
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

واالت  مسابقه ویژه لیالی قدرس  

«وره مبارکه قدرس»  

فضیلت خواندن سوره قدر در نماز چیست؟-1  

 الف(بخشیدن گذشته                                 ب(برکت در رزق

( فزونی منزلت بندهدج(برکت در عمر                                        

در آیه اول چه چیزی را بیان میکند؟ "نا"از ضمیر متکلم مع الغیراستفاده  -2  

و با واسطه آنها انجام میدهد مقام خداوند                            ب(انجام امور عالم را خداوند با فرشتگان  به الف(احترام  

د(گزینه الف و ب   ج(انجام امور الهی بدون کمک گرفتن از فرشتگان امکان پذیر نیست                 

در کدام باب بر امور تدریجی داللت دارد؟ "نزل "استعمال ماده -3  

 الف(تفعیل                                                             ب( افعال

 ج(مفاعله                                                                د( تفعل

دارد؟  دفعی داللت امور بر باب کدام در "نزل " ماده استعمال -4  

افعال( ب                                                             تفعیل(الف  

تفعل( د                                                                مفاعله(ج  

شب قدر در ماه رمضان میباشد؟ بجز ایه اول سوره قدر معلوم میشود کدام ایه از قران-5  

11ب(انعام،                                                           185الف(بقره ،  

2د( مزمل،                                                              51ج(بقره،   

معناست؟به چه « ما قدر اهلل حق قدره»11در سوره انعام آیه  "قدر"واژه  -6  

 الف( سنگینی اعمال                                                ب( طول و اندازه

 ج(تقدیر و سرنوشت                                                 د( مقام و منزلت

 



به چه معناست؟« جئت علی قدر یا موسی» 44در سوره طه آیه  "قدر "واژه  -7  

ب(اندازه                                                     الف(امتحان الهی   

تقدیر و سرنوشتد( ج(مقام و منزلت                                                         

به چه معناست؟« فیها یفرق کل امر حکیم»معنای آیه  -8  

نا بر حکمت الهی مشخص میگردد.بمنزلت امور الف(در آن شب   

 ب( در ان شب هر امر مهمی تقدیر میگردد.

 ج(برای امور در تقدیر الهی فرق است

 د(در ان شب امور مهم از یکدیگر تفکیک میگردد.

کدام ایه امده است؟ در " استغفار "زمان مناسب -1  

1ب(اسراء،                                                                51الف(بقره،  

51بقره،د(                                                               18،ج(ذاریات  

طول شب قدر بر چه اساس اندازه گیری میشود؟-14  

ساعت شب منطقه مکه است.     8الف( مالک   

ان حاضر است.  در( ع) معصوم که است ای منطقه ساعت 24 مالکب(   

     است حاضر ان  در( ع) معصوم که است ای منطقه ساعت8 مالکج( 

ساعت کامل است. 24د( مالک   

سوره قدر بر چه امری داللت دارد؟ 3آیه -11  

.دارد داللت دیگر برخی بر زمانها برخی(ب                                          شب است 144الف(شب قدر برابر   

  ج و ب گزینه(د                                                               ج(زمانها یکسان نیست

در روایات احتجاج با سوره قدر به چه کسانی سفارش شده است؟-12  

 الف( منکران معاد                                                     ب(منکران خداوند

د(منکران امامت                                    ج(منکران نبوت                       

در ایه اخر سوره قدر چیست؟ "سالم "مراد از -31  

     رحمت و سالمت(ب                                                              الف(استقبال از فرشتگان

ج و ب گزینه( د                               قدر شب در بندگان به نسبت الهی ویژه عنایت(ج  



با توجه به کدام ایه سوره قدر باب نقمت و عذاب بسته است ؟ و دلیل آن چیست؟-14  

، کید وسوسه شیطان در آن شب موثر نیست4الف(آیه   

، به دلیل رحمت و برکت آن شب4ب(آیه   

،کید و وسوسه شیطان در ان شب موثر نیست5ج(آیه  

شب آن برکت و رحمت دلیل به ،5د( آیه   

؟است (سالم فرشتگان به بهشتیان در کدام سوره آمده است و چه هنگامی15  

، ورود به بهشت73الف( زمر   

، قیامت23ب( حشر  

، ورود به بهشت23ج( حشر  

، قیامت73د( زمر  

 

 سواالت احکام

(مد ظله العالی حضرت آیت اهلل خامنه ایاستفتائات ر طبق )ب  

 

زمان نیت روزه واجب کدام است؟-16  

از اول شب تا موقعی که به اندازه نیت کردن به مغرب وقت باقی مانده باشد.الف(   

 ب(قبل از ظهر                   ج( تا اذان صبح               د( بعد از اذان صبح

چه هنگام روزه نذر با وجود روزه قضا صحیح است؟ -17  

ب(تعدادی از روزه های قضا را گرفته باشد   الف(یکسال از زمان روزه قضا گذشته باشد                       

 ج(قصد داشته باشد روزه نذر را بعد از روزه قضا بجا اورد        د( در هیچ شرایطی صحیح نیست

 

 

 



ع روزه واجب کدام گزینه صحیح استدر مورد نیت قط-81  

دوباره کند برای روزه فایده ندارد.الف(روزه باطل نمیشود                                       ب(اگر قصد   

.د(اگر قصد ادامه روزه را نداشته باشد روزه صحیح است ج( اگر چیزی نخورده باشد روزه صحیح است             

حکم استفاده از امپول بی حسی و اسپری تنفسی به ترتیب کدم است؟-11  

              دارد اشکال-دارد اشکال(ب                           مانعی ندارد   -الف(مانعی ندارد

اشکال دارد -مانعی ندارد                                 د( مانعی ندارد -ج(اشکال دارد  

اگر روزه دار بر اثر اکراه دیگری خودش مرتکب مفطری شود حکم آن روزه چیست؟-24  

  ب(باطل نمیشودالف( باطل میشود                                    

احتیاط واجب به گرفتن روزه قضاستاما ، (باطل نمیشود ج   

 د( گزینه ب و ج

 

                          


