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87

 -114ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﭼﯿﺴﺖ؟

87

 -115ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﭼﯿﺴﺖ؟

87

 -116ﭼﺮا ﺳﻮره ﻓﺘﺢ را ﻓﺘﺢ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

87

 -117ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻓﺘﺢ ﭼﯿﺴﺖ؟

87

 -118ﭼﺮا ﺳﻮره ﺣﺠﺮات را ﺣﺠﺮات ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

88

 -119ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺣﺠﺮات ﭼﯿﺴﺖ؟

88

 -120ﭼﺮا ﺳﻮره ق را ﻗﺎف ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

88

 -121ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻗﺎف ﭼﯿﺴﺖ؟

88

 -122ﭼﺮا ﺳﻮره ذارﯾﺎت را ذارﯾﺎت ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

88

 -123ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ذارﯾﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟

88

 -124ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻃﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟

88

 -125ﭼﺮا ﺳﻮره ﻃﻮر را ﻃﻮر ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

88

 -126ﭼﺮا ﺳﻮره ﻧﺠﻢ را ﻧﺠﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

88

 -127ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﺠﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

89

 -128ﭼﺮا ﺳﻮره ﻗﻤﺮ را ﻗﻤﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

89

 -129ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻗﻤﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

89

 -130ﭼﺮا ﺳﻮره رﺣﻤﻦ را رﺣﻤﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

89

 -131ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره رﺣﻤﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

89

 -132ﭼﺮا ﺳﻮره واﻗﻌﻪ را واﻗﻌﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

89

 -133ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره واﻗﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

89

 -134ﭼﺮا ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ را ﺣﺪﯾﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

89

 -135ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

89

 -136ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ را ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

90

 -137ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

90

 -138ﭼﺮا ﺳﻮره ﺣﺸﺮ را ﺣﺸﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

90

 -139ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺣﺸﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

90

 -140ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺣﺸﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

90

 -141ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ را ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

90

 -142ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

90

 -143ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

90

 -144ﭼﺮا ﺳﻮره ﺻﻒ را ﺻﻒ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

90

 -145ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺻﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟

90

 -146ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺻﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟

91

 -147ﭼﺮا ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ را ﺟﻤﻌﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

91

 -148ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

91

 -149ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن را ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

91

 -150ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟

91

 -151ﭼﺮا ﺳﻮره ﺗﻐﺎﺑﻦ را ﺗﻐﺎﺑﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

91

 -152ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺗﻐﺎﺑﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

91

 -153ﭼﺮا ﺳﻮره ﻃﻼق را ﻃﻼق ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

91

 -154ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻃﻼق ﭼﯿﺴﺖ؟

91

 -155ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻃﻼق ﭼﯿﺴﺖ؟

92

 -156ﭼﺮا ﺳﻮره ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

92

 -157ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

92

 -158ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﻠﮏ را ﻣﻠﮏ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

92

 -159ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﻠﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟

92

 -160ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﻠﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟

92

 -161ﭼﺮا ﺳﻮره ﻗﻠﻢ را ﻗﻠﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

92

 -162ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻗﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

92

 -163ﭼﺮا ﺳﻮره ﺣﺎﻗﻪ را ﺣﺎﻗﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

92

 -164ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺣﺎﻗﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

93

 -165ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج را ﻣﻌﺎرج ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

93

 -166ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج ﭼﯿﺴﺖ؟

93

 -167ﭼﺮا ﺳﻮره ﻧﻮح را ﻧﻮح ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

93

 -168ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﻮح ﭼﯿﺴﺖ؟

93

 -169ﭼﺮا ﺳﻮره ﺟﻦ را ﺟﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

93

 -170ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺟﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

93

 -171ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﺰﻣﻞ را ﻣﺰﻣﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

93

 -172ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﺰﻣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

93

 -173ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ را ﻣﺪﺛﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

94

 -174ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

94

 -175ﭼﺮا ﺳﻮره ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

94

 -176ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

94

 -177ﭼﺮا ﺳﻮره دﻫﺮ را دﻫﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

94

 -178ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره دﻫﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

94

 -179ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره دﻫﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

