
 فاطمه سالم اهلل علیها شب قدر آفرینش سواالت مربوط به کتاب
 

 ....در بررسی آیات قرآن این امر روشن است که -۱

 . ب(حقایق سر به مهر فراوانی در این کتاب جاودان وجود دارد .الف( خداوند اراده فرمود تمام حقایق قرآن را آشکار کند

 .ن اهلیت داشتآدلیلی ندارد برای دانستن اسرار قر د(    .شوندمیهمه حقایق را همه متوجه  ج(

 ؟کدام جمله نادرست است -۲

 .دهدمیدر خود جای  بطن هفت بطن دیگر را م الکتاب( قرآن ظاهری دارد و باطنی که هرا)ب(    .اندالف(برخی آیات قرآن محکمات

 .کتاب خودآموزد( قرآن کتابی است در حد  .شودمیجزبه قرآن برطرف ن هاتاریکی ج( 

 :امیرالمومنین علیه السالم در مورد سوره قدر فرمودند -۳

 ..ب( عصمت مومنان سوره قدر است     .الف( میوه قرآن سوره قدر است

 همه موارد د(     ج( بشارت مردم سوره قدر است

 ...طبق روایات اهل بیت آنچه درمورد سوره قدر بیان شده- ۴

 .ب( ثواب ختم قرآن  .سوره با مخالفین تا رسیدن به پیروزیالف( دستور احتجاج با این 

 .د( اشاره به نزول مالئکه و آوردن امر به ولی امر      .ج( مورد الف و د

 ؟باشدمیقدر درست نکدام گزینه در مورد سوره -۵

 .علیها است که مردم از شناخت ایشان عاجزندب( شب قدر اشاره به حضرت زهرا سالم اهلل     .الف( این سوره اشاره به لیله المبیت دارد

 .کندج( این سوره مقام بی نظیر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم  و جانشینان او را در آفرینش روشن می

 .د( تأویل کلمه لَیل کنایه از مقام عظیم صدیقه کبری علیها السالم است

 ؟برای قیامت داردمحبت حضرت زهرا سالم اهلل علیها چه نتایجی  -۶

  .ب( در مواقف قیامت باعث راحتی انسان است  .الف( جایگاه اش در بهشت در کنار پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم است

 .د( همه موارد .شوندمیرسولش از او راضی  ج( حضرت زهرا سالم اهلل علیها از هرکس راضی باشد و خداوند و

 ....فرمودند هر کس سوره قدر را در نماز واجب خود بخواندامام صادق علیه السالم - ۷

 .دهد خداوند گناهان گذشته ات را آمرزید عمل را از سر بگیرمیب( منادی ندا      .شودمیالف( درد بدن دفع 

 .د( مانند کسی است که شمشیر در راه خدا زده است    .کنندمیج( فرشتگان او را از شیطان حفظ 

 ...علیه السالم فرمودند چگونه شخص انتظار قبولی نمازش را دارد در حالی که امام کاظم - ۸

 .خواندمیب( در نماز ش سوره قدر ن      .الف( والیت را قبول ندارد

 .خواندمین هاسوره توحید را در نماز د(      .داندمیمعنی جمالت نماز را ن ج(

 ؟باشدمیکدام جمله صحیح  - ۹

 .پیامبر اکرم نازل شده است برسال تدریجاً  ۲۳ب( قرآن در طول      .نام دیگرش لیله رحمه استقدر الف( لیله

 .باشدمیج درست  د( جمله ب و     آمده است.ج( قرآن یکباره در شب قدر 

 :اتقوا اهلل یعلمکم اهلل یعنی -۱۰

 .خواهدخدایی میمیعلب( تقوای خداوند     .الف( از خدا بترسید خداوند به اعمال شما علم دارد

 .کدامد( هیچ     .شودج( تقوا پیشه کنید خدا معلم شما می

 

 



 ؟میزان اعمال چه کسانی هستند- ۱۱

 علیهم السالم. ب( امیرالمومنین علیه السالم و ائمه طاهرین       .الف( خداوند متعال

 .د( نامه عمل هر شخص      .رقیب فرشته عتید و ج(

 ؟گفتندقدر سورة الوالیه میچرا به سوره  -۱۲

 .ب( اشاره به والیت اهل بیت شده      .الف( موجب دلخوشی ائمه بود

 .د(چون ثواب بسیاری برایش قرار داده شده است      .در ماه مبارک رمضان نازل شده ج(

 ؟کدام جمله صحیح است -۱۳

 .شودمیب( هر سال شب قدر هست و هر سال قرآن نازل       .الف(شب قدر  تا روز قیامت هست

 .د( همه موارد   .گیردمیج( خداوند شب قدر تمام حوادث سال آینده را اندازه 

 ؟چرا شب قدر معین نشده است -۱۴

 .ب( چون اصال مشخص نیست چه شبی شب قدر است    .های ماه مبارک را تهجد داشته باشیمالف( تا همه شب

 .د( چون قرآن در آن شب نازل شده نباید مشخص بشود      .مراقبتمان بیشتر شود ج( تا

 ؟تفاوت انزلنا با نزلنا چیست-۱۵

 .نزلنا یعنی تدریجی انزلنا یعنی دفعتا و الف(

 .انزلنا یعنی قران درشب قدر یکباره ونزلنا یعنی در طول رسالت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم نازل شده ب(

 .باشدد(معنی هردو کلمه یکی می      .باشدلف وب صحیح میا ج(

 ؟کدام جمله درست نیست -۱۶

 .اندشوند بر قلب کسی که مردم انتخاب کردهمیالف( فرشتگان نازل 

 .گیردشود و قلبش را میشکافته می شود در شب قدرمیب(سینه پیامبر یا امام که قرآن بر آن نازل 

 .و امام زمان علیه السالم در اختیار خداست ج( در شب قدر قلب پیامبر

 .د( لیلة القدر محل هبوط و نزول قرآن است که قلب پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم است

 ...اگر شب قدر برداشته شود-۱۷

 .نزول قرآن هم نیست ب(      .شودالف( قرآن هم برداشته می

 .د( همه موارد  .اینها برایش نازل شوندشوند چون کسی نیست میج( مالئکه و روح نازل ن

 :من الف شهر یعنی لیلة القدر خیر -۱۸

 .ب( شب قدر از هزار ماه که در آن شب قدر نباشد بهتر است     .الف( شب قدر از هزار ماه عددی بهتر است

 .ماه عبادت استد( شب قدر بهتر از هزار   .ج( شب قدر بهتر است است از هزار ماهی که بنی عباس حکومت کردند

 ؟شب قدر طبق فرموده امام باقر علیه السالم چه وقت است- ۱۹

 .ب( شب اول شب شوال   .ی خاصهاالف( هر سال در ماه مبارک رمضان در بعضی از شب

 .د( شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان       .ج( شب نیمه شعبان

 ..هرکس حصرت زهرا سالم اهلل علیها را بشناسد-۲۰

 .قرآن را درک کرده ب(      .لیلة القدر را درک کرده الف(

 .همه موارد د(     .امام زمان علیه السالم را درک کرده ج(
 


