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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 

 .إعرَفُوا مَنَازِلَ شِیعَتِنَا بِقَدرِ مَا یُحسِنُونَ مِن رِوَایَاتِهِم عَنَّا :علیه السّالمقال الصادق

 149، ص27ج  ،)وسائل الشّیعه دن روایات ما بدانید.جایگاه و مقام شیعیان را به اندازه خوب فهمی

 ( 33453ح

 

 نامه  نییآ  

 است: تیحائز اهممسابقه  نیجهت شرکت در ا ریبه نکات ز توجه

کردن  یو از کپ شده ادداشتی یو برداشت مفهوم یصیبه صورت تلخ ی تشریحی. پاسخ ها1

 شود. یعبارت خوددار نیع

 ،یلیکدتحص ،ینام پدر، کدمل ،یخانواگصات کامل )نام و نامو با مشخ a4ها در برگه پاسخ. 2

 ( ارائه گردد.لیمیشماره تماس و ا ل،ینام بخش محل تحص

 یخوانا یاز متن پاسخ نامه ها عکس واضح ای  pdf ای word لیفا یحضور ریطالب غ. 3

 نند.ارسال ک  hadith@jz.ac.irبه آدرس  ثیاداره قران و حد کیخود را به پست الکترون

 10/3/99 :.مهلت تحویل پاسخنامه4
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 جلد چهارم اصول کافی: فضل القرآنسؤاالت کتاب  

 :سؤاالت تستی 

قرآن به چه چیزی أمر می کند و از چه چیزی نهی می  علیه السالمطبق روایت امام صادق  .1

 ()کتاب فضل القرآن کند؟ 

 امر به واجبات و باز دارنده از منکرات؛ -الف

 یمان و نهی از کفر؛امر به ا -ب

 امر به بهشت و بازدارنده از دوزخ. -ج

)کتاب فضل مالزمت با قرآن چه زمانی اهمیت روزافزون پیدا کرده و واجب می شود؟  .2

 (القرآن

 زمان فتنه ها؛  -الف

 دوران جوانی؛ -ب

 زمان بال و آزمایش.  -ج

برود و قرآن را خوب بلد اگر شیعه ای از دنیا  علیه السالمبه فرموده امام موسی بن جعفر  .3

 )باب فضل حامل القرآن(نباشد ....

 .در قبرش قرآن به او آموخته شود تا خداوند به سبب آن درجه اش را باال برد -الف

 مورد مؤاخذه قرار بگیرد که کوتاهی کرده است. -ب

 در عالم برزخ به او آموخته شود. -ج

 ()باب فضل حامل القرآنفرمودند؟  چگونه قرآن تالوت میعلیه السالم امام موسی کاظم .4

 قِرَائَته قَائِمًا. -ج قِرائَتُه طَوِیالً                     -ب               زنًاقِرَائَته حُ -الف
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)بابٌ فی  قرآن عهد خداوند بر بندگان است، وظیفه ما در قبال این عهد الهی چیست؟ .5 

 (قرائتِه

 ه؛آی 50نظر به قرآن و قرآئت روزانه  -الف

 حفظ قرآن؛ -ب

 آموزش قرآن به دیگران. -ج

)بابُ البیوتِ الّتی اگر در خانه ای قرآن زیاد تالوت شود چه فوائدی برای آن خانه دارد؟  .6

 یُقرأُ فیها القرآن(

 زیاد شدن خیر و برکت خانه، نورانی شدن خانه؛ -الف

 درخشندگی منزل مثل ستاره ها برای اهل آسمان، وسعت اهل خانه؛   -ب

 هر دو گزینه. -ج

 )باب من یتعلم القرآن بمشقه(اشد؟در مورد یادگیری قرآن اجر چه کسانی دو برابر می ب .7

 حافظان قرآن؛-الف

 حامالن قرآن؛ -ب

 کسانی که به سختی قرآن را  یاد بگیرند یا حفظ کنند. -ج

ر کدام نحوه قرائت باعث سبک شدن عذاب پدر و ماد علیه السالمبه فرموده امام صادق  .8

 )بابُ قرائت القرآن فی المصحف(می شود؟ 

                      قرائت از روی مصحف؛ -الف

 قرائت با صدای بلند؛ -ب 

 قرائت با ترتیل. -ج
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) بابُ ترتیل القرآن  طبق روایات متعدد لحن و آهنگ تالوت قرآن باید چگونه باشد؟ .9

