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 قرآن معجزه کدام پیام خدا می باشد  .١
 ) حضرت موسی۴) حضرت عیسی                  ٣) حضرت مد                         ٢حضرت نوح                              )١

 به چه چی اشاره دارد .                                                                                     آیه       .٢
     ٣) به  قران خواندن فراوان       ٢به خواندن از سر وقت        )١  ) احام به بزرگها۴) به زشت بودن عیب جو

 ؟مع کلمه قرا جنود چیست  .٣
 ) فرشتگان۴) جهنمیان                                  ٣) شتیان                                ٢                             لشکریان   )١

 در قرآن چند نو ع صدا دار ، نام بید .۴
 وع کوتاه و بلند) دون۴بلند،کوتاه  ) چهارنوع کوتاه،کشیده،٣فتحه، کسره،ضمه   –) سه نوع ٢بلندوآهسته     –دونوع  )١

 و .........حزب و .............سوره می باشد .قرآن دارای ........جزء .۵
٢ )١۵-١١- ١٩۴         ٢-٣٠) ٢۶-١١-١٢٠-٣٠) ٣                    ١١٨۴                  ۴ (١١-٣٠-١٢٠۴ 

 مع پیام قرا چیست؟ .۶
 )زکات بدهید   ۴) هرشخصی به نتیجه عمل خود می رسد ٣) قطعاًپوزی بزرگی نصیب ا خواهد شد ٢از به پا دارید  )١

 قرآن دارای .....................آیه می باشد  .٧
 آیه ۶٢٣۶) ۴      آیه                       ٧٧٨٠٧) ٣آیه                             ۶٢٣٩) ٢آیه                        ۵٨٩۶ )١

 آیه                                                            چند بار در سوره الرن تکرار شده است؟ .٨
 بار ٣۴) ۴بار                             ٣٣) ٣بار                                                  ٣١) ٢بار                               ٣٠ )١

٩.                                                  در کجای قرآن است ؟                 آیه                                                                   با مع 
 سوره واقعه ٧٩) آیه ۴      سوره الرن  ١١٨) آیه ٣سوره واقعه               ١۶) آیه  ٢آیه ا سوره واقعه              )١

 مع کلمه               در قرآن چیست ؟ .١٠
 ) اان آورد ۴) اان بیاورید                       ٣) اان آوردند                      ٢اان آورید                            )١

 سوره ......................بعنوان قلب قرآن لقب گرفته است .  .١١
 ) سوره توبه۴) سوره یس                       ٣) سوره د                     ٢سوره الرن                      )١

  در آیه   با مع                                                    در جای خا چه نوشته می شود ) ١٢     

  )  عمل صا۴) پروردگار                                ٣) خدای عزیز                        ٢) راه خدا                        ١       

  در قرآن ............حروف مقطعه وجود دارد که در ...............سوره آمده است .. ١٣    

       ١) ١۴ -١) ٣                          ٢٩-١٩) ٢                ٢٩۴  -٣۵                            ۴ (٣٢ - ١٢  

گوش فرا دادن به قرآن عارف شد که بود ؟. ١۴        نام دزدی که با 

  فارسی ) سلمان۴) کمیل بن زیاد                ٣) فضیل بن عیاض                   ٢) فضیل بن عمران                      ١        
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گذرگاه قرآن است(( مفهوم حدیث پیام که می فرماید . ١۵     کدام آیه قرا می باشد  ))دهاای خود را مسواک بزنید که دهان ا 

  سوره واقعه ٧٩) آیه ۴سوره بقره              ٣٨) آیه ٣سوره الرن       ٣۴) آیه ٢سوره حدید     ١۵) آیه ١       

  سوره د کدام است.کلمه وسط . ١۶    

      ١                    ک                                          ٢) نستع   ) یوم الدین ۴) مالک                           ٣)  ایا

  مع آیه                                                        کدام گزینه می باشد .  ) ١٧     

  ) پروردگار جبار است ۴)خدا قادر و توانا است           ٣)  خدا با ه مهربان است     ٢خدا خالق ه چ است    )١     

  کدامند در قران پایه های زه .١٨      

  پ  –) و ۴ی                    –ل  –ا   -) و ٣ا               –س  –د  –) و ٢ئـ                 –ا  –ی –) و ١        

  . حروف ناخوانا در قران کدامند  ١٩      

 ژ –پ  –چ  –) گ  ۴ی           –ل  –ا  –) و ٣ه                  –د  –و  –) ش ٢ب                      -ل-ا-و )١

  مع آیه قرآ                                                      کدام گزینه می باشد . . ٢٠      

