
 بسمه تعالی

 سواالت شرحی بر دعای افتتاح

****** 

 بخش سوم دعای افتتاح در مورد چیست ؟ - 1

 انتظار فرج(ب                   صلوات بر محمد و آل محمد با اوصاف ویژه(الف 

 گزینه ب و ج صحیح است(د         شکایت از غیبت حضرت ولی عصر عج                   (ج

 با چه کلمه ای همه ثنا و ستایشها را می توان نثار بارگاه خداوندی کرد؟: فرمودندپیامبر  – 2

 هر سه مورد( د             الاله االاهلل     (ج         الحمد هلل        ( ب            سبحان اهلل   ( الف 

 دعای افتتاح با چه دعایی به پایان می رسد؟ – 3

 آمادگی برای جانفشانی      ( ب            آرزوی دولت کریم                ( الف 

 هر سه مورد   ( د      نصرت و عزت برای مسلمانان             ( ج

 بخش اول دعای افتتاح چه چیزی را به ما می آموزد؟ – 4

 با خدا و زبان دعا چگونگی راز و نیاز(  ب           اوصاف ویژه پیامبر        ( الف 

 هر سه مورد( آمادگی برای جانفشانی و خدمت در دولت کریم         د( ج

 در مورد مدح و حمد کدام درست است ؟ – 5

 حمد ستایش خاص است( ب        حمد عام تر از مدح است              ( الف 

 هر سه مورد( د    مدح ستایش کسی است که کاری را از روی اختیار انجام داده       (ج 

 :یعنی  قل ما یعبا بکم ربی لو ال دعاوکم – 6

 بگو پروردگار من نیاز به دعای شما ندارد( الف 

 بگو اگر دعاهای شما نباشد پروردگارمنبه شما عنایتی نمی کند( ب

 بندگانم دعای شما بی پاسخ نمی ماند,بگو (ج 

 بگو لطف او با حکمت و مصلحت همراه است ( د



 مومنان دچار دردو رنج می شوند برای چیست ؟اگر  -7

 مومنان مخلص از پاداش بیشتر بهره گیرند( ب        خالص از ناخالص جدا شود          (الف 

 الف و ب( د                    جزای اعمال آنهاست       ( ج 

 در دعای افتتاح چه چیز را قرار است آغاز کنیم ؟ – 8

 هر سه مورد( د                حمد خداوند  ( ج                ستایش    ( ب    ثنا               ( الف 

 چرا تاخیر در پاسخ به دعا نباید سبب نومیدی شود؟ – 9

 چون بعضی از خواسته های ما به صالح نیست( الف 

 خدا بعضی از خواسته های ما را به آینده موکول می کند( ب

 بعضی از خواسته های ما در دنیا عملی نیست( ج

 هر سه مورد( د

 :والذین کذبوا بایاتنا سنستدرجحم من حیث ال یعلمون  یعنی  – 11

 به کسانی که آیات ما را تکذیب می کنند مهلت می دهیم ( الف 

  به کسانی که آیات ما را تکذیب می کنند نمی دانند که مهلت چند روزه به سود آنها نیست( ب 

 آنان که آیات ما را تکذیب می کنند آنها را بتدریج نابود می کنیم( ج 

 هیچکدام( د

 

 

 .پاسخ سواالت را تا پایان ماه مبارک رمضان به رابطین بسیج تحویل فرمائید


