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 است؟ صحیح صورتی چه در زنان برای مردان طبابت اسالمی روایات طبق .1
 .نباشد این جز ایچاره که صورتی در( الف
 .باشد بیشتر مرد پزشک شهر آن در که صورتی در( ب
 .نکند لمس را بیمار بدن که صورتی در( ج
 .باشد مرگ حال در زن که صورتی در( د
 

 بود؟ خواهند بیچاره ،نباشد هركدام اگر و هستند نیازمند كسانی چه به پیوسته مردم .2
  عادل امیران – حاذق طبیبان -دلسوز همسایگان (الف 

 پزشک – فرزانه عالم – امیربصیر( ب
 عادل و مدبر پادشاهان -فرزانه حکیمان -خیرخواه ثروتمندان( ج
 اعتماد دمور و آگاه طبیب – فرمانروا و نیکوکار امیر -پرهیزگار و دانا فقیه( د
 

    نامند؟ می طبیب را معالج شخص چرا .3
 سازد. می خرسند و خوش آنان را دل چون(  الف
 .است درمان فکر به مرتباً چون( ب
 .است بدن از هاسم کننده پاک چون( ج
 چون در مورد چگونگی درمان می اندیشد.( د
 

  انگیزد؟می بر كسی چه با قیامت روز در را او خداوند، نکند شکوه كنندگانعبادت نزد كه كسی «ص»اكرم پیامبر تعبیر به .4
   )ص( اکرم پیامبر با(  الف
   (ع)خلیل ابراهیم حضرت با( ب
  (ع)نبی خضر حضرت با( ج
 (ع)ایوب باحضرت( د
 

 ؟ تاس كدامبود، «ص»اكرم پیامبر های جنگ در آنها اعظم جلوه كه اسالمی تمدن در زنان  مهم های جایگاه از یکی .5
   مجروحان و آبرسانی درمان (الف
   ها ضرورت در مبارزه (ب
   توانمند سربازان تربیت (ج
  رساندن غذا و خوراک (د
 

 چیست؟ سر در هاالیه و هارخنه وجود دلیل «ع»صادق امام تعبیر به .6
  سر در خون ازدیاد علت به( الف
 مغز بودن بزرگ علت به( ب
 مغز حد از بیش گرمای علت به( ج
 آن شکستن عدم و سر بودن تهی درون علت به( د
 

 بخشد؟می ایمنی چیزی چه از را ناانس نرگس گل بوییدن اسالمی روایات طبق .7
 برص بیماری از( الف
 جزام بیماری از( ب
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 زکام بیماری از( ج
 گوارشی بیمارهای از( د

 سازد؟ می مبتال بیماری و نادارای به را برخی خداوند چرا «ص»اكرم پیامبر تعبیر به .8
 شخص گناهان علته ب( الف
 شخص امتحان علته ب( ب
 شخص کردن پاک علته ب( ج
 شخص هایغم علته ب( د
 

 دارد؟ پاداشی چه بیمار از روز شبانه یک پرستاری .9
 )ص(اکرم پیامبر شفاعت با بهشت به رفتن( الف
 )ع(اطهار ائمه با شدن محشور( ب
 )ع(علی و ()سزهرا حضرت با نشینی هم و کوثر حوض از شدن سیراب( ج
 صراط از سریع گذر و )ع(خلیل ابراهیم با شدن انگیخته بر( د
 

 داند؟می چیزی چه باعث را طبیبان از بیماری داشتن پنهان «ع»امیر المومنین .10
 بدن بر خیانت(الف
 خداوند به توکل( ب
 ذات پاکی( ج
 مضاعف ثواب( د
 

 است؟ چگونهتلخ و گوگرددار  آب هایچشمه با درمان اسالمی روایات طبق .11
 .است شده نهی( الف
 .است شده تأکید( ب
 .شودمی تأکید بدن نیاز صورت در( ج
 .برسد گرم آب به باید پاها فقط( د
 

 پذیراست؟ امکان شکلی چه به صفراوی مزاج نشاندن فرو «ع»رضا امام بیان به .12
  هاگرمی خوردن با( الف
 و سرد تر هایخوراکی خوردن با( ب
 استخر به رفتن با( ج
 کردن ورزش با( د
 

 ؟و علت آن چیست دارد وجود كامل حیات ناخن و مو در آیا .13
 .هستند رشد حال در چون بله،( الف
 .کنیمنمی درد احساس آنها کردن کوتاه موقع چون خیر،( ب
 .آیندمی حساب به پوست جز چون خیر( ج
 .دارند سلول چون بله( د
 

    كرد؟ باید چه آگاه نا پزشکان با «ع»امیر المومنین  فرموده به .14



 مرحله اول –( 1397سال) دوره مسابقات سیر مطالعاتی چهارمین

 2سطحویژه  – دانشنامه احادیث پزشکیکتاب: 
 

3 
 

 .نمود تعلیم را آنان(  الف
 .افکند زندان به را آنان( ب
 .کرد کنار بر کار از را آنان( ج
 .نمود توصیه استغفار به را آنان( د

    دانست؟ توانمی چه را طب علم آغاز سر .15
  وحی هایآموزه(  الف
  عملی هایتجربه( ب
   قدیم حکمای هایدرمان( ج
 دانش قدما( د
 

 تقوای پزشکی چیست ؟ مصداق بارز دو «ع»امیر المومنین  بنا به فرموده .16

 پروا از خدا و رعایت قوانین                    الف(
 خیرخواهی و پاکدامنی ب(
 پروا از خدا و خیر خواهی                        ج(
 رعایت قوانین و پاکدامنی د( 

 

 چه هنگام طبیب از درمان بیمار ناتوان می شود ؟ «ع»امیر المومنین بر طبق فرمایش  .17

 .الف(هنگامی که بیماری العالج باشد
 .ب( هنگامی که بیمار درد را پنهان کند

 را انجام ندهد.یمار دستورات پزشک ج(هنگامی که ب
 د( همه موارد 

 

 مهم ترین حکمت بیماری در زندگی انسان چیست ؟ .18

 الف(آماده شدن برای مرگ         
 ب(فهمیدن نعمت سالمتی

 ج(شکر از تن درستی                
 د(نقش سازنده تربیتی آن 

 

 «. ....است............رای كافر ...............و ببیماری برای مومن ...... «ع»امام رضا»كدام گزینه مناسب جای خالی می باشد ؟ .19

 عذاب و زجر            –ثواب و رحمت  الف(
 زجر  و عذاب –تطهیر و ثواب  ب(
 عذاب و لعنت             –تطهیر و رحمت  ج(

 زجر و لعنت –د( تطهیر و ثواب 
 

 ؟ نمودتعبیر می بیماران را به چه كسانی  «ص» اكرم پیامبر .20

 جهاد گران راه خدا             الف(
 ب( شب زنده داران
               ج( انصار رسول ا...

 د( دوستان خدا 