 ) مومنان با اانند  ۴) مومنان دوست هم هستند     ٣) مومنان از می خوانند    ٢مومنان برادران یکدیگرند  ) ١         

   م است؟معنای کلمات مبشّر و نذیر به ترتیب کدا. ٢١      

  هشدار دهنده –بشارت دهنده ) ٢   بشارت دهنده                                   –هشدار دهنده ) ١     

  بشارت دهنده –ناظر ) ۴    ناظر                                                  –بشارت دهنده ) ٣    

  کدام گزینه دارای حروف ناخواناست؟. ٢٢    

  هوالء)  ۴              اَنت       )٣                         حفظ) ٢             علَینا    ) ١     

   جنّات ٍ و عیون )) اتقدر آیه مقابل مع واژه ای که زیر آن خط کشیده شده است کدام است؟ (( انّ . ٢٣    

  افراد منافق) ۴              افراد با اان)  ٣                    افراد رستگار) ٢           افراد با تقوا) ١     

  ؟ کدام است ٣٩((و خدارا قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن عبادت و ستایش کن)) سوره ق آیه . ٢۴    

            

  ؟ وه ی خواندن کدام یک از حروف مقطّه ی زیر صحیح ی باشد . ٢۵  

  میم-س-طسم:ط  )۴صاد -ع-یا-ها- :کافصکهیع) ٣             را-الم-الر:الف) ٢             قاف-س- ععسق: ) ١ 

  کدام کلمه حروف ناخوانا دارد؟. ٢۶  
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  مرقوم) ۴              مبعوثون)  ٣                        ما)  ٢              توءثرون) ١     

  بص )) –جنّات  – َ((     ؟ کدام گزینه می باشدمعنای کلمات مقابل )  ٢٧  

  بینا-جهنم- گناه) ۴        بینا    - شت ها- گناه) ٣                 دانا-شت ها–گناه ) ٢                  دانا -شت  –گناه  )١

  . است که ............. و.................را با توجه به عبارت قرا (( اله الذی خلق السماوات و االرض )) .............کسی. ٢٨ 

  آاا-زمینها-خلق کرد-خدا) ۴  زم-آان- آفرید-)خدا٣زم- آان ها-آفرید- خداوند) ٢ آان-زم-آفرید- خدا) ١  

  ت شده است؟آیه ی(الاله االاله،مدرسول اله)که نام عملیا در دوران دفاع مقدس است،ازکدام سوره و آیه برداش. ٢٩  

  سوره فتح٢٩ابتدای آیه ) ۴سوره آل عمران١٢٣آیه ) ٣ سوره بقره١٨۵ابتدای آیه ی ) ٢ سوره فتح١آخرآیه ) ١ 

  ؟ تره آیه ((انا فتحنا لک فتحا مبینا)) کدام است . ٣٠ 

  ١ (وبزرگی نصیب تو کردوزی چشمگوزمی شوی) ٢    قطعاًماپوز شوی) ٣   قطعاًپپ ی شوید) ۴   توانس وزقطعاًپ  

  مع له قرا (( الذین یقیمون الصاله)) کدام گزینه می باشد ؟. ٣١    

  ) ه موارد       ۴ه مومن هستند) ٣    مومن کسی هست که از می خواند) ٢   مومنان کسا هستندکه ازبپامی دارد) ١     

  است ؟معنای کلمه (( قلوب )) کدام گزینه . ٣٢    

  قلب ها) ۴                        قفس ها) ٣                             قرض اسنه)  ٢               قله ها) ١     

  کدام گزینه مانند کلمه (( الصلواه )) خوانده می شود  ؟. ٣٣     

  ) ه موارد۴) الصاله                               ٣           االلصلواه               ) ٢                              اللصاله)  ١     

  ؟ مع کلمه (( اله )) کدام گزینه می باشد .٣۴     

  ه گزینه ها) ۴               آفریدگار ) ٣                رب    ) ٢خدا                     ) ١    

  بزرگین سوره قران کدام می باشد؟. ٣۵     

  سوره کوثر) ۴           سوره آل عمران) ٣          سوره د) ٢           سوره بقره) ١    

     ٣۶ .آیه قرا مع کدام گزینه است؟                                           جای خا  

    ١ (شب)  ٣باطل                   – امام) ٢                کفار -پیام –  ۴                 پیام (صحیح – پیام  

  مومنان برادرند  مع کدام له قرا می باشد ؟. ٣٧ 

  مومن االخی) ۴                                               )٣                 مومنات و اومنات) ٢                اا االخوات  ) ١    

