ذیل براي باران هاي غیر سودمند  19در دعاي  - 13
  .رعد و برقش را باعث عذاب و از بین رفتن گیاهان قرار مده - ب    .ویران کننده و برقش فریبنده نباشد ،بارانش دائم -الف

  .باریدنش را بر ما باران عذاب قرار مده -د      .گرم و زهرآگین مساز باد ،سایه آن ابر را بر ما - ج
  به ترتیب کدامیک از درخواست هاي ذیل عنوان می شود؟ در ابتداي دعاي مکارم االخالق - 14
  ایمان کاملترین، کردار بهترینبرترین یقین، بهترین نیت،  - ب         برترین یقین، بهترین نیت، کاملترین ایمان، بهترین کردار -الف

  کردار بهترین یقین، برترین نیت، بهترین ایمان، کاملترین - د      برترین یقین، بهترین نیت، بهترین کردار ایمان، کاملترین - ج
  "و أَلْبِسنی زِینَۀَ الْمتّقینَ و حلّنی بِحلْیۀِ الصّالحینَ"؟ ذکر نشده استدعاي مکارم اخالق در جمله مقابل کدام یک از موارد ذیل در  - 15
  آشکار نمودن کارهاي خوب، خوشرفتاري، وقار - ب      اصالح بین مردم، نرمخویی، فروتنی -الف

  فرو خوردن خشم، خاموش کردن آتش فتنه ها، گستردن عدل -د    ظلم نکردن به دیگران، ترس از مرگ، کمک به دیگران - ج
  ؟ بیان نشده است االخالق دعاي مکارمدر  کدام یک از موارد ذیل در بخش گناهان زبان - 16
  مومن و دشنام به شخص حاضر غیبت -د  ناسزا و شهادت ناحق - ج    یسالوسی و چرب زبان - ب  فحش و بدگویی -الف
  ن کدام دعاي قرآنی ذیل است؟مضموپایان دعاي مکارم االخالق قریب به  - 17
  ربنَا الَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هدیتَنَا وهب لَنَا من لَّدنک رحمۀً إِنَّک أَنت الْوهاب -الف
  قنا عذاب النَّارِ ربنا آتنا فی الدنْیا حسنَۀً و فی الْآخرَةِ حسنَۀً و - ب
  ربنا آتنا منْ لَدنْک رحمۀً و هیئْ لَنا منْ أَمرِنا رشَداً - ج
  ربنا واتنا ما وعدتَنا علی رسلک و التُحزِنا یوم الْقیامه انَّک التُخْلف الْمیعاد -د

  بر کدام یک از نکات ذیل داللت دارد؟ نَفْسی و استغْنَائی و کفَایتی بِک و بِخیارِ خَلْقک بلِ اجعلْ سکُونَ قَلْبِی و أُنْسعبارت  - 18
  بی نیازي در تمام امور دنیوي و اخروي - ب    واگذاري در تمام امور به خودت و بندگان برگزیده ات -الف

  ث آرامش دلهاذکر خدا باع -د      فارغ شدن از تمام امور و توجه کامل به تو - ج
  ...........................تا اینکه  ؛میلی روزي من کن که عمل براي تو را محض آخرتم انجام دهم) خدایا( - 19
  .و فقط به تو رو بیاورم و مراقب اعمال و کردار خود شوداز دیگران بریده  -الف
  .شومدر ذکر و طاعت تو مستغرق شده و از توجه و عنایت دیگران بی نیاز  - ب
  .صدق آن رغبت را در قلبم بیابم و بی رغبتی نسبت به دنیا بر دلم چیره شود - ج
  همه موارد -د



   الْمخْلصینَ الْمضْطَرّینَ لَک فى الدعآء واجعلْنى ممنْ یدعوك مخْلصاً فى الرَّخآء دعآءم نکته استفاده می شود؟ ااز عبارت مقابل کد - 20
  .خداوند را باید در آسایش چنان خواند که در اضطرار می خوانی -الف
  .خداوند را باید خالصانه و از اعماق وجود مانند مخلصان صدا زد - ب
  .تا او را با اخالص بخواند ؛خداوند انسان را گرفتار می کند - ج
  .خداوند در حالت آسایش و اضطرار به انسان توجه دارد -د

  نهج البالغه 120تا  1سواالت تستی از حکمت 
  .آینه شفاف است......................... زیورهاي همیشه تازه ...................... ثروت ......................  - 21
  دل –علم  –تقوي  - ب          اندیشه –تقوي  –علم  -الف

  دل –زهد  –ادب  -د          اندیشه –ادب  –زهد  - ج
  .باشد دشمنان او فراوانند.......................  گورستان عیب هاست و انسان که .......................  - 22
  مغرور –شکیبایی  - ب        از خود راضی –شکیبایی  -الف

  از خود راضی –تکبر  -د            مغرور –تکبر  - ج
  نشانه روي آوردن دنیا به انسان چیست؟ - 23
  .دنیگران را به او عاریت دهنیکی هاي د - ب        .مشغول تجمل گرایی می شود -الف

  همه موارد -د        .از یاد خداوند غافل می شود - ج
    "فَما یعثُرُ منْهم عاثرٌ إِلَّا و ید اللَّه بِیده یرْفَعه عثَرَاتهِمأقیلوا ذَوِي المرؤات "موضوع حکمت مقابل چیست؟   - 24
  به خدا در امور توکل - ب        روش برخورد با جوانمردان -الف