94

 -180ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﺮﺳﺎﻟﺖ را ﻣﺮﺳﻼت ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

94

 -181ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﺮﺳﻼت ﭼﯿﺴﺖ؟

94

 -182ﭼﺮا ﺳﻮره ﻧﺒﺎ را ﻧﺒﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

95

 -183ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﺒﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

95

 -184ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻧﺒﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

95

 -185ﭼﺮا ﺳﻮره ﻧﺎزﻋﺎت را ﻧﺎزﻋﺎت ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

95

 -186ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﺎزﻋﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟

95

 -187ﭼﺮا ﺳﻮره ﻋﺒﺲ را ﻋﺒﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

95

 -188ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻋﺒﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟

95

 -189ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻋﺒﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟

95

 -190ﭼﺮا ﺳﻮره ﺗﮑﻮﯾﺮ را ﺗﮑﻮﯾﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

95

 -191ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺗﮑﻮﯾﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

96

 -192ﭼﺮا ﺳﻮره اﻧﻔﻄﺎر را اﻧﻔﻄﺎر ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

96

 -193ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﻧﻔﻄﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

96

 -194ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ را ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

96

 -195ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

96

 -196ﭼﺮا ﺳﻮره اﻧﺸﻘﺎق را اﻧﺸﻘﺎق ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

96

 -197ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﻧﺸﻘﺎق ﭼﯿﺴﺖ؟

96

 -198ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

96

 -199ﭼﺮا ﺳﻮره ﺑﺮوج را ﺑﺮوج ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

96

 -200ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺑﺮوج ﭼﯿﺴﺖ؟

97

 -201ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺑﺮوج ﭼﯿﺴﺖ؟

97

 -202ﭼﺮا ﺳﻮره ﻃﺎرق را ﻃﺎرق ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

97

 -203ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻃﺎرق ﭼﯿﺴﺖ؟

97

 -204ﭼﺮا ﺳﻮره اﻋﻠﯽ را اﻋﻠﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

97

 -205ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﻋﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

97

 -206ﭼﺮا ﺳﻮره ﻏﺎﺷﯿﻪ را ﻏﺎﺷﯿﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

97

 -207ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻏﺎﺷﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

97

 -208ﭼﺮا ﺳﻮره ﻓﺠﺮ را ﻓﺠﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

98

 -209ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻓﺠﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

98

 -210ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻓﺠﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

98

 -211ﭼﺮا ﺳﻮره ﺑﻠﺪ را ﺑﻠﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

98

 -212ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺑﻠﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

98

 -213ﭼﺮا ﺳﻮره ﺷﻤﺲ را ﺷﻤﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

98

 -214ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺷﻤﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟

98

 -215ﭼﺮا ﺳﻮره ﻟﯿﻞ را ﻟﯿﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

98

 -216ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻟﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

98

 -217ﭼﺮا ﺳﻮره ﺿﺤﯽ را ﺿﺤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

99

 -218ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺿﺤﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

99

 -219ﭼﺮا ﺳﻮره اﻧﺸﺮاح را اﻧﺸﺮاح ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

99

 -220ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره اﻧﺸﺮاح ﭼﯿﺴﺖ؟

99

 -221ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﻧﺸﺮاح ﭼﯿﺴﺖ؟

99

 -222ﭼﺮا ﺳﻮره ﺗﯿﻦ را ﺗﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

99

 -223ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺗﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

99

 -224ﭼﺮا ﺳﻮره ﻋﻠﻖ را ﻋﻠﻖ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

99

 -225ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻋﻠﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟

99

 -226ﭼﺮا ﺳﻮره ﻗﺪر را ﻗﺪر ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

100

 -227ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺳﻮره ﻗﺪرﭼﯿﺴﺖ؟

100

 -228ﭼﺮا ﺳﻮره ﺑﯿﻨﻪ را ﺑﯿﻨﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

100

 -229ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺑﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

100

 -230ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺑﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

100

 -231ﭼﺮا ﺳﻮره زﻟﺰال را زﻟﺰال ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

