
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 



  .گرددبرگزار می« کیمیارمضان ماه » قرانیماه مبارک رمضان، مسابقه  مناسبت  به 

 .ای تعلق خواهد گرفتجوایز ارزنده قیدقرعهبه که به کلیه سواالت جواب صحیح داده باشند گانبرگزیداز   نفر 8 در پایان به

 می باشد. 1400 ماه اردیبهشت 24مهلت شرکت در مسابقه آخرین

 .می باشدسمیرم  و امور ایثارگران ین مسابقه ویژه خانواده معظم شهداء و ایثارگران بنیاد شهیدا

ابتدا مشخصات   )  نام  و  نام خانوادگی ، نام پدر ، نسبت  ایثارگری ،کد ملی و شماره  می بایست در مسابقه جهت شرکت

به  رقمی  14به صورت یک عدد از چپ به راست  همگزینه صحیح هر سوال را به ترتیب و بدون فاصله و پشت سر تماس( و

 .ارسال کنند  09054930189   شماره ایتا

 

 سواالت:

 دو بسم اهلل الرحمن الرحیم دارد؟ کدام سوره قرآن : 1سوال 

 انفال(  4         توبه  (-3            نحل( -2          نمل( -1

 در کدام آیه احترام به والدین سفارش شده است؟ --:2سوال 

 رَبِّ اشْرَحْ لیصَدْری  (1

 وَ بِالْوَالِدَیْنِإِحْسَنًا  (2

 أَنْفِقُوا مِمَا رَزَقْنَاکُمْ (3

 خَیْرًا الْوَصِیَةُ لِلْوَالِدَیْنِ (4

 در کدام آیه قرآن روزه واجب شده است؟ : 3سوال 

 178بقره  -1

 183بقره  ( -2

 2قدر  (- 3

 10منافقون  (-4

 سوال 4: درکدام گزینه به نزول تدیجی قران اشاره شده است؟

سوره اسراء 105( آیه 1  

سوره اسراء 107(آیه 2  

سوره اسراء 106(آیه 3  

هفسوره ک 1آیه (4  



 سوال 5: ترجمه صحیح عبارت»الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ«چیست؟  )بقره ، آیه46(

( آنهایی که می دانند دیدار کننده پروردگار خویشند؛1  

دارند پروردگار خویش را می بینند( آن کسانی که گمان 2  

هند خدای خویش را مالقات می کنند( آنانی که احتمال زیاد می د3  

 ( آنهایی که شك دارند که پروردگار خویش را دیدار کننده باشند4

 سوال 6: عبارت قرآنی »وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَكُمْ ...« در آیه 143 سوره بقره به کدام گزینه اشاره دارد؟

جاودانه بودن ایمان و خلل ناپذیری آن(1  

قبله تغییر بخاطر عبادات نشدن (باطل2   

 عدم تمایل خداوند به نادیده گرفتن ایمان مؤمنان(3

 که از فروع دین هستند الیاعم بطالن بخاطر ایمان نشدن (ضایع4

سوال 7: آیه» یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ...«به کدامیك از موارد زیر 

(30عمران ، آیه  آل)   اشاره دارد؟  

مشاهده نامة اعمال توسط افراد؛(1  

افراد؛ توسط اعمال کیفر و پاداش (مشاهده2  

  حضور و تجسم اعمال در صحنه قیامت(3

 خداوند حضور در اعمال کیفر و پاداش شدن (آماده4

 سوال 8: کدام آیه از قرآن مجید به فروتنی مهربانانه در برابر پدر و مادر توصیه کرده است ؟

بقره 10(آیه 4    اسراء سوره 24 آیه(  3    آیه هشتم سوره عنكبوت -( 2   سوره نور  64آیه  -(1  

 

 سوال 9 : در کدام یك از آیات قرآن مجید از فرزند به عنوان یكی از نعمت های خداوند یاد شده است؟

 

بقره 19( آیه 4   ابراهیم سوره 19 آیه (3          لنح سوره 72 آیه (2            رعد سوره 3 آیه (1  

 

http://icqt.ac.ir/fa/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%87/


 سوال 10: بر اساس آیه 20 سوره مزمل کدام گزینه صحیح نمی باشد.

به اندازه ای که برایتان ممكن است قرآن بخوانید(1  

پیامبر و گروهی از مومنین قسمتی از شب را به نماز می ایستند(2  

افراد مومن از لغو دوری می کنند(3  

نماز به پا کنید و زکات و قرض بدهید(4  

 این عبارت در کدام یك از آیات زیر آمده است؟ "نیكی ها بدی ها را از بین می برد. :11سوال 

 2 توبه( 4        96( مومنون 3                 160( انعام 2             114هود  (1

 سوال 12: ترجمه آیه إِالَّ الَّذِینَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ()مائده 34( چیست؟

؛توبهکنندد،شورنهامقدآبر ابنكهعذاز آمگرکسانیکهپیش (1  

باشنددهتوبهکر،ستیابیددنها آهبر نكاز آمگرکسانیکهپیش  (2  

؛توبهکنندد،شورنهامقدآلهیبر ام نكهحكاز آمگرکسانیکهپیش (3  

 توبهکنند،شوندبنكهمغلواز آمگرکسانیکهپیش  (4

 سوال13: جزای شرک ورزیدن در عبارت ))وَلَوْ أَشْرَکُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا کَانُواْ یَعْمَلُونَ(( انعام 88

تبهسیئات(تبدیلحسنا4          ل؛عمان اشددنابو(3    ت؛خردر آ نشداب( عذ2   ل؛عمام انجااز اسلبتوفیق ( 1  

 سوال 14: کدام گزینه درباره مفهوم آیه»ولیعلم الذین نافقوا...« صحیح است؟  )آل عمران 167(

مؤمنین؛ سنجش برای است شاخصی آیه این( 2           کند؛ می اشاره  ( این آیه به رسوا شدن منافقان1  

شدند شكست متحمل مسلمین احد جنگ در( 4           ت؛( این عبارت نشان دهنده آغاز و پایان نفاق اس3  

لطفا جواب سواالت را به شماره ایتای 09054930189 به صورت یك عدد 14 رقمی از سمت 

.چپ به راست به همراه مشخصات کامل خود ارسال کنید  

و امور ایثارگران سمیرمشهید بنیاد   


