
 باسمه تعالی

 برنده 30 سؤال 30جزء  30مسابقه 

 شهرستان خمینی شهر ایثارگران وشهدا خانواده معظم ویژه 
 

 ن کنید.اویژگی متقین را بی 5طبق آیات ابتدایی سوره بقره .1

 ؟دندر موقع بال وسختی چه باید بکن و دنآزمایش می شوچیزهایی به چه  هاانسان ،بقرهسوره  156و  155یه .طبق آ2

 باعث از بین رفتن صدقه می شود؟ عواملیسوره بقره چه  264. بر اساس آیه 3

 ؟کردحان می شوند و باید در برابر آن ها چه امت مواردیبه چه مسلمانان سوره آل عمران  186طبق آیه . 4

 امانت وقضاوت کردن پیست؟ خصوصوظیفه ما در وره نساء س 58آیه طبق . 5

  هستند؟این رابطه  دنبالچه کسانی  مائده با چه کسانی رابطه دوستی نباید برقرار نمود و 52و  51.طبق آیه 6

  ؟سوره انعام چیست 32و  31موضوع آیات .7

 سوره انعام علت گمراهی بیشتر مردم چیست؟ 116آیه . طبق 8

  سوره اعراف رحمت خداوند شامل حال چه کسانی است؟ 156براساس آیه .9

 سوره توبه به چه کسانی وعده عذاب الیم داده شده است؟ 34در آیه . 10

 .توضیح دهید ؛سوره یونس چه پیام مهمی به ما می دهد 12آیه .11

 سوره هود راه جبران گناهان چیست؟ 114طبق آیه . 12

 طان خطاب به جهنمیان چه می گوید؟سوره ابراهیم شی 22بر اساس آیه .13

 .سوره حجر در خصوص اصحاب حجر توضیح دهید 84تا 80. طبق آیات 14

 نکته اخالقی نام ببرید. 7سوره اسراء  37تا  27با توجه به آیات  .15

 سوره طه 127تا124یات آ؟ عذاب دنیا وآخرتش چیستآیات و یاد خدا را به فراموشی بسپارد  و هرکس از یاد خدا اعراض کند .16

 .سوره انبیاء توضیح دهید 2و 1. درخصوص آیات 17



 ؟می شود)و با چه ویژگی هایی( فالح ورستگاری شامل چه کسانی  ،منونؤسوره م 9ا ت 1طبق آیات . 18

 ویژگی عبادالرحمان)بنده های خدا( را طبق آیات پایانی سوره فرقان بنویسید. 4 .19

 توضیح دهید.عنکبوت سوره  3و  2در خصوص آیه . 20

 سوره روم عاقبت استمرار گناه چیست؟ 10آیه . طبق 21

 سوره احزاب چه توصیه هایی به مؤمنین شده است؟70در آیه . 22

سوره صاد به قضیه سجده مالئک برآدم و تمرد شیطان اشاره شده است. چه عبرت ها و درس های  85تا  70آیات .23

 کاربردی ما می توانیم از این ماجرا کسب کنیم؟ )در سوره بقره، حجر و ... نیز به این ماجرا اشاره شده است.(

 

 

 شده است؟ سفارشاتی سوره زمر پس از وعده آمرزش گناهان چه 55تا  53در آیات .24

 سوره زخرف را مقداری توضیح دهید. 35تا  33آیات . 25

 سوره حجرات از چه گناهانی نهی شده است؟ 12و  11در آیات .26

 شده است؟داده به مؤمنین  تذکریسوره حدید چه  16آیه  در .27

 سوره ممتحنه چه پیامی دارد؟ 9و  8. آیات 28

 ویژگی اهل بهشت را نام ببرید. 7سوره معارج،  35تا  23طبق آیات  .29

 توضیح دهید.سوره فجر  23در خصوص آیه . 30

 

 (کپی پاسخ ها مورد قبول نیست)لطفا پاسخ های خود را بصورت مکتوب 

  به همراه مشخصات خود

 )نام و نام خانوادگی ، نام پدر، کد ملی ، نوع ایثارگری ، نسبت با ایثارگر، تلفن ثابت و همراه( 

 اردیبهشت تحویل   25تا تاریخ 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان خمینی شهر نمایید.