  ٣٨ .  )) به چه معناست ؟کلمه قرا (( ظن  
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  هیچکدام) ۴ تالش                           )٣ گمان                     ) ٢شاید               ) ١

کیست ؟. ٣٩       از نظر قران ین انساا نزد خدا 

  با ااا) ۴                          با تقواها) ٣                  پمردان       ) ٢                     از خواا            ) ١   

  کوتاه ترین آیه قران کدام است ؟ . ۴٠   

  سوره یس ۴٧آیه ) ۴                          سوره الرن ۶۴آیه ) ٣                    سوره واقعه  ۴٣آیه ) ٢سوره م   ٧٨آیه )  ١   

   وات کدام گزینه می باشد ؟معنای  صل. ۴١   

  خدا بزرگ است)  ۴   ای به امید تو) ٣  خدایا برمد و آلش درود بفرست) ٢            خدایا بر ه درود بفرست) ١    

  به کدام صفت خدا اشاره شده است؟   در آیه . ۴٢    

  دانا)  ۴                      رازق ) ٣              قدرت   )٢               بزرگــــــــی)  ١    

  به کدام صفت خدا اشاره شده است؟  در آیه  . ۴٣    

 )  دانا۴) رازق                       ٣) قدرت                ٢)  بزرگــــــــی               ١   

  آیات قران کالم چه کسی است ؟. ۴۴     

  ٢و  ١)موارد ۴  پیام             ) ٣  مومنون                       )٢                         اله  ) ١     

کدام آیه ارتباط دارد  .۴۵        ؟ له    ((به جز کشته خویش ندروی  )) با 

       ٣                                   ) ٢                                                )١(                                         ۴(   

  سوره وسط قران کدام مورد می باشد ؟. ۴۶     

  سوره الکهف) ۴         سوره م     ) ٣                سوره بقره ) ٢          سوره الرن   )  ١     

  ؟ در وجودتان دقت ی کنید کلمه جا انداخته را مشخص کنیددر له (( و .....................افال تبصرون )) و آیا . ۴۶     

   ینفقون) ۴  الذین    ) ٣      انفاسکم    ) ٢    انفسکم      )١     

  معجزه شق القمر پیام در کدام سوره قران آمده است ؟. ۴٧   

  سوره قمر) ۴              سوره کوثر ) ٣                سوره یوسف ) ٢            سوره یونس  ) ١     

  سوره الرن بعنوان عروس قران چند آیه دارد ؟. ۴٨     

  آیه ١٢٠)  ۴                          آیه  ٨٧) ٣             آیه  ٧٨) ٢              آیه ٨٩) ١    

  شب) ۴          زیبا ) ٣        خورشید) ٢             ماه ) ١؟  س درقران به چه معنا است. ۴٩   
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  ٨٨٧٠٨) ۴           ٧٧٨٠٧)    ٣             ٨٨٨٨٨٨) ٢           ٧٧٧٧٧)  ١؟   قران ..............کلمه دارد .  ۵٠    

  شاهد)۴         ثابت   ) ٣              بینا  ) ٢   شنوا             )١؟بص در قران به چه معناست. ۵١    

  قرا وجود داد؟ چند حروف .۵٢   

  رفح ٢٨) ۴             حرف ٢٧) ٣            حرف ٢۶) ٢       حرف ٢۵) ١ 

  هیچکدام) ۴        اُ - ا   -ای ) ٣          اُ -ا  –آ ) ٢           اُ -ا  –اَ ) ١        صداهای کوتاه کدامند ؟. ۵٣   

  قران در طی چند سال بر پیام نازل شد ؟. ۵۴   

  سال ٣٠) ۴ سال               ٢٣) ٣ سال           ۵٠) ٢ سال                  ۶٣) ١ 

ک نستعمنظور از (( .۵۵    ک نعبدو ایا   )) چیست ؟ ایا

ی    )٣مارا یاری کن    )٢ تورامی پرستیم    ) ١    ٢و  ١گزینه )۴ خدا یا تو 

  کدام گزینه است؟   مع آیه . ۵۶   

   ١(                                                 ٣  ما قران را دوست دار(ماقران رابرای پندواندرز،قابلفهم و آسان کرد             

  براساس دستورات قران باید زندگی کنیم )۴          قران ین راه و روش در زندگی است                  )٢  

  ند آیه می باشد ؟سوره یس دارای چ .۵٧   

  آیه  ١٢۴) ۴                 آیه   ٨٣) ٣          آیه            ٩٢) ٢                             آیه ۵٩) ١     

  ؟ سوره واقعه درباره کدام موضوع می باشد.۵٨   

  از) ۴                       پیام   ) ٣                    روز قیامت) ٢             حجاب ) ١    