100

 -232ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره زﻟﺰال ﭼﯿﺴﺖ؟

100

 -233ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره زﻟﺰال ﭼﯿﺴﺖ؟

100

 -234ﭼﺮا ﺳﻮره ﻋﺎدﯾﺎت را ﻋﺎدﯾﺎت ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

100

 -235ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻋﺎدﯾﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟

100

 -236ﭼﺮا ﺳﻮره ﻗﺎرﻋﻪ را ﻗﺎرﻋﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

101

 -237ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻗﺎرﻋﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

101

 -238ﭼﺮا ﺳﻮره ﺗﮑﺎﺛﺮ را ﺗﮑﺎﺛﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

101

 -239ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺗﮑﺎﺛﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

101

 -240ﭼﺮا ﺳﻮره ﻋﺼﺮ را ﻋﺼﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

101

 -241ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻋﺼﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

101

 -242ﭼﺮا ﺳﻮره ﻫﻤﺰه را ﻫﻤﺰه ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

101

 -243ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻫﻤﺰه ﭼﯿﺴﺖ؟

101

 -244ﭼﺮا ﺳﻮره ﻓﯿﻞ را ﻓﯿﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

101

 -245ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻓﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

102

 -246ﭼﺮا ﺳﻮره اﯾﻼف را اﯾﻼف ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

102

 -247ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره اﯾﻼف ﭼﯿﺴﺖ؟

102

 -248در ﺳﻮره اﯾﻼف ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

102

 -249ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﯾﻼف ﭼﯿﺴﺖ؟

102

 -250ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﺎﻋﻮن را ﻣﺎﻋﻮن ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

102

 -251ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﺎﻋﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟

102

 -252ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﺎﻋﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟

102

 -253ﭼﺮا ﺳﻮره ﮐﻮﺛﺮ را ﮐﻮﺛﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

102

 -254ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﮐﻮﺛﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

103

 -255ﭼﺮا ﺳﻮره ﮐﺎﻓﺮون را ﮐﺎﻓﺮون ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

103

 -256ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﮐﺎﻓﺮون ﭼﯿﺴﺖ؟

103

 -257ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﮐﺎﻓﺮون ﭼﯿﺴﺖ؟

103

 -258ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻧﺼﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

103

 -259ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﺼﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

103

 -260ﭼﺮا ﺳﻮره ﺗﺒﺖ را ﺗﺒﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

103

 -261ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺗﺒﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

103

 -262ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺗﺒﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

103

 -263ﭼﺮا ﺳﻮره اﺧﻼص را اﺧﻼص ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

103

-264ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره اﺧﻼص ﭼﯿﺴﺖ؟

104

 -265ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﺧﻼص ﭼﯿﺴﺖ؟

104

-266ﭼﺮا ﺳﻮره ﻓﻠﻖ را ﻓﻠﻖ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

104

-267ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻓﻠﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟

104

 -268ﭼﺮا ﺳﻮره ﻧﺎس را ﻧﺎس ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

104

 -269ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﺎس ﭼﯿﺴﺖ؟

104

 -270دو ﺳﻮره ﻧﺎس و ﻓﻠﻖ را ﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ؟
آﯾﺎت ﻗﺮآن

104
104

 .1ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

104

 .2ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

104

 .3اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

105

 .4آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

105

 .5ﮐﺪام آﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮره  31ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

105

 .6ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮏ آﯾﻪ از ﺟﺰء  29ﮐﻪ اﮔﺮ از آﺧﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﺨﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺪام اﺳﺖ؟

105

 .7در ﭼﻨﺪ آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﺗﻤﺎﻣﯽ  28ﺣﺮف ﻋﺮﺑﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

105

 .8ﺗﻨﻬﺎ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﻔﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﮐﻔﺮوا آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺪام اﺳﺖ؟

105

.9دو آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻟﻔﻆ اوﻟﺌﮏ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﻣﻔﻠﺤﻮﻧﺨﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

105

 .10ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ آﯾﻪ دارد؟

105

 .11اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ آﯾﻪ در آن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

