
 سوال قرآن 

 قرآن معجزه کدام پیامبر خدا است؟-1

 (حضرت عیسی ۴(حضرت محمد     ۳(حضرت آدم      ۲(حضرت نوح      1

 به چه چیزی اشاره دارد؟«وال تلمزو انفسکم وال تنابزو بااللقاب»آیه -۲

 بزرگتر ها(احترام به ۴(زشت بودن عیب جویی    ۳(قرآن خواندن فراوان     ۲(خواندن نماز سر وقت   1

 معنی کلمه قرآنی جنود چیست؟-۳

 فرشتگان(۴ (جهنمیان    ۳    (بهشتیان ۲(لشگریان    1

 قرآن دارای............. جز،............... حزب و ................ سوره است.-۴

1)11۴-11-۲2       ۲) 111-۲2-۳3         ۳)11۴-1۲3-۳3        ۴)11۴-۳3-1۲3 

 چیست؟«کل امری بما کسب رهین»ی معنی پیام قرآن-2

 (قطعا پیروزی بزرگی نسیب شما خواهد شد۲(نماز را برپا دارید             1

 (زکات بدهید۴(هر شخص به نتیجه عمل خود می رسد        ۳

 قران دارای .................. آیه است.-2

1)2112        ۲)2۲۳1        ۳)77137      ۴)2۲۳2 

 چند بار در سوره الرحمن تکرار شده است؟«اال ربکما تکذبانفبای »آیه-7

1)۳۳      ۲)۳1      ۳)۲۴      ۴)۴۳ 

 معنی کلمه قرآنی امنوا چیست؟-1

 (ایمان آورد۴(ایمان بیاورید        ۳(ایمان آوردند       ۲ایمان آورید     (1

 ست.سوره ........................ به عنوان قلب قرآن نام گرفته ا-1

 (توبه۴(یس      ۳(حمد     ۲(الرحمن    1

 . است آمده سوره............... در که دارد وجود مقطعه حروف............ قرآن در-13

1)۲1-1۴        ۲)۲1-11       ۳)۳2-1۴        ۴)۳۲-1۲ 



 ؟ بود که شد عارف قرآن به دادن فرا گوش با که دزدی نام -11 

 (سلمان فارسی۴(کمیل بن زیاد     ۳(فضیل بن عیاض       ۲(فضیل بن عمران       1

 کلمه وسط سوره حمد کدام است ؟-1۲

 (یوم الدین۴(مالک       ۳(ایاک       ۲(نستعین        1

 ؟باشد می گزینه کدام آیه « اهلل خالق کل شی» معنی-1۳

 (خدا با همه مهربان است۲(خدا خالق همه چیز است          1

 (پروردگار جبار است۴قادر و توانا است          (خدا ۳

 پایه های همزه در قرآن کدامند؟-1۴

 پ-(و۴ی       -ل-ا-(و۳ا         -س-د-(و۲ء      -ا-ی-(و1

 حروف ناخوانا در قرآن کدامند؟-12

 ژ-پ-چ-(گ۴ی         -ل-ا-(و۳ه         -د-و-(ش۲ب          -ل-ا-(و1

 ناخوانا است؟ کدامر گزینه دارای حروف-12

 (هوالء۴(انت       ۳(حفظ      ۲(علینا      1

 

 در آیه متقابل معنی واژه ای که زیر آن خط کشیده شده است کدام است؟-17

 «فی جنات و عیون المتقینان »

 (افراد منافق۴(افراد رستگار       ۳(افراد با ایمان      ۲(افراد با تقوا      1

 ناخوانا دارد؟کدام کلمه حروف -11

 (مرقوم۴(مبعوثون      ۳(لهما       ۲(توءثرون      1
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