  (( هل )) دارای چه معنا می باشد  ؟. ۵٩    

  آیا) ۴             شادی ) ٣                  شاه  ) ٢          شهامت   ) ١       

  ؟ اله خالق کل شی  چه معنا دارد. ۶٠   

  خدا قدرت زیادی دارد) ۴      خدایا به امید تو) ٣     استخدا با ه مهربان ) ٢       خدا خلق کننده ه چاست) ١    

  ؟پس کدام نعمتهای خدایتان را انکار می کنید )) معنای کدام آیه قرا است . ۶١   

    ٣                                         )٢                                                 )١ (                                              ۴ (   

  حضرت موسی) ۴  حضرت مد) ٣   حضرت یوسف) ٢  حضرت عیسی) ١؟  نام کدام پیام در قران بیش آمده است.۶٢   

گردر ثریا باشد ، مردا از سرزم پارس به آن دست خواهند یافت )) از کیست ؟. ۶٣      گفته (( دانش ا
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  (ع)امام حسن) ۴                           (ع) امام ی ) ٣                         (ع)  امام علی)  ٢   (ص)پیام بزرگ اسالم) ١    

  آیه١٢٧) ۴                 آیه٩۶) ٣                   آیه ٨٩) ٢                    آیه ٢۵٩) ١؟ سوره واقعه دارای چند آیه می باشد. ۶۴    

    ۶۵ .  پیام قرا دارد ؟                مع چه معنا  

کگی به قران دست می زنند) ٢     با وضو از می خوانند) ١       ٣و١گزینه ) ۴  برای طهارت بایدغسل کرد) ٣    باوضوو پا

  خورشید) ۴           آب) ٣        لباس) ٢          غذا) ١؟  آیه                                               درباره چیست  .۶۶    

   آیه ٣) ۴    آیه            ٧۵)٣  آیه                  ۴۵) ٢  آیه                    ۵) ١؟  سوره کوثر چند آیه دارد . ۶٧   

  ؟ به سوره ها که در مکه بر پیام (ص) نازل شد چه می گویند.۶٨    

      ١ ( هیچکدام ) ۴           ٢و  ١گزینه ) ٣                 سوره های مکی ) ٢           سوره های مد  

  ؟ قطعه شعر (( وخدا در این نزدیکی است، الی این شب بوها )) درباره نزدیکی خدا ، از کدام شاعر می باشد. ۶٩    

ک سلما پور  )١          سهراب سپهری )۴            غالمعلی حامدی )٣                  پروین صاد  )٢      علی ا

                ) هیچکدام ۴کالس قران ) ٣) انس با قران  ٢) ایش قرا   ١؟    به برگزاری جلسه تالوت قرا چه می گویند . ٧٠    

   در کدام سوره از قران درباره فلز آهن گفته شده است ؟.٧١    

   سوره الناس) ۴                           سوره حدید) ٣                 سوره نساء ) ٢                      سوره رعد ) ١     

   ٧٢ . کم مهربا   که با آهن سد ساخت و داستان آن در قران آمده است ؟حا

  هیچکدام) ۴          ذوالقرن   ) ٣                یوسف پیام ) ٢        حبیب ار        ) ١    

  ؟ در این آیات چند حرف مقطعه استفاده شده است. ٧٣   

  حرف ٢) ۴                حرف۴) ٣                    حرف٩) ٢                     حرف ۵ )١   

  سوره علق)۴ سوره کافرون   ) ٣ سوره عه   ) ٢ سوره حشر   ) ١؟ اول سوره ای که بر پیام نازل شد   . ٧۴   

      ؟ کلمات جای خا کدام گزینه است . ٧۵   

  پدر) ۴                                 مردم) ٣            پیام ) ٢                    دوستان) ١   

  پزشکی) ۴ علم شیمی) ٣ علم فیک) ٢  دانشمند هسته ای) ١؟ شهید ادی روشن در چه زمینه علمی فعالیت داشت. ٧۶   

  عالمت مد بر روی کدام دسته از صداها قرار می گد؟ .٧٧   

  صداهای کشیده) ۴                   الف وصل) ٣              حروف ناخوانا) ٢                صداهای کوتاها)     

  داستان ذوالقرن در کجای قران آمده است ؟. ٧٨   

  سوره کهف٩٨تا٨٣آیات  )۴ سوره واقعه٩٠تا٧٩آیات  )٣  سوره د ٨٩تا  ٢٠آیات  )٢  مسوره  ١۵تا  ١آیات  )١
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  ؟ کلمه مفلحون دارای کدام مع می باشد. ٧٩   

گاه          )١      اعمال) ۴                افراد پرهکار) ٣افراد رستگار              ) پرو٢    آ

   ٨٠ .  ی اشاره دارد ؟   ؟پیام قرابه چه چ  

   عت گرف از سرنوشت گذشتگان) ۴             خواندن قران) ٣) اوقات فراغت        ٢            نیکی به دیگران)١       

   تعداد آیات سجده واجب در قران چگونه است ؟. ٨١   

  آیه۵) ۴                   آیه۴) ٣                       آیه ٣)   ٢                   آیه ٢) ١   

  ؟ آیه                                                                                       از کدام سوره می باشد . ٨٢   

   سوره حشر) ۴               سوره تحنه) ٣     سوره فجر ) ٢      سوره یس ) ١  

  ؟ سوره فجر به نام کدام امام می باشد. ٨٣   

  امام سجاد(ع)            ۴امام حس(ع)            ) ٣         امام حسن(ع)      ) ٢            امام علی (ع)) ١  

  ؟ ر شده است در آیه                                                                            خدا چگونه مع. ٨۴   

  تصویر گر) ۴              توانا) ٣                         دانا) ٢                        قدرند) ١  

  ؟ (( ذنوب )) به چه معناست. ٨۵   

 ها) ١       مشکالت) ۴                           گناهان) ٣                  بدی ها) ٢                خو

  قران  ابتدا در کجا بر پیام نازل شد؟. ٨۶   
  مدینه )۴                          غار حرا   )٣                                       بیت اقدس  )٢               حانه خدا )١
  هیچکدام)۴               ۵۶٣)٣                        ١٠٢۶ )٢         ١۵۶٢)١؟ قران دارای چند عالمت مد می باشد . ٨٧  

  ار )۴  خرما              )٣   نوشید        )٢  میوه            )١ رطب به چه معنا است ؟. ٨٨      

٢و  ١گزینه   )۴     حسامام )٣ابوبکر        )٢      حضرت علی ( ع )) ١    ؟کدام یک از اول حافظان قرآن می باشند . ٨٩        

     ٩٠.     این کتاب آیل) ١؟   کاملهیچکدام۴       قران  ) ٣                 تورات)٢          ا (  

.داستان مثل  (( رطب خورده منع رطب کی کند ؟)) کدام یک از اه در آن نقش داشت؟ . ٩١      

پیام اکرم(ص)) ۴امام مدباقر(ع)            ) ٣                    حضرت فاطمه(س)) ٢                 امام علی (ع)) ١     

      ؟شعر مقابل از کیست؟. ٩٢   

سعدی شازی) ۴               فالحت مهجو)٣      صاد م          ) ٢زرنگاری هرموزی   ) ١     

هیچکدام) ۴ امام حسن) ٣ امام حس(ع)) ٢ امام علی(ع)) ١                                                 ١؟له مقابل ازکیست . ٩٣     
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؟ کدام سوره قران با بسم اله الرن الرحیم شروع ی شود. ٩۴     

سوره کافرون) ۴                    هسوره توب) ٢                   سوره نصر) ٢                                  سوره بقره) ١     

) ۴توحید       )٣د     )٢     سجده) ١؟  سوره ام الکتاب نام دیگر کدام سوره می باشد .٩۵    مر  

((  ال ))) ۴ (( ض ))         ) ٣ )((  ط ))           ٢ مــــ  ))                (() ١؟ کدام گزینه در قران نشانه وقف الزم می باشد .٩۶     

گر حرف اولش رابردار نام یک پسر می شود. ٩٧    توحید)  ۴    مائده)  ٣       منافقون) ٢      د) ١؟  سوره ای که ا  
     ؟له مقابل درباره قران از کیست . ٩٨   

   

   دک علی شریع)  ۴  کربال رضا صاد           ) ٣                مش ام صاد ) ٢          حاج مد قنبـــــــــــر) ١   

 ؟ مع پیام قرا مقابل کدام گزینه می باشد. ٩٩  

  ٢و  ١مورد )۴           خدا ه جا بااست)٣               خدا یکتاست )٢        خدا تنهاست )١

 قران وانید ؟ا چه طورقران می خوانید ، و از فردا چگومه می خواهید . ١٠٠  

  آیه ٢٠روزی  - آیه ٠روزی  )۴آیه  ٠روزی  -آیه ٠روزی  )٣آیه  ۵٠روزی  -آیه ۵٠ای هفته  )٢ آیه   ٨٠روزی  -آیه ۵٠روزی  )١
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