105

 .12اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ در آن ﻟﻔﻆ ﺟﻼﻟﻪ اﷲ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ازﺑﺴﻢ اﷲ( ﮐﺪام اﺳﺖ؟

106

 .13آﺧﺮﯾﻦ آﯾﺎت ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ؟

106

 .14ﮐﺪام آﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺳﻮره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻮرت آﻣﺪه اﺳﺖ؟

106

 .15ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

106

 .16ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

106

 .17در اﯾﻪ اﻟﮑﺮﺳﯽ ﮐﻠﻤﻪ اﷲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

106

 .18ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮان ﮐﺪام اﺳﺖ؟

106

 .19ﻗﺮآن داراي ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ﺳﺠﺪه دار اﺳﺖ؟

106

 .20آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻤﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

106

 21آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

106

 .22اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

107

 .23ﺗﻨﻬﺎ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ )واي(  3ﺑﺎر در آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﮐﺪاﻣﺴﻮره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

107

 .24در ﯾﮏ ﺳﻮره  3ﺑﺎر ﮐﻠﻤﻪ )رب( آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﺎم ﺳﻮره و آﯾﻬﭽﯿﺴﺖ؟

107

آﯾﻪ  36ﺳﻮره ﺟﺎﺛﯿﻪ
آﯾﺎت ﻣﺸﻬﻮر ﻗﺮآن

107
107

 .1آﯾﻪ اﻟﮑﺮﺳﯽ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

107

 .2آﯾﻪ )و ان ﯾﮑﺎد( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

107

 .3آﯾﻪ )اﻣﻦ ﯾﺠﯿﺐ( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

107

 .4آﯾﻪ ﻣﻌﺮوف ﻗﻨﻮت در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

107

 .5آﯾﻪ ﺗﺮﺗﯿﻞ)و رﺗﻞ اﻟﻘﺮآن ﺗﺮﺗﯿﻼ( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

107

 .6آﯾﻪ ﻣﻌﺮوف ان اﮐﺮﻣﮑﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ اﺗﻘﯿﮑﻢ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

107

 .7آﯾﻪ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

107

 .8آﯾﻪ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﮐﺪام اﺳﺖ؟

108

 .9آﯾﻪ اﺳﺘﻌﺎذه در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

108

 .10آﯾﻪ ﻣﻮت )ﮐﻞ ﻧﻔﺲ ذاﺋﻘﻪ اﻟﻤﻮت( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

108

 .11آﯾﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﻮر در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

108

 .12آﯾﻪ ﺷﻬﺎدت دادن در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

108

 .13آﯾﻪ ﻣﻌﺮوف )ﺟﺎء اﻟﺤﻖ و زﻫﻖ اﻟﺒﺎﻃﻞ( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

108

 .14آﯾﻪ اﺗﺤﺎد)واﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ اﷲ ﺟﻤﯿًﻌﺎ( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

108

 .15آﯾﻪ )اﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺬﮐﺮ و اﻧﺎ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻓﻈﻮن( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

108

 .16آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

108

 .17آﯾﻪ ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﷲ و ﻓﺘﺢ ﻗﺮﯾﺐ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺟﺎي دارد؟

108

 .18آﯾﻪ ادﻋﻮﻧﯽ اﺳﺘﺠﺐ ﻟﮑﻢ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

108

 .19آﯾﻪ آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟) و اﻋﺪوا ﻟﻬﻢ ﻣﺎاﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻮه(

109

 .20اﯾﻦ آﯾﻪ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟) وﻧﺮﯾﺪ ان ﻧﻤﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻨﺎﺳﺘﻀﻌﻔﻮا(
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 .21آﯾﻪ ﺳﻼم و ﺗﺤﯿﺖ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

109

 .22آﯾﻪ وام ﮐﺪام اﺳﺖ؟

109

 .23آﯾﻪ ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﻧﻮر در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

109

 .24آﯾﻪ ﻣﻌﺮوف آﻻء ﺑﺬﮐﺮ اﷲ ﺗﻄﻤﺌﻦ اﻟﻘﻠﻮب در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

