
 "بسمه تعالی"

 

 ؟ستیاثر روزه چ نیمهمتر. ۱

 صبر تیتقود.            درک رنج گرسنگانج.          یتقوا و خداترسب.           اراده انسان تیتقوالف.. 

  ؟از منکر کدام جمله درست است یدر مورد امر به معروف و نه  .۲

  .از منکر است یامر به معروف مقدم بر نهالف. 

  .نقش دارد یو اجتماع یاقتصاد تیبه معروف سن منطقه نژاد سواد و موقعدر امر ب. 

  .از منکر کنند یامر به معروف و نه دیهمه افراد ملت نباج. 

 .کند یاز موضع قدرت امر و نه دیمسلمان نباد. 

 ؟در امانت شامل کدام مورد است انتیخ .۳

 همه مواردد.               یاطاعت از رهبران الهعدم ج.            تصاحب اموال مردمب.         کتمان علم الف.

 ؟است اتیاز اقسام ح کیکدام  دیآ یفراهم م ایکه با دعوت انب یاتیمقصود از ح. ۴

 یاهیگ اتیحد.                   یفکر اتیحج.                 یوانیح اتیحب.              یابد اتیحالف. 

باشد و  یکه مربوط به همه فقرا م ........ی ...کی :را واجب کرده است زیجامعه دو چ یها تیبرطرف کردن محروم یاسالم برا. ۵

 .سادات است یاز آن مخصوص فقرا یکه بخش...... .... یگرید

 صدقه-زکاتد.                    زکات-صدقهج.             خمس-زکاتب.              زکات -خمسالف. 

  افت؟ینجات  یآورد و از عذاب اله مانیبه موقع توبه نمود و ا امبریکننده گذشته، قوم کدام پ بیتمام اقوام تکذ انیماز . ۶

 )ع( حضرت نوحد.            )ع( حضرت صالحج.        )ع(  ونسیحضرت ب.            )ع( حضرت هودالف. 

  ؟شودیم دهیاز انواع صبر د کیکدام )ع(  لیکردن حضرت اسماع یدر قربان )ع( میدر اقدام حضرت ابراه .۷

    بتیصبر بر مصالف. 

  تیصبر بر طاعت و صبر از معصب. 

  بتیصبر بر اطاعت و صبر بر مصج. 

 میصبر بر تسلد. 

  ؟باشد ینمو انحراف  یاز عوامل گمراه ریاز موارد ز کیکدام  میدر قرآن کر. 8

 هوا و هوسد.               دانشمندان منحرف ج.                       دوست ب.                والدین گمراهالف. 

 ؟باشد یمن حینام برده شده صح امبریدر مورد پ یها علم خاص خداداد نهیاز گز کیدر کدام . 9

 علم زبان پرندگان  ،)ع( مانیحضرت سلالف.

 خواب  ریعلم تعب ،)ع( وسفیحضرت ب. 

  یعلم باطن ،)ع( آدمحضرت ج. 

 یعلم زره ساز ،)ع(حضرت داوود د. 

 ست؟یبه خدا چ مانیا شهیر. ۱0

 عقل و فطرتد.                        اعتقادات ج.                عجز انسان ب.               ترس از خدا الف. 

 نکوهش شده است؟ یاز صفات بد انسان کیکدام « کُلَّ مُختالٍ فَخور حِبُّالیُ اللّهَ نَّا»... سوره لقمان  ۱8 هیدر آ. ۱۱

 یاکاریرد.                    یکم فروشج.                   یگرانفروشب.                     تکبر الف. 

 است؟ یو بدحجاب یحجابیاز آفات ب ریاز موارد ز کیکدام . ۱۲

 همه مواردد.                  یروابط خانوادگ فیتضعج.                     توسعه فحشا و فساد ب.               رقابت در تجمالت الف. 

 ؟باشد ینماز اقسام سوء ظن در قرآن  ریاز موارد ز کیکدام . ۳۱

 سوء ظن به خودد.                    سوء ظن به مردم ج.                        سوءظن به خانواده ب.                   سوء ظن به خدا الف. 



 ست؟یدر سوره مجادله چ یو تبرّ یمنظور از توّل. ۱۴

 از دشمنان خدا  یبا دوستان خدا و دور یدوستالف. 

 با دشمنان خدا  یبا دوستان خدا و دشمن یدوستب. 

 از دشمنان خدا  یو دور هیفق تیوال رشیپذج. 

