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 مفاهيم قرآن كريم  بقهبخش دوم سواالت مسا 

 قرآن كريم جزء دومپانزده  ال مربوط به  پانزده سو

قرار    نيريستا  یكه خداوند محبت بادگان را در دلها  نيا  یبرا  يشترط استاست  دو،   ميجزء شتانزدهم قرآن كر اتياز آ  يکيبا استنااد به   _16

  ؟ديدهد ذكر كا

 حد و اندازه آب دارد ؟ يب تياشاره به اهم ميجزء هفدهم قرآن كر اتياز آ هيكدام آ _1۷

 ؟ ديرا نام ببر ماني، چاد نمونه از صفات اهل ا ميجزء هجدهم قرآن كر اتيبا اسنااد به آ _ 1۸

 اننخاب دوست خوب اشاره دارد ؟ تيو اهم يابيبه موضوع دوست  مياز جزء نوزدهم قرآن كر اتيكدام آ _ 1۹

  ني را دوستتت گرنناد ا ا  ینريمنعال ، كس د  یدارد كه به جز خدا  يكستتان  يبخناشتتاره به ننون  ميقرآن كر ۲۰جزء   اتياز آ یا  هيآ _ ۲۰

 ؟ ديرا ذكر كا هيو آن تشب هيكرده ا نام سوره ، شماره آ هيتشب یزيآنان را به چ هيآ

دو ثمره از ثمرات ازدوا  را نام    هيآ نيبه ا  مستناد به موضتوع ازدوا  اشتاره دارد ؟  ميقرآن كر  کميو   ستتيجزء ب  اتياز آ  هيكدام آ _ ۲1
 ؟ ديببر

و ذكر خداوند   ويتستتب، هر صتتبو و هر شتتام به    مانياشتتاره و امر كرده تا اهل ا  صتتراحناً  ميو دوم قرآن كر  ستتتيجزء ب  اتياز آ  يکي _ ۲۲
 كدام است ؟ هيآ آنابپردازند

ادم   جهيرا ذكر كرده و نن  هيآن آ  ،لت داردو قضتاوت بر استاع ادا  ياشتاره به حکمران  مين كرآو ستوم قر  ستتيجزء ب  اتياز آ  يکي _ ۲۳
 ؟ديكا انيرا ب يدسنور اله نيتوجه به ا

كدام استت و با استنااد به    هيآ آناو چهارم قرار دارد  ستتيدر باب داا و اجابت آن در جزء ب  ميقرآن كر اتيآ  نياز مشتهورتر  يکي  _  ۲۴

 سرانکاده در جهام خواهاد شد ؟ يچه كسان ،هيهمان آ

  مي مفاه   نياادهد ياصتتف نرزند نم  نريد  يدهد و به برخ  يدخنر م ايپستتر    يدهد ا به بعضتت   ينرزند دخنر و پستتر م  يخداوند به برخ _ ۲۵

 است ؟ ميو پاجم قرآن كر ستيجزء ب اتيبرگرننه از كدام آ

از   يبعضت   نياستت ا آن ستوره كدام استت ؟ به اااو  يو اجنماا  يمملو از نکات اخفق  ميو شتشتم قرآن كر  ستتيجزء ب  یاز ستوره ها  يکي  _  ۲6

 ؟ديآنها اشاره كا

و   ستتتيجزء ب اتياز آ  هيهولااک در كدام آ  ريتعاب نياپراكاده ااا  یدر آمده ، همچون ملخ ها  شتتانيهاچشتتم  کهيستترانکاده در حال _ ۲۷

 ؟مورد كدام دسنه از مخلوقات استآمده و در  ميهفنم قرآن كر

  هي ال  يست ياستفم توستح حضترت ا  امبريظهور و مبعث پ  يايب  شيو پ  ييگوشيبه پ  ميو هشتنم قرآن كر  ستتيجزء ب  اتياز آ  هيكدام آ _ ۲۸
 ؟السفم صراحت دارد

 ؟كدام است هيموده ا آن آن ديقرائت قرآن تاك تيبر اهم ميو نهم قرآن كر ستيجزء ب اتياز آ يکي _ ۲۹

 كدام مي باشد؟نام سوره و آيات بر نماز خوانان  !!!  یآمده است وا ميقرآن كر ياز جزء س یا هيدر آ _ ۳۰

 شركت كاادگان محنرم قابل توجه 

  ريم از ازيزان تقاضا دا اول در بخش اول مطرح شده سوال 1۵، كه سوال مي باشد۳۰مفک شركت در مسابقه پاسخ به 
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