109

 .25آﯾﻪ ﺻﻠﻮات ا)ن اﷲ و ﻣﻼﺋﮑﺘﻪ ﯾﺼﻠﻮن ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺒﯽ (....در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

109

 .26آﯾﻪ ﻣﻌﺮوف آﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻤﺎ اﻧﺰل  (...در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

109

 .27اﯾﻪ ﻣﻌﺮوف) اﻧﺎ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻟﮏ ﻓﺘًﺤﺎ ﻣﺒﯿﻨﺎ( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

109

 .28آﯾﻪ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

109

 .29آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ آﯾﺎت ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

110

 .30آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ ﮐﺘﻤﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
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ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺮآن
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 .1ﻗﺮآن داراي ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ؟

110

 .2ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

110

 .3ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ي ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

110

 .4ﮐﻠﻤﻪ وﺳﻂ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

110

 .5اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ از ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

110

 .6ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺣﺮف دارد؟

110

 .7ﮐﺪام ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

110

 .8آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
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واژه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ

111

 .1واژه اﺑﻠﯿﺲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

111

 .2واژه ﻫﺎي دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت در ﻗﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوي ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ﭼﻨﺪ ﺑﺎر؟

111

 .3واژه رﺣﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

111

 .4واژه ﺻﻠﻮه )ﻧﻤﺎز -دﻋﺎ( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

111

 .5واژه ﺗﻼوت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ؟

111

 .6ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﻟﻔﺎظ اﺳﻤﺎءاﻟﺤﺴﻨﯽ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

111

 .7واژه ﻧﺎس ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

111

 .8واژه آﯾﺎت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮان ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

111

 .9واژه ﻗﻠﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ؟

111

 .10واژه ﺳﻮره ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

111

 .11واژه ﺣﺴﺎب ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

112

 .12واژه اﻣﺎم در ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ؟

112

 .13واژه ﺣﯿﺎت در ﻗﺮان ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ؟

112

 .14واژه ﻣﻤﺎت و ﻣﻮت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

112

 .15واژه اي در ﻗﺮآن ﮐﻪ  14ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ان ﻗﻮم ﯾﻬﻮد اﺳﺘﭽﯿﺴﺖ؟
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 .6ﭼﻪ ﺳﻮره اي ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪاﺳﺖ؟

122

 .7ﺳﻮره ﻫﺎي ﺳﺠﺪه دار ﯾﺎ ﻋﺰاﺋﻢ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

122

 .8ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در آن ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

123

 .9ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﻪ دﻋﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

123

 .10اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺳﺠﺪه واﺟﺐ دارد؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

123

 .11اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ دارد؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

123

 .12در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن اوﻟﯿﻦ دﻋﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

123

 .13آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ دارد؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

123

 .14در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻧﺎم ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﻋﺬاب اﻟﻬﯽ در ﯾﮏ ﺧﻂ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

123

 .15ﮐﺪام ﺳﻮره ،ﺳﻮره اﺧﻼص و ادب اﺳﺖ؟

123

 .16درﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺮار آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ؟

123

 .17ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮدﮐﺪام اﺳﺖ؟

123

 .18در ﭼﻪ ﺳﻮره اي ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ؛ از ﺷﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﮔﺮان ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد؟

124

 .19در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﻋﺒﺎد اﻟﺮﺣﻤﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

124

 .20در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﯿﺶ از ده ﺻﻔﺖ از ﻣﺆﻣﻨﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

124

 .21اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ درﺑﺎره اﺳﺮاف و اﺳﺮاف ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ درﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

124

 .22اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﻬﯿﺪ و ﺷﻬﺎدت در راه ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

124

 .23آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺳﺠﺪه واﺟﺐ دارد در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

124

 .24در ﮐﺪام آﯾﻪ ﻗﺮآن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺼﻮح ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

124

 .25در ﮐﺪام آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ  7ﺑﺎر از ﺧﻮدش ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟

124

 .26آﯾﻪ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺪام آﯾﻪ اﺳﺖ؟

124

 .27آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻼك ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

