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 2 

سو یفچه هد ابقرآن انعام،  ۀسور 12ۀ و آیص  ۀسور 92 ۀیآ، میاهابر ۀسور 1 ۀیه به آبا توجّ .1 سول خداوند  یاز  بر ر 3 

 4 ؟ه استشد نازل )ص(اکرم

 5 یاله اتیر در آر و تفکّتدبّ (الف

 6 تینور و هدا یها و انحرافات به سویکیها از تارکردن انسانو خارج تیهدا (ب 

 7 انذار (ج

 8 ها ۀنیگزهمه  (د

 9 جهان است؟ یهانتمام انسا، قرآنمخاطب و هدف  کهنیا دلالت دارد بر لیذ اتیاز آ کی کدام .9

 19 99 : آیۀانعام (الف

 11 1: آیۀ فرقان (ب

 12  41: آیۀ زمر (ج

 13 هاگزینۀهمه  (د

 14 ؟ه چه ویژگی قرآن کریم اشاره داردبدر چه سوره ای است و  ...«مُقوَّاَّ یه یتلَّّلِ یهدیَّهذا القرآن  نَّّاِ» ۀ. آی3

 15 یناستوارترین آی هدایت به -سورۀ اسراء  (الف

 16 ترین راه نجات بشرهدایت به محکم -سورۀ بقره  (ب

 17 راهنمایی به بهترین راه زندگی - اسراءسورۀ  (ج

 18 منان به راه راستؤهدایتگری م -عمران سورۀ آل (د

سان» . عبارت4ِ ست، نخواهد اورند،یقرآن را ب نیتا همانند ا ندآیهم  گرد انیها و پراگر تمام ان مک ک گریکدیچند به هر توان 19 

 29 از چه سوره است؟و کدام آیه  ۀترجم ،«کنند

 21 منونؤم ۀسور 59 ۀآی (الف

 22 اسراء ۀسور 88 ۀآی (ب

 23 جمعه ۀسور 19 ۀآی (ج

 24 نساء ۀسور 17 ۀآی (د

 25 ها بیان نموده است؟انسان ۀهایی از قرآن کریم را برای همیونس چه ویژگی ۀسور 55 ۀان در آی. خداوند من5ّ

 26 بودنهدایتگری و رحمت ،بخشیشفا موعظه، (الف

 27 تنورانیّ بودن،راهنما شفابخشی، آموز،پند (ب

 28 تنورانیّ ت،بودن، جامعیّجهانی موعظه، (ج

 29 بودنرحمت زندگی، هدایتگری،دادن، برکت شفا (د

سول خدا. عل6ّ شکوائیه ر ست و در از امّ )ص(ت  سوره کدامت خویش نزد خداوند در قیامت چی شده آیه از چه  ای مطرح  39 

 31 است؟

 32 بقره ۀسور 29 ۀآی - گرایینیاآوری به دروی (الف
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 33 انعام ۀسور 51 ۀآی - پیروی از هوای نفس (ب

 34 فرقان ۀسور 39 ۀآی - مهجورنمودن قرآن (ج

 35 حشر ۀسور 6 ۀآی - نمودن خاندان رسول خدا)ص(تاذیّ (د

 36 قرآن اشاره نموده است؟ ی ازهاییوسف به چه ویژگی ۀسور 3 ۀو در آی زمر ۀسور 93 ۀ. خداوند در آی5

