سؤاالت مسابقات «ماه خدا» ،ویژۀ ایّام ماه مبارک رمضان – بخش دوم و سوم (مربوط به
سخنان جناب آقای نقویان و جناب آقای سرلک)
 .1نیاز ما به دین مانند نیاز ما به کدام گزینه میباشد؟
ب) علم طب

الف) موبایل

ج) خودکار

د) علم جفر

 .2جای خالی را در بیت زیر با عبارت مناسب پر کنید؟
«باد خشم و باد شهوت باد آز
الف) اهل نماز

برد او را که نبود »....
ب) اهل نیاز

ج) شیدای ناز

د) در بند راز

 .3مفهوم مجموعۀ دستورات دینی در چه قالبی تعریف میشود ؟
ب) ادب

الف) شعور

ج) تربیت

د) جسارت

 .4عبارت «برای کنترل میباشد و صرف نخوردن و نیآشامیدن نمیباشد» به چه چیزی اشاره
میکند؟
الف) نماز

ج) اعتکاف

ب) حج

د) روزه

 .5منظور آیۀ شریفۀ «إنّ الصّلَوهَ تَنها عَنِ الفَحشَاءِ وَ المُنکَر» چه میباشد؟
الف) نماز انسان را از زشتیها باز میدارد
ب) نماز باعث منکر شدن نمیشود
ج) نماز از فحش دادن جلوگیری میکند
د) گزینههای ب و ج صحیح میباشند
 .6فلسفۀ نماز و روزه کدام گزینه میباشد؟
الف) لعلّکم تعقلون
ب) لعلّکم تفلحون
ج) لعلّکم تتّقون
د) هیچکدام
 .7در جملۀ «کفش پاهای ما را از سنگها و خارها در امان نگاه میدارد ،امّا درد پاهای ما را
برطرف نمیکند» مراد از «کفش» چه میتواند باشد ،دلیل آن را ذکر کنید؟
الف) عقل  /تدبیرِ تنها بخشی از امور ما
ب) دنیا  /تأمینِ تنها بخشی از نیازهای ما
ج) عشق  /تلطیفِ تنها بخشی از مصائب ما
د) هیچکدام
 .8عبارت شریفۀ قرآنی «الذین جاهدو فینا لنهدینّهم سبلنا» بیانگر دستیابی به چه چیزی
میباشد؟
الف) فرمها

ب) محتواها

ج) روشها

د) موارد «الف» و «ج» صحیح میباشند

 .9چه چیزی باعث میشود که انسان به مرحلۀ درک «اهلل نور السموات و االرض» نرسد؟
الف) ظلم

ج) شرک

ب) غیبت

د) نفاق

 .11پیامبر (ص) ،وصیت خود به جناب ابوذر را چگونه وصف میکند؟
الف) این وصیت ،دور کنندۀ انسان از تمامی بالها و مصائب است
ب) این وصیت ،وصیت تمامی پیامبران پیش از من هم بوده است
ج) این وصیت جمعکنندۀ خیر و تمامی راههای منتهی به آن است
د) همۀ موارد
 .11مضمون وصیت پیامبر (ص) به جناب ابوذر چه بود؟
الف) خدا را به گونهای عبادت کن که گویی تو را میبیند
ب) بترس از ظلم به کسی که جز خدا کسی را ندارد
ج) نماز را به پا دار
د) هیچکدام
 .12کدام بیت میتواند نتیجهای از داستان «اژدها و مارگیر» که مولوی در مثنوی معنوی آن را
بیان میکند باشد؟
الف) نفس اژدرهاست او کی مرده است  /از غم بیآلتی افسرده است
ب) به دریا بنگرم ،دریا توینم  /به صحرا بنگرم ،صحرا توینم
ج) مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی  /که فرشته ره ندارد به جهان آدمیت
د) همۀ موارد
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