 (بِالصّوتِ الحَسَن

 با صوت محزون و لحن عربی؛  -الف

 با صدای بلند و آهنگین؛ -ب

 با هر لحنی خوانده شود نیکوست. -ج

 )بابُ ترتیل القرآن بِالصّوتِ الحَسَن(زیور و زینت قرآن چیست؟  .10

 صدای نیکو؛ -الف

 صدای محزون؛ -ب

 لهجه عربی. -ج

خواندن کدام سوره با صدای بلند، همانند این است که شخص شمشیر خود را در راه  .11

 )باب فضل القرآن(می کند؟ خدا کشیده و جهاد 

 سوره قدر؛ -الف

 سوره توحید؛ -ب

 سوره کافرون. -ج

 )باب فضل القرآن( خواندن کدام سوره ها هنگام خواب، شرک را از انسان دور می کند؟ .12

 توحید و کافرون؛ -الف

 توحید و قدر؛ -ب

 حمدو کافرون. -ج

 )باب فضل القرآن(ثلث قرآن و ربع قرآن به ترتیب عنوان کدام سوره ها می باشد؟  .13

 توحید، کافرون -حمد، قدر                      ج -توحید، قدر            ب -الف
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 )باب نوادر(چیست؟ وجه تسمیه آن چیست؟ « مُلک»نام دیگر سوره  .14

 .چون با کلمه تبارک شروع می شود -سوره تبارک -الف

 مانع از عذاب قبر می شود. -سوره مانعه -ب

 مانع از عذاب دوزخ است. -سوره مانعه -ج

 

 سواالت تشریحی:

هنگامی که انسان در روز قیامت بعد از حساب و کتاب دستش خالی می شود، قرآن  .15

 ()کتاب فضل القرآن  چگونه او را کمک می کند؟

)کتاب را ذکر کنید.  اهلل علیه و آله صلیچهار مورد از توصیفات قرآن در بیان رسول خدا  .16

 فضل القرآن(

 (1)کتاب فضل القرآن/ حدیثدر قرآن چیست؟  "ذکرُاهلل أکبر"منظور از  .17

اولین کسانی که در روز قیامت بر خداوند متعال وارد می شوند چه کسانی هستند به  .18

 )کتاب فضل القرآن(ترتیب ذکر شود؟ 

)باب فضل ه تفضّالتی بر وی خواهد شد؟ اگر جوانی بر قرائت قرآن مداومت کند چ .19

 حامل القرآن(

 (ب فضل حامل القرآن )بابه حامل قرآن چیست؟ صلی اهلل علیه و آله توصیه های پیامبر .20

)باب مردم بر چهار گونه هستند، آنها را توضیح دهید؟  علیه السالمطبق فرمایش امام صادق  .21

 فضل حامل القرآن(

ا طبق روایات متعدد مذکور در کتاب فضل القرآن، مقام أهل قرآن و حاملین قرآن ر .22

 )باب فضل حامل القرآن(بیان کنید. 



7 

 

افرادی که قرآن را تالوت می کنند بر چند قسم هستند و کدام یک بهتر از همه  .23 

 )باب من حفظ القرآن ثمّ نسیه(هستند؟ 

قرائت  )بابُسه شاکی در روز قیامت از انسان شکایت خواهند کرد، آنها را نام ببرید؟  .24

 (القرآن فی المصحف

)بابُ ترتیل القرآن بِالصّوتِ چه فرمودند؟ « وَ رَتِّلِ القُرآنَ تَرتیالً»منین در تفسیر آیه ؤامیرالم .25

 الحَسَن(

)باب درباره قرائت قرآن از حفظ یا از روی مصحف را بیان کنید.  علیه السالمنظر اهل بیت  .26

 قرائت القرآنِ فی المصحف(

در توصیه به أبی بصیر فرمودند را  علیه السالم ت قرآن که امام باقرچگونگی روش قرائ .27

 )باب ترتیل القرآن بالصّوت الحسن(بیان کنید. 

برای حفظ مال و اموال از آتش و غرق شدن  علیه السالم منینؤحرز قرآنی منقول از امیرالم .28

 )باب فضل القرآن( کدام است؟

هفتاد هزار فرشته با حضرت  هلل علیه وآلهصلی اسعد بن معاذ که به فرموده رسول خدا  .29

جبرئیل در تشییع جنازه اش حضور داشتند، به واسطه کدام عمل به این درجه از قرب 

 )باب فضل القرآن(رسیده بود؟ 

 )باب فضل القرآن(قرائت مسبّحات هر شب قبل از خواب چه تاثیری دارد؟  .30

 )باب نوادر(چه می باشد؟  "فرقان"و  "قرآن"منظور از  .31

طبق حدیث قدسی با خواندن کدام آیات بعد از نماز خداوند باری تعالی در هرروز به  .32

 )باب فضل القرآن(بار نظرمخصوص اندازد؟ 70انسان 

جهت انسان را از شر  6به مفضل خواندن کدام سوره از  علیه السالمدر توصیه امام صادق  .33

 () باب فضل القرآننگهداری می کند؟همه مردم حفظ و 
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نزول قرآن و کتابهای آسمانی دیگر از حیث زمانی را طبق روایات توضیح نحوه  .34 

 )باب نوادر(دهید؟ 

)باب چیست؟ « نَزَلَ القرآنُ بِإیّاکَ أعنی واسمَعی یا جارَۀ»منظور از این روایت که :  .35

 نوادر(

 

 رد پناه حضرت صاحب األرمع جل اهلل تعالی رفهج الشریف اپینده و موفق باشید.
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 اپسخناهم سواالت تستی: 
 

 شماره همراه:     :             نام و نام خانوادگی:                      کدتحصیلی
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