 با آن ها یو دشمن برائت از دشمنان خداد. 

 ؟عوامل غفلت کدام ها هستند نیتر یقو میقرآن کر از منظر. ۱۵

 اموال و اوالدد.                        اموال و قمار ج.                         جان و اوالد ب.                     یطوالن یاموال و آرزوهاالف. 

 شود؟ یگفته م یدر مورد چه صفات «مٍیخُلقٍ عَظ لَعَلی نَّکَوَ ا»سوره قلم  ۴0 هیدر آ "خلق"کلمه . ۱۶

  .شود یو موقت گفته م یموسم یبه رفتارهاالف. 

  .شود یبه برخورد بزرگواران با مومنان گفته مب. 

  .شود یگفته م ینیو خوش ب یبه خوشخوج. 

 .باشد شده نیانسان عج یکه با سرشت و خو شودیگفته م یبه صفاتد. 

  ؟اشاره دارد یبه چه امر« وَ صَلوات عَیلهدّمَت صوامِع وَ بَ»... سوره حج  ۴۱ هیخداوند در باب مسجد در آ. ۱۷

  .ساخت مسجد بود نهیدر مد)ص(  امبریکار پ نیاولالف. 

  .خداوند مسجد را خانه خود دانسته استب. 

  .دادخون  دیحفظ آن با یمقدس است که برا یبه قدر یو نصار هودیمراکز عبادت  ریمسجد و ساج. 

 .بلند گفتگو نشود یدر مسجد با صداد. 

 نیشرور آن را برجسته تر انیکه در م ی. دانسته است؛ به طور....... یبه معنا «اًیبَغ»از گناهان را  یاریبس شهیر میقرآن کر. ۱8

 .داند یشر م

 رباد.                                     طمع ج.                                           یبداخالقب.                               حسادت الف.  

  ؟باشد ینمفرزند  تیاز عوامل موثر در ترب ریاز موارد ز کیکدام . ۱9

 جسم سالمد.                             رزق  یفراوانج.                              پاک  هیتغذب.                       روح پاک مادر الف. 

 ؟ستیها چ ارزش انسان اریمع. ۲0

 ییحق گود.                                 انفاق ج.                              خواندن نماز شب ب.                          یزگاریپرهالف. 

 ؟ستیبزرگ توسط ماموران کوچک خداوند ن یانجام کارها یاز نمونه ها ریاز موارد ز کیکدام . ۱۲

 با تار عنکبوت  امبریحفظ جان پالف. 

       با کالغ  تیآموزش دفن مب. 

    از شکم نهنگ  )ع( ونسینجات حضرت ج. 

 لیسپاه ابرهه با پرندگان اباب یسرنگوند. 

شود که او را نجات دهد  یم یبینقطه غ کیمتوجه  یماد لیاز همه جا و همه وسا یدیو ناام یانسان در حالت درماندگ نکهیا. ۲۲

 ست؟ینشانه چ

 یقلب مانیاد.                     وجود شهود در انسان ج.                         دیبودن توح یفطرب.                       اثبات وجود خدا الف. 

 ؟میدر قرآن چند نوع اطاعت دار. ۲۳

 ۳ د.                                       ۲ ج.                                                ۴ب.                                       ۱ الف.

 ؟باشد یمناز آفات زبان  ریاز موارد ز کیکدام . ۴۲

 تمسخر د.                                  بتیغج.                                           تهمت ب.                                بیتکذالف. 

 ؟از کدام نوع سجده بود وسفیبر حضرت  عقوبیسجده حضرت . ۲۵

 قیسجده تصدد.                        سجده اطاعت ج.                                  تیسجده تحب.                       سجده عبادت الف. 
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 دانشجوی گرامی سالم

به مناسبت هفته قرآن و  آوای وحیکتابخوانی مسابقه سراسری ضمن آرزوی سالمتی و توفیق روزافزون، مسابقه حاضر با عنوان 

نوشته آقای  "دقایقی با قرآن"شود. خواهشمند است ضمن مطالعه کتاب دانشجویان سراسر کشور برگزار می عترت در بین

 ل نمایید.ارسا aras.executive@ut.ac.irس به آدر 0۵/09/۱۴00تا تاریخ حداکثر سن قرائتی، پاسخ سواالت را حم
 

 شماره دانشجویی:                              تحصیلی:    و مقطع رشته                        دانشگاه محل تحصیل:                نام و نام خانوادگی:              
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