 37 هاترین قصهنیکوو  نیکوترین سخن (الف

 38 بودنبودن و رحمتشفا (ب

 39  بودنبرکت و نور (ج

 49 صحیح است الف و ب گزینه های (د

 41 است؟ بیان شدهآیه  کدامدر  ،بودن قرآن از هرگونه انحراف و کژیویژگی دور .8

 42 توحیدسورۀ  3 ۀآی (الف

 43 بقرهسورۀ  192 ۀآی (ب

 44 هودسورۀ  59 ۀآی (ج

 45 کهفسورۀ  1 ۀآی (د

 46 هایی از قرآن کریم اشاره شده است؟نحل به چه ویژگی ۀسور 82 ۀ. در آی2

 47 گریهدایت چیزی، هر ۀکنندبیان (الف

 48 بشارت برای مسلمانان بودن ورحمت (ب

 49  بودن و بشارت برای مؤمنانرحمت (ج

 59 گزینه های الف و ب صحیح است (د

 51 آیه آمده است؟ کدامبودن قرآن در بودن و نور آشکار. ویژگی برهان11

 52 نساء ۀسور 174 ۀآی (الف

 53 یوسف ۀسور 112 ۀآی (ب

 54 واقعه رۀسو 56 ۀآی (ج

 55 صحیح است ب و ج های گزینه (د

 56 قرار داده است؟ )ص(پیامبر اکرم ۀعهدۀ قرآن بربارعمران چه رسالتی را درآل ۀسور 164 ۀ. خداوند در آی11

 57 نمودنقرائت و موعظه (الف

 58 تلاوت آیات و تعلیم قرآن (ب

 59 انذار با آیات و تعلیم قرآن (ج

 69 هدایت با آیات و تلاوت قرآن (د

 61 آیه آمده است؟ کدامت قرآن و نزول آن از سوی خداوند در انیّحقّ .19

 62 بقره سورۀ 176 آیۀ (الف

 63 الرحمن سورۀ 5 آیۀ (ب

 64 صافات سورۀ 15 آیۀ (ج



 65 صف سورۀ 29 آیۀ (د

 66 ؟استو به این مطلب در کدام آیه اشاره شده ه شد چه هدفی نازل و برای چه ماهیدر  کریم . قرآن13

 67 عمرانآل ۀسور 4 آیۀ - هابرای هدایت انسان - در ماه مبارک رمضان (الف

 68 فرقان سورۀ 1 آیۀ -برای انذار بشر  -در ماه شعبان  (ب

 69 قدر سورۀ 1 آیۀ -برای نجات انسان  -در ماه رمضان  (ج

 79  بقره سورۀ 185 آیۀ -برای هدایت انسان  -در ماه رمضان  (د

 71 کفر به آیات الهی چه پیامدی را برای انسان به همراه دارد؟ ،عمرانآل سورۀ 4 آیۀبر اساس  .14

 72 زندگی سخت (الف

 73 عذاب شدید (ب

 74 م ابدیجهنّ (ج

 75 صحیح است الف و ب گزینه های (د

شت  ،فرقان سورۀ 1آیۀعمران و آل سورۀ 4آیۀ بقره، سورۀ 185آیۀه به با توجّ. 15 شترکی از قرآن قابل بردا چه ویژگی م 76 

 77 است؟

 78 حکمت (الف

 79 تقیمصراط مس (ب

 89 منذربودن (ج

 81 حق از باطل( ۀکنند)جدا فرقان (د

 82 آیه مطرح شده است؟ کدامدر  ،بودن قرآنت و میزانانیّ. صفت حق16ّ

 83 شوری سورۀ 17 آیۀ (الف

 84 یاسین سورۀ 29 آیۀ (ب

 85 نمنافقو سورۀ 5 آیۀ (ج

 86 عصر سورۀ 3 آیۀ (د

 87 شده است؟ )ص(کهف چه چیزی سبب ناراحتی و حزن شدید رسول خدا سورۀ 6 آیۀ. بر اساس 15

 88 تکفر امّ (الف

 89 تبخل امّ (ب

 99  نیاوردن به قرآنایمان (ج

 91 هیچ کدام د(

 92 بودن قرآن از سوی خداوند دارد؟. کدام یک از آیات ذیل دلالت بر وحیانی18

 93 کهف سورۀ 27 آیۀانعام و  سورۀ 19 آیۀ (الف

 94 یونس سورۀ 15 آیۀاعراف و  سورۀ 293 آیۀ (ب

 95 صحیح است الف و ب گزینه های (ج

 96 کدام هیچ (د



 97 اشاره دارد؟به چه هدفی از نزول قرآن یوسف  سورۀ 9 آیۀ. 12

 98 نمودنلتعقّ (الف

 99 گرفتنعبرت (ب

 199 دنوبیاد خدا  (ج

 191 همه گزینه ها (د

 192 مائده چه زمانی انسان از برکات آسمانی و زمینی برخوردار خواهد شد؟ سورۀ 66 آیۀبر اساس  .91

 193 در صورت تلاوت و عمل به آیات الهی (الف

 194 کردن به قرآننمودن و عملدر صورت اقامه (ب

 195  در صورت فراگیری آیات الهی (ج

 196 الف و ب صحیح استگزینه های  (د

 197 مین شده است؟أخداوند تای حفاظت قرآن از سوی آیه و از چه سوره کدام. در 91

 198 ملک سورۀ 2 آیۀ (الف

 199 منونؤم سورۀ 26 آیۀ (ب

 119 فرقان سورۀ 18 آیۀ (ج

 111  حجر سورۀ 9 آیۀ (د

 112  پردازند؟آیات قرآن به مجادله می «تانیّحقّ»ها در چه گروهی از انسانغافر،  سورۀ از 4 با توجّه به آیۀ. 99

 113 منافقان (الف

 114 کافران (ب

 115 مشرکان (ج

 116 همه گزینه ها (د

 117 شود؟نحل چه عاملی سبب خیردانستن قرآن می سورۀ 31 آیۀ. بر اساس 93

 118 صداقت (الف

 119 پیشگیتقوا (ب

 129 ایثار (ج

 121 مه گزینه هاه (د

 122 شود؟ل آنان میایمان و توکّیاد سبب تقویت و ازد ،منان راستینؤکه تلاوت آیات بر م به این مطلب اشاره دارد. کدام آیه 94

 123 انفال سورۀ 2 آیۀ (الف

 124 منونؤم ۀسور 18 آیۀ (ب

 125 نور سورۀ 5 آیۀ (ج

 126 مه گزینه هاه (د

شنیدن قرآن و پناه. لزوم گوش95 سکوت هنگام  شیطان مطرود هنگام تلاوت سپاری به قرآن و رعایت  بردن به خداوند از  127 

 128 ؟ در چه آیه ای بیان شده استقرآن 



 129 بقره سورۀ 21و  29آیات  (الف

 139 توبه سورۀ 23 آیۀ (ب

 131 نحل سورۀ 98 آیۀ اعراف و سورۀ 294 آیۀ (ج

 132 صحیح است الف و ب گزینه های (د

 133 چه رفتاری با قرآن سبب سرزنش از سوی خداوند شده است؟ ،دمحمّ سورۀ 94 آیۀبر اساس  .96

 134 نکردن در قرآن رر و تفکّتدبّ (الف

 135 ترک تلاوت آیات (ب

 136 ترک عمل به قرآن (ج

 137 احترامی به قرآنبی (د

سوره  151 هیآو  اء،یسوره انب 11 هیآ سوره محمد، 94 هیآ ،سوره ص 92 هیآ سوره مزمل، 91و4 اتیبا توجه به آ .95 138 

 139 باره قرآن مطرح نموده است؟بشر دررا خداوند از  یچه مطالبات اعراف،

 149 در قرآنتدبر  و تلاوت (الف

 141 تمسک به قرآنو  اندیشیدن (ب

 142 احترام و مقدس شمردن قرآن (ج

 143 صحیح است الف و ب های نهیگز(د

 144 ست؟یچ «یاله اتیر در آر و تفکّقرآن در عرصه تدبّ تیمهجور»سوره محمد)ص( علت  94 هی. براساس آ98

 145 )قفل بودن قلب(یانحراف قلب (الف

 146 ییتقوا یب (ب

 147 یناآگاه (ج

 148 همه گزینه ها (د

 149 شود؟ یشدن انسان م یسبب ربان یزیچه چ ،سوره آل عمران 52 هی. بر اساس آ92

 159 از گناهان زیپره (الف

 151 انجام واجبات (ب

 152 کتاب)قرآن( میتعل (ج

 153 هر سه مورد (د

سوره های ذیل یککدامدر .31 سوگند یاد می کند که تنها را از  ضررخداوند  سران و  سان از خ ایمان همراه با  ،ه نجات ان 154 

 155 ه حق و صبر است؟عمل صالح و توصیه ب

 156 سوره توحید(الف 

 157 قلم سوره(ب

 158 سوره قدر (ج

 159 باشید.  هک همواره رد پناه قرآنکنندۀ گرامی. امید آنا تشکر از شما شرکتب                                                                            سوره عصر(د

 169 .آمین یا رب العالمین                                                                                                                   


