"سواالت مسابقه ویژه ماه مبارک رمضان"
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند (بسیج دانشجویی واحد خواهران)

-1هنگامي که شب اول رمضان فرا مي رسد چه کساني به زنجير کشيده مي شوند؟
 )1شياطين
 )2جنيان
 )3انسانهاي کافر
 )4موارد گزينه الف و ب
------------------------- -2کدام ترجمه براي «اياک نعبد و اياک نستعين» صحيح است؟
 )1تو را مي پرستيم و از تو کمک مي خواهيم.
)2تنها تو را مي پرستيم و تنها از تو کمک مي خواهيم.
)3تنها تو را مي پرستم و تنها از تو کمک مي خواهم.
)4تو را مي پرستم و از تو کمک مي خواهم.
---------------------3خداوند در قرآن کريم به کساني که از خدا چيزي نمي خواهند چه وعده اي مي دهد؟
)1پيروزي و رستگاري بزرگ

)2بهشتي که رودها از زير آن جاري است.
)3به زودي خوار و پست داخل جهنم مي شوند.
)4آنان چشم اميد به تجارتي دارند که از بين نمي رود.
------------------------- -4طبق آيه ي قرآن  ،چه چيزي نسبت به مومناني که قبل از ما بودند  ،شايسته است در دل ما نباشد؟
 )1محبت
 )2تقدس
 )3کينه
)4حسد
------------------------- -5نخستين گام جهت رسيدن به فهم معاني قرآن و عمل به آن چيست؟
)1گوش دادن به قرآن
)2خواندن قرآن
 )3تدبر در قرآن
)4ورق زدن قرآن
--------------------------- -6پيامبر خدا (ص)کسي که قرآن را با مهارت مي خواند داراي چه فضيلتي مي داند؟

 )1دو برابر پاداش مي گيرد.
)2مقام فرشتگان مقرب الهي دارند.
)3عمرش طوالني مي شود
)4رزق و روزيش باز مي شود.
-------------------------------- -7با توجه به آيات قرآن ،کدام مورد ثابت مي شود؟
)1شب قدر يکي از ده شب آخر رمضان است.
)2شب قدر يکي از شب هاي رمضان است.
)3شب قدر يکي از هفت شب آخر رمضان است.
)4شب قدر در شب هاي فرد آخر رمضان احتمال واقع شدنش بيشتر است.
------------------------------ -8پيامبر خدا (ص) روزه را به چه چيزي تشبيه نموده اند؟
)1سپر
)2باران
)3نور
)4باد وزنده
-------------------------

 -9خداوند در قرآن کريم کدام خصوصيت پيامبر را بزرگ معرفي نموده است؟
 )1بخشندگيش
)2عبادتش
)3اخالقش
)4علمش
-------------------------- -10خداوند بهترين لباس را کدام لباس معرفي مي نمايد؟
 )1لباس ايمان
 )2لباس تقوا
 )3لباس اسالم
)4لباس سفيد
--------------------------------------- -11پيامبر خدا صلي اهلل عليه و سلم به چه کسي سفارش به مداومت و پايداري بر نماز شب نمود؟
 )1عبداهلل ابن عمروعاص
)2عبداهلل ابن عباس
)3عبداهلل ابن عمر بن خطاب
)4عبداهلل ابن زبير

------------------------------------......-12که شرط ورود به رمضان است داللت بر  ......دارد.
)1وجود ماه-رؤيت ماه
)2رؤيت ماه-وجودماه
)3تولد ماه-وجود ماه
)4وجود ماه-تولد ماه
-----------------------------------------13طبق آيه ي قرآن هدف از روزه گرفتن چيست؟
 )1رسيدن به تقوا
)2دخول به بهشت
)3ورود به بهشت و نجات از دوزخ
)4همه موارد
------------------------------------------14چه چيزي مبطل روزه است؟
)1خوردن و نوشيدن به عمد
 )2استفراغ
)3حجامت

)4موارد الف و ب
------------------------------------------- -15نخستين گامي که انسان را به سوي بدبختي و خودکشي مي برد چيست؟
)1نااميدي
)2بي ديني
)3گناه
)4ندادن زکات
--------------------------------------------

