
 بسمعه تعایل

 يم  قرآن كر سواالت مسابقه مفاهيم  

 م پانزده سوال مربوط به پانزده جزء اول قرآن كري

 ی، چند و  میاز جزء اول قرآن کر  ات  ی_ بر اساس آ1
 

 ؟  د یرا ذکر کن  کارانی   پره اتیاز خصوص ژگ

  م   ا یآ  ی   همچنمسلمانان وضع شده است ؟  یحکم روزه فقط برا  ا یکه آ  د ی، پاسخ ده  میاز جزء دوم قرآن کر   یا  هی_ مستند به آ۲

 باشد ؟ م پر زحمت و پر مشقت   نیکه اسالم ، د  میابیمطلب را در   نی، ا یاز روزه دار  میتوان

ت ع میاز جزء سوم قران کر  یا ه ی_ مستند به آ۳  ؟ د یالسالم را ذکر کن هیعل یسیسه نمونه از معجزات حض 

 بعبارت م هستند ؟مرد  ر یچرا زورمندان و ظالمان به ظاهر خوشی  از سا  د یپاسخ ده  میاز جزء چهارم قرآن کر   ی ا  هی_ مستند به آ  ۴

 ؟  ستیشود چ نم برخورد اله  ا یاوقات با آنها در دن گایه  نکهی، فلسفه ا گر ید

 ، پاداش چه خواهد بود ؟  امی  یاز خدا و پ تیدر صورت تبع د یپاسخ ده میاز جزء پنجم قرآن کر   یا هی_ مستند به آ ۵

قبول    هر قربات    ا ی، آ  گر ید  انی؟ به بستیخدا چ  یاز سو   قربات    رشیمالک پذ  د یپاسخ ده  میاز جزء ششم قرآن کر   یا  هی_ مستند به آ۶

 کند ؟   ما را قبول م خداوند ، قربات   در چه صورت  ؟ شود  م

 ؟آنان داللت دارد  بر صحت و درست   ها ی   بودن چ  اد یو ز  فراوات    ا یآ د یپاسخ ده میاز جزء هفتم قرآن کر  یا ه ی_ مستند به آ۷

انی، چند نمونه از ده فرمان خداوند به پ  میاز جزء هشتم قرآن کر   ی ا  هی_ مستند به آ۸  نی؟ ) مشهور است که ا  د یکن  انیرا ب  اله   امی 

ت موس  1۰  شده (  ویح ی   السالم ن هیعل فرمان ، همان است که به حض 

 به مسئله اسماء الحست   میجزء نهم قرآن کر  اتیاز آ هی_ کدام آ۹
ً
را   راجع اسماء الحست   اشاره دارد ؟ دو دستور از اوامر اله  رصاحتا

 ؟ د ی ذکر کن ی   ن

 به مسئله آماده ساز   میجزء دهم قرآن کر   اتیاز آ  هی_ کدام آ1۰
ً
در برابر هجمه    مایل   ی  و غ  از دو منظر مایل  نظام  یقوا  یرصاحتا

 . د یده حیدارد ؟ توض د یدشمنان اسالم تاک

  نیاز مهربان تر  یکی،  میقرآن کر  ازدهمیجزء   اتیاز آ یکی_ با استناد به 11
 
 ؟  د یکن  بندگان خدا را معرف

ت شع ی ها هیاز توص یکی،  میجزء دوازدهم قرآن کر   اتیاز آ یکی_ با استناد به 1۲  ؟  د یکن  انیخطاب به قوم خود را ب بیمؤکد حض 

 ی، چند و  میقرآن کر  دهمی   جزء س  اتی_ با استناد به آ1۳
 

 ؟ د ی از صفات خردمندان را ذکر کن ژگ

ان یپ  یبه جز برا  واژه ویح  ا یآ  د یکن  ان ی، ب  میجزء چهاردهم قرآن کر   اتی_ با استناد به آ1۴ هم به کار رفته است     یگر یموضوع د  یبرا  امی 

 ؟ چگونه ؟

رفتار مومنان با پدر و مادرشان را که خداوند متعال آموزش   قی، چند نمونه از مصاد  میجزء پانزدهم قرآن کر   اتی_ با استناد به آ1۵

 ؟ د یداده ذکر کن

 

 

م  كت كنندگان محی   قابل توجه شر

، شماره   
 

 در پاسخنامه خود نام و نام خانوادگ
ً
ارديبهشت ماه  1۷و پاسخ نامه را تا تاري    خ ، شماره تماس و كد مل  را قيد پرسنل  حتما

  نماي
 

 . يد تحويل واحد فرهنیک

  سواالت پانزده جزء دوم قرآن كريم 
 
 قبل از نيمه ماه  رمضان در سايت بيمارستان بارگذاري خواهد شد. الباف

 مالك در مسابقه پاسخ كتت   به س  سوال م  باشد. 

  بيمارستان خاتم االنبياء)ص( 
 

 واحد فرهنیک