  دستگیري خدا از بندگان -د          بخشش بی منتهاي خدا - ج
  کفاره گناهان بزرگ است؟ ،کدام یک از موارد ذیل - 25
  گزینه الف و ب -د  توبه و استغفار واقعی - ج  آرام کردن مصیبت دیدگان - ب  به فریاد مردم رسیدن -الف
  ؟نیستکدام یک از ستون هاي کفر  - 26
  کنجکاوي دروغین - ب        ن و انحراف از حقدشمنی کرد -الف

  ستیزه جویی و جدل -د          شک و تردید داشتن - ج
خود را به زحمت انداخته و در  ،به خدا سوگند امیران شما از این کار سودي نبرند و شما در دنیا با آن: حضرت در مورد چه کسانی فرمود - 27

  .آخرت دچار رنج می گردید
  گزینه ب و ج -د         نمازگزاران در مسجد - ج    مردم کوفه - ب         دهقانان شهر انبار -الف
  ارزشمندترین بی نیازي، بزرگترین فقر، ترسناك ترین تنهایی و گرامی ترین ارزش خانوادگی به ترتیب کدام است؟ - 28
  ترك آرزو، بی دینی، مردن، ادب - ب    ، اخالق نیکوترك آرزو، بی دینی، خودپسندي -الف

  عقل، بی خردي، خودپسندي، اخالق نیکو -د        بی خردي، مردن، ادب عقل، - ج
  ؟نمی شودثوابی بر آن مترتب  باعث کاستن گناهان می شود حال آنکهچه چیزي  - 29
  همه موارد -د  عمل نیک اجباري - ج    بچه به دنیا آوردن - ب    بیماري -الف
  ل ذیل بهتر است؟گناه کردنی که انسان را پشیمان کند از کدام یک از رذای - 30
  سمعه -د      ریا - ج       تکبر - ب    خودپسندي -الف
  سبع إِنْ خُلِّی عنْه عقَرَ.........................  - 31
  چشم -د      خیال - ج        زبان - ب    قلب -الف



  حانَ حینُک هیهات غُرِّي غَیرِيإِلَیک عنِّی أَبِی تَعرَّضْت أَم إِلَی تَشَوقْت لَا جمله مقابل در مورد چیست؟   - 32
  نفس سرکش -د      دنیا - ج      عایشه - ب    معاویه -الف
  چه کسی را فقیه کامل گویند؟ - 33
  .از رحمت خدا مأیوس نکندرا کسی که مردم  - ب  .کسی که احکام الهی را از قرآن و روایات استخراج کند -الف

  .کسی که نسبت به دنیا و تعلقات آن زهد داشته باشد -د      .کسی که بین خود و خداي خود را اصالح کند - ج
  دو عامل امنیت مسلمین از عذاب الهی کدام است؟ - 34
  استغفار و پیامبر -د  اطاعت و وحدت - ج      قرآن و عترت - ب  استغفار و قرآن -الف
  مود؟چه فر "اللّهم انّی اَعوذُ بک منَ الفتنَۀ": حضرت در مقابل کسی که می گفت - 35
  .فرمود از آزمایش هاي گمراه کننده به خدا پناه ببر - ب      .حضرت در مقابل او سکوت و تقریر نمود -الف

  .فرمود بگو خدایا مرا در فتنه هاي سخت و دشوار وارد مکن -د    .فرمود بگو خداوندا لحظه اي مرا به خود واگذار مکن - ج
  روش شناخت عاقل و احمق چگونه است؟ - 36
  .ولی احمق این گونه نیست ؛کسی است که هر چیزي را در جاي خودش قرار می دهد عاقل -الف
  .ن استلیکن احمق عکس آ ؛عاقل زبانش را بدون فکر و مشورت و سنجش رها نمی کند - ب
  .ولی احمق علم و عملش یکی نیست ؛عاقل به آنچه می گوید عمل می کند - ج
  همه موارد -د

  ............................از دین را ترك نمی گویند جز آنکه  مردم براي اصالح دنیا چیزي - 37
  .خدا همان اندوخته دنیوي را مایه عذاب آنان قرار می دهد - ب    .خدا آنان را به چیزي زیان بارتر دچار خواهد ساخت -الف

  .اندازه لذت عبادت را از ایشان می گیردخداوند به همان -د  .خداوند آنان را از جایی که فکر نمی کنند به عذاب دچار می کند - ج
  چه کسی می تواند فرمان خدا را بر پا دارد؟) علیه السالم(طبق فرمایش علی  - 38
  .سازش کار نباشد - ب        .در اجراي حق مدارا نکند -الف

  همه موارد -د          .پیرو آرزوها نگردد - ج
  تیب در چه چیزي می داند؟ورع و شرف را به تر بهترین ایمان،) علیه السالم(علی  - 39
  ترك محرمات، انجام فرائض، صبر - ب      ترك محرمات، توقف در شبهات، عمل صالح -الف

  حیاء، انجام فرائض، علم -د          حیا، توقف در شبهات، علم - ج
  "هاکَمثَلِ الْحیۀِ لَینٌ مسها، والسم النَّاقع فی جوف"  مثل مقابل در مورد چیست؟   - 40
  مال و ثروت -د      آمال و آرزوها - ج        دنیا - ب    هوي و هوس -الف

  
  .موفق باشید
  اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی استان همدان

  


