
 



 به مناسبت ماه مبارک رمضان مسابقه قرآنی )رمضان ماه خوب خدا ( برگزار میگردد.

 ؟چه انفاقی سفارش میکندبه   سوره آل عمران  92آیه -1

 (انفاق از آنچه دوست دارید.2             (انفاق از اموالی که اضافه است .        1

 (انفاق از آنچه الزم دارید.4(انفاق از آنچه نیاز ندارید .                               3

 سوره انفال به چه امری تاکید دارد؟ 42آیه -2

 (انفاق به میزان توان باشد.2(کارها براساس بنیه ودلیل باشد.                                    1

 (انفاق به افراد ثروتمند باشد.4                             دادن به جای صدقه باشد.           ( وام3

 آیه الکرسی در کدام سوره است؟-3

 (احزاب4                           (مائده    3               (بقره      2             (اعراف     1

 آمده است .؟در آن  که پنج بار کلمه اهللنام سوره ای -4

 (رعد4                (یس   3                        ( حج     2                     (محمد     1

 کدامیک از سوره های قرآن به طور کامل یکجا نازل شده است؟-5

 (حجرات4             (مرسالت         3                 (الرحمن       2            یوسف        -1

 روح االمین لقب کیست؟-6

 (امامان4(فرشتگان                   3                (جبرئیل          2            (عزرائیل          1

 راهیم به ترتیب کدام است ؟بقره مراحل سلوکی و تبلیغی حضرت ابسوره  124باتوجه به آیه -7

 .خلت عبودیت–امامت -رسالت-(نبوت2                                         .خلت  -عبودیت-امامت–نبوت -رسالت(1

 .عبودیت–امامت -نبوت-رسالت-(خلت4                                             .امامت   -خلت-رسالت-نبوت-(عبودیت3

 کدام عبارت به نزول دفعی قرآن داللت دارد؟-8

 .(انزال در شبهای ماه مبارک رمضان بوده است2   وده است.                       روزهای ماه مبارک رمضان ب(تنزیل در 1

 .تنزیل در شبهای ماه رجب بوده است( 4                                    .انزال در روزهای ماه رجب بوده است    (3



 

 ماههای حرام به کدام ماهها گفته میشود؟-9

 .رجب-محرم-ذی الحجه-(ذی القعده2                                         .ذی القعده  -رجب-محرم-(شعبان1

 .محرم-رمضان-رجب -ی الحجه(ذ4                                                 .محرم   -شعبان-رجب-(رمضان3

 راه رسیدن به برکات قرآنی کدام است ؟-10

 قرآن (حفظ4اور             ب  (ایمان و3( ختم تمام قرآن                         2بافهمیدن                            ( تالوت همراه1

 معنوی میداند ؟   سوره کهف کدام گزینه را زمینه ساز دریافت کماالت 1آیه -11

 (کمک به دیگران4(بندگی خدا                            3عمل صالح                      (ایمان و2(ایمان                               1

 کدام آیه در سوره مبارکه هود در خصوص امام زمان میباشد ؟-12

 سوره هود  18(آیه 4سوره هود          86(آیه 3سوره هود                            10( آیه 2سوره هود                    13(آیه 1

 سوره اسرا چه کسانی برادران شیطان معرفی شده اند ؟ 30تا  20باتوجه به آیات -13

 (تهمت زنندگان 4(دروغگویان                         3(متکبران                                2(اسراف کاران                1

 از فضائل دختران شعیب را بیان مینماید ؟سوره قصص چه فضیلتی  25تا  23خداوند در آیات -14

 رویی  (زیبا4(سخاوت                             3پاکدامنی                       و ( حیا2( شجاعت                              1

 کدامیک از آیات زیر هدف از خلقت انسان بیان شده است ؟-15

 سوره یس  10( آیه 4سوره ذاریات               56( آیه 3سوره نجم                 45آیه (2            سوره طور        35آیه (1
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