124

 .28آﯾﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

124

 .29اﻣﯿﺪوارﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

125

 .30آﯾﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﮕﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

125

 .31در ﮐﺪام ﺳﻮره از اﻓﺮاد ﻋﯿﺐ ﺟﻮ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

125

 .32ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺠﺎب در ﮐﺪام آﯾﻪ و ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

125

 .33ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و ﻃﻌﺎم دادن در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

125

 .34ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص در ﭼﻪ ﺳﻮره اي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

125

 .35ﺣﮑﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

125

 .36ﺣﮑﻢ ﻏﯿﺒﺖ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

125

 .37ﺣﮑﻢ ﺗﺠﺴﺲ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

125

 .38ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

125

 .39از ﮐﻢ ﻓﺮوش در ﭼﻪ ﺳﻮره اي ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

126

 .40ﺣﮑﻢ ﺣﯿﺾ در ﮐﺪام ﺳﻮره و آﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

126

 .41در ﭼﻪ ﺳﻮره اي از ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

126

 .42ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه دزدي در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

126

 .43ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه رﺑﺎ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

126

 .44ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه دروﻏﮕﻮﯾﯽ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

126

 .45ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

126

 .46ﻣﺮاﺣﻞ وﺿﻮ در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

126

 .47آﯾﻪ اﺳﺮاف در ﮐﺠﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

126

 .48ﻋﻠﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب در ﮐﺪام آﯾﻪ اﺳﺖ؟

126

 .49اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ در آن راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

126

 .50ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺷﮑﺴﺘﻪ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

127

 .51ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

127

 .52از اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدن ﻧﻤﺎز در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

127

 .53از ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

127

 .54از روزه در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

127

 .55از رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ در ﮐﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

127

 .56از رﮐﻮع در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

127

 .57از ﺳﺠﺪه در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

127

 .58از دﻋﺎ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

127

 .59ﻧﻔﺮت آﻣﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﻼل ﻧﺰد ﺧﺪا ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

127

 .60اﺣﮑﺎم ارث در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

128

 .61در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از رﻫﺒﺮي ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

128

 .62اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص دﯾﻦ اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

128

 .63آﺧﺮﯾﻦ دﻋﺎ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ؛ از زﺑﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ و در ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ؟

128

 .64در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺣﮑﻢ اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

128

 .65از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﮐﺪام آﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

128

 .66اﺣﮑﺎم ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎ و اﺣﮑﺎم ﺣﻼل و ﺣﺮام در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

128

 .67روﺣﯿﻪ ﺷﻬﺎدت ﻃﻠﺒﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺣﺪي اﻟﺤﺴﻨﯿﻦ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

128

 .68از اﺣﮑﺎم ﺣﺞ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

128

 .69از اﺣﮑﺎم ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

128

 .70از اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮري در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

128

 .71در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ از ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ ،ﺻﺒﺮ از ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﺻﺒﺮ از ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

129

 .72ﺑﯿﺎن ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻤﺎن ،ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺣﻖ وﺻﺒﺮ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

129

 .73اﺣﮑﺎم ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

129

 .74در ﺧﺼﻮص ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ در ﮐﺪام ﺳﻮره اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

129

 .75آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﺪارد و در ﻗﺮآن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

129

 .76آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن از ﻗﺘﻞ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ؟

129

 .77در ﮐﺪام آﯾﻪ  8ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

129

 .78در ﮐﺪام آﯾﻪ  3اﺳﻢ از اﺳﻤﺎءاﻟﺤﺴﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

129

 .79ذﮐﺮ ﺳﺠﺪه از اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ ﮐﺪام ﺳﻮره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

129

 .80راه ﻫﺎي اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

129

 .81آﯾﺎت دﻋﺎﯾﯽ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﮐﺪام اﺳﺖ؟

130

 .82ﺑﻪ ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

130

 .83ﺑﻪ ﮐﺘﻤﺎن در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

130

 .84ﺑﻪ دروغ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

130

 .85ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

130

 .86ﺑﻪ ﻧﮑﻮﻫﺶ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

130

 .87ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

130

 .89ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ ﺑﺪ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

