
1 
 

 

 سوال 03جزء   03مسابقه 

 کوهپایه( ،ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران بخش کوهپایه) بن رود ، جلگه

 111سوره بقره آیه (عبارت یا آیه)کجاست؟ خدا : یکم جزء

 داودداشتند؟ باهم را وحکمت مُلک کدامیک وطالوت داود : دوم جزء

 862آیه چه؟ به وخدا میدهد وعده چه به شیطان : سوم جزء

 بیّون به چه معناست؟طانه ورِبِ :  جزء چهارم

 است؟ آمده آیه درکدام (برمومنین کافرین تسلط عدم) سبیل نفی قاعده : جزءپنجم

 داد؟ آموزش که وعملی حیوان نام!آموخت انسان به عملی را حیوانی : جزءششم

 غیر مومن چیست؟ چیست؟حکم سبّ سبّ  : جزء هفتم

 نفعی که خداوند در لباس برای انسان قرار داده چیست؟: مهمترین  جزء هشتم

 آتش که بگیره ترو خشک با عن میسوزند!!!مصداق کدام آیه است؟ : جزء نهم

  یک نفرخادم مسجد چه صفاتی باید داشته باشد؟ : جزء دهم

 در معماری شهری خانه هاچگونه باید ساخته شوند؟طبق آیه قرآن  : جزءیازدهم

 عواقب اعتماد به ظالمین چیست؟ : جزء دوازدهم

 مردان خدایی در برابر مصیبتهاوسختیهای وارده چه میکنند؟ : جزءسیزدهم

 اگه مطلبی از دین را نمیدانیم از که بپرسیم؟ : همدجزءچهار

 مال وفرزند دراین دنیا چه خاصیتی دارند؟ : جزء پانزدهم

 کند؟د چه یهر کسی برا رسیدن به پروردگارش با : جزء شانزدهم

 ترجمه عربی لغات زره ، ماهی ، طومار)نامه نوشته شده(چه کلماتی هستند؟ : جزء هفدهم

 !چیست؟ میکنندعاقبتشان پخش اجتماعی های وشبکه درجامعه غیراخلاقی مطالب که افرادی : جزءهجدهم

 برای طلب اولاد صالح چه دعایی انجام بدهیم؟ : جزء نوزدهم

 چه تعلق گرفته است؟اراده خداوند به  : جزء بیستم

 نشانه های مردان)وزنان( واقعی چیست؟ : جزء  بیست ویکم

 زبان حال بهشتیان هنگام ورود به بهشت این دوآیه است؟ : جزء بیست و دوم
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 خداوندجایگزین ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام به حضرت ابراهیم چه داد؟ : جزءبیست وسوم

 ؟میدنداُکسانی که نا آیه ای در جواب : جزءبیست وچهارم

 آنچه پیامبرصلی الله علیه وآله از ما درخواست کرده است؟ : جزءبیست وپنجم

 برایش انجام میدهد؟ یانسانهرسه تا از کارهایی که مادر  : جزءبیست وششم

 : کلمه ای که تعبیر به گناهان صغیره میشود؟ جزء بیست وهفتم

 شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟اگر قرآن بر کوه نازل  : جزء بیست وهشتم

 خواسته انسان چیست؟ : جزء بیست ونهم

 چرا باید سختی را تحمل کرد؟ : جزء سی

 

 

 به همراه مشخصات خود :  لطفا پاسخ های خود را به صورت مکتوب 

  تلفن ثابت و همراه،  نسبت ایثارگری،  نوع ایثارگری،  کد ملی،  نام پدر،  نام  و نام خانوادگی

 اردیبهشت  84تا تاریخ ارسال پاسخ سوالات 

 تحویل بنیاد شهید و امور ایثارگران کوهپایه نمایید.

 نفر از برندگان به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.  86به 

 

 


