بسمه تعالی

پاسخنامه سؤاالت مسابقة فرهنگی دعای جوشن کبیر

 -1کدامیک از گزینه های ذیل ،اثرات قرائت این دعا برای

مشخصات

سه نوبت در ماه مبارک رمضان ذکر شده است ؟

نام:
نام خانوادگی:
آدرس:

سوال

الهی است ؟
الف)  111اسم

الف) حرام شدن آتش جهنم بر جسد

ب) 11اسم

ب) واجب شدن بهشت

ج)  1اسم

ج) هر دو مورد

شماره تماس:
شماره

(( سؤاالت مسابقه فرهنگی دعای جوشن کبیر))

 -5هر فراز از دعای جوشن کبیر مشتمل بر چند اسم از اسماء

الف

ب

1

ج


 -2در کدامیک از زمانهای زیر توصیة بیشتری به قرائت دعای

 -6ترجمه عبارت " یَا حَبیبَ مَن لَا حَبیبَ لَهُ" کدام است ؟

جوشن کبیر شده است ؟

الف) ای دوستدار کسی که مشفقی ندارد .

الف) شب نیمه شعبان

ب) ای مونس کسی که مونسی ندارد .

ب) شب اول ماه رجب

ج) ای دوست کسی که( در عالم ) دوستی ندارد .

ج) شبهای قدر ماه رمضان
-3ترجمه لغت "فَسَوّی" در فراز  11کدام است ؟

 -7دعای جوشن کبیر برای چه کسی نازل شد ه است ؟

الف) بیاراستی

الف ) حضرت رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم

ب) مساوی کردی

ب) حضرت علی

علیه السّالم

ج) وسیع نمودی

ج ) حضرت زهرا

سالم اهلل علیها

5

 -1ذکری که پس از از هر فراز دعای جوشن کبیر خوانده می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6

شود کدام است ؟

2
3
1

-8عبارت " یَا مَن فِی البَرِّ وَ البَحرِ سَبیلُه" در کدامیک از

الف) سُبحانَکَ یا لَاإلهَ إلَّا أَنت اَلغَوث خَلِّصنَا مِنَ النّارِ

فرازهای جوشن کبیر آمده است ؟

یا رَبّ

الف ) فراز 16

8

ب) سُبحانَکَ یا لَاإلهَ إلَّا أَنت اَلغَوث اَلغَوث خَلِّصنَا مِنَ النّارِ

ب) فراز 11

9

یا رَبّ

ج) فراز 12

7

11
لطفاً داخل مربع پاسخنامه را پر کنید.

ج) سُبحانَکَ یا لَاإلهَ إلَّا أَنت اَلغَوث اَلغَوث یا رَبّ

 -9چه تعدادی از فرازهای دعا با " اللَّهُمَّ " شروع شده است ؟
الف )  35مرتبه
ب)  25مرتبه
ج) 21مرتبه
 -11یا عَظیمَ المَنِّ یا کَثیرَ الخَیر یا قَدیمَ  ...یا دائمَ الّلطف.
الف) الفَضل
ب) اللُّطف
ج) الصَّفحِ

شرکت کنندگان می توانند با یکی از روش های
زیر در مسابقه شرکت نمایند و از هدایای متبرک
آستان مقدس بهره مند گردند.
مهلت ارسال پاسخنامه
از اول تا پایان ماه مبارک رمضان می باشد.

 تحویل پاسخنامه به دفتر اداره کل برنامه های
فرهنگی و آموزشی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم علیه السّالم
 ارسال پاسخنامه به آدرس ادمین شبکه های
اجتماعی

مسابقه فرهنگی

Eita . com/faAbdolazim
Sapp.ir/ faAbdolazim

دعای جوشن کبیر

*****

ویژه ماه مبارک رمضان
1398
با استفاده از :

معاونت فرهنگی و امور زائران
اداره کلّ برنامه های فرهنگی و آموزشی
WWW.abdolazim.com

کتاب مفاتیح الجنان