130

 .90ﺑﻪ ﺣﺮام ﺧﻮاري در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

130

 .91ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

130

 .92ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

130

 .93ﺑﻪ ﺗﮑﺒﺮ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

131

 .94ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺪ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

131

 .95در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از آﯾﺎت ﺑﻪ روزه ﺳﮑﻮت اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

131

 .96در ﮐﺪام آﯾﺎت ،ﻓﺮزﻧﺪان و اﻣﻮال زﯾﻨﺖ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ؟

131

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﻗﺮآن

131

 .1ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن زﻧﺪه اﺳﺖ؟

131

 .2ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 -7ﻧﺎم ﺣﻀﺮت آدم 7ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

140

 -8ﻧﺎم اﻟﯿﺴﻊ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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 -9ﻧﺎم ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ 7در ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

140

 -10ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ادرﯾﺲ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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 -11ﻧﺎم ﺣﻀﺮت اﺳﺤﺎق در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

140

 -12ﻧﺎم ﺣﻀﺮت اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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 -13از ﺣﻀﺮت داود در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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 -14از ذواﻟﮑﻔﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎردر ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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 -15از زﮐﺮﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

141

 -16از ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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 -17ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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 -18از ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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 -19ﻧﺎم ﻋﺰﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 -20ا زﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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 -21از ﻟﻮط ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 -22ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 -23ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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داﺳﺘﺎن ﻫﺎ  ،ﻗﺼﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ در ﻗﺮآن
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 .1داﺳﺘﺎن ﮔﺎو ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .2داﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎي ﮐﻌﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .3داﺳﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺒﻠﻪ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .4ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .5داﺳﺘﺎن ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .6داﺳﺘﺎن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻗﻮم ﻣﻮﺳﯽ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .7داﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮاج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .8داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .9داﺳﺘﺎن واﻟﺪت ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .10داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و دﺧﺘﺮان ﺷﻌﯿﺐ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .11داﺳﺘﺎن اﻓﮏ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .12داﺳﺘﺎن ﻗﺎرون در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .13داﺳﺘﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ازدواج ﺑﺎ زن ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اش زﯾﺪ در ﭼﻪ ﺳﻮره اﯾﺂﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .14داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺑﻠﻘﯿﺲ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .15داﺳﺘﺎن ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .16داﺳﺘﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

143

 .17ﻣﺎﺟﺮاي ﺣﻀﺮت ﻧﻮح در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .18داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻓﯿﻞ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .19داﺳﺘﺎن اﺑﻮ ﻟﻬﺐ و ﻫﻤﺴﺮش در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .20داﺳﺘﺎن ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .21داﺳﺘﺎن ﻫﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﮐﺪام ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

144

 .22اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﻧﺎم ﭼﻪ ﺳﻮره اﯾﺴﺖ؟
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144
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144
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 .31داﺳﺘﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .32داﺳﺘﺎن ﺣﻮارﯾﻮن و ﻋﯿﺴﯽ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .33داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب اﺧﺪود در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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.34داﺳﺘﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺪر در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

145

.35داﺳﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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.36ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻫﺎﻟﮑﺖ ﺑﺎر ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﭙﺎه او و ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺶ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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.37داﺳﺘﺎن ﻫﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﻮم ﻋﺎد در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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.39داﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﻀﺮ در ﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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.40داﺳﺘﺎن ﺷﯿﻮه اﻧﺤﺮاف ﺳﺎﻣﺮي در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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.41ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت داود در ﮐﺪام ﺳﻮره اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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.42داﺳﺘﺎن ذﺑﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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.43ز ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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.45ز ﻫﻼﮐﺖ ﻗﻮم ﻫﻮددر ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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 .50داﺳﺘﺎن ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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 .4آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﭘﻨﺞ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻫﺎي ﯾﻮﻣﯿﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
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 .5ﻧﺰول ﮐﺪام آﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺒﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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 .10ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .11ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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 .1ﮐﺪام ﺳﻮره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮاي ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ؟
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 .3ﺳﻮره اي ﮐﻪ در ﺷﺄن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه؛ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
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148

 .9اول اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ )از ﺻﻔﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

149

 .10ﮐﺪام ﺻﻔﺎت و ﻧﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

149

 .11ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

149

 .12رﺣﻤﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

149

 .13رﺳﻮل اﷲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

149

 .14ﻋﺒﺪ اﷲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

149

 .15ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

149

 .16ﻧﺎم ﻣﺒﺎرك ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

149

 .17در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

149

 .18از دوﺳﺘﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺟﺮ ﻧﺒﻮت در ﭼﻨﺪ ﺟﺎي ﺳﻮره ﺷﻌﺮاء ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

149

 .19رﺳﺎﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺸﺎن در دﻋﻮت ﮐﻠﯿﺎش در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

150

 .20ﺳﻔﺮ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟

150

 .21ﭼﻪ ﺳﻮره اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ؟

150

 .22ﺑﺸﺎرت آﻣﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

150

 .23آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻤﻮده در ﮐﺪام ﺳﻮره و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ؟

150

ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ آﯾﻪ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ
ﮐﺘﺐ در ﻗﺮآن

150
150

 -1ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ و داود و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

150

 -2ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﻬﺎ در آن اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

150

 -3ﮐﺪام ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﺷﻔﺎ و رﺣﻤﺖ اﺳﺖ؟

150

 -4ﮐﺪام ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻮه ﻣﺘﺎﻟﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ؟

150

 -5ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﻧﺪارد؟

150

 -6ﮐﺪام ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي آﺳﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ؟

151

 -7ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )اﻧﺠﯿﻞ( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

151

 -8ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

151

اﺳﺎﻣﯽ ﺧﺎص در ﻗﺮآن
 -1ﻧﺎم ﭼﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

151
151

 -2ﻧﺎم ﭼﻪ ﺷﺐ ﺧﺎﺻﯽ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

151

 -3ﻧﺎم ﭼﻪ ﮐﻮﻫﯽ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

151

 -4ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪي ﮐﻪ در ﻗﺮآن از او ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ؟

151

 -5ﻧﺎم ﮐﺪام ﺣﮑﯿﻢ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

151

 -6اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ اي ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟

151

 -7ﮐﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

151

 -8ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اذﯾﺖ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

152

 -9ﻧﺎم ﻫﺸﺖ ﻗﻮم در ﺳﻮره اي از ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ آن ﺳﻮره ﮐﺪام اﺳﺖ؟

152

 -10ﻧﺎم ﭼﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

152

 -11ﻧﺎم ﭼﻪ رودﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

152

 -12ﭘﻨﺞ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

152

 -13از ﺣﻮارﯾﻮن در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

152

 -14از ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

152

 -15از زﯾﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

152

 -16از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

152

 -17ﻋﻤﺮان ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

152

 -18ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

153

 -19از ﻣﻬﺎﺟﺮان )ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﮑﻪ( در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

153

 -20از اﻧﺼﺎر )ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ( در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

153

 -21ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ در ﻗﺮآن در در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

153

 -22دو ﻋﻤﻮ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ و ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ؟

153

 -23اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

153

 -24از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺑﺪي ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

153

 -25اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﯿﺴﺖ؟

153

 -26اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﮐﯿﺴﺖ؟

153

 -27از ﺑﻠﻌﻢ ﺑﺎﻋﻮرا ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

154

ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﻗﺮآن

154

 -1ﻧﺎم ﭼﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

154

 -2از ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

154

 -3رﻗﯿﺐ در ﻗﺮآن ﮐﯿﺴﺖ؟

154

 -4ﺑﻪ روح اﻟﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

154

 -5ﻋﺘﯿﺪ در ﻗﺮآن ﮐﯿﺴﺖ؟

154

 -6ﻣﺎروت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

154

 -7ﻣﺎﻟﮏ در ﻗﺮآن ﮐﯿﺴﺖ؟

154

 -8ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت ،در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

154

 -9ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ در ﻗﺮآن ﮐﯿﺴﺖ؟

154

 -10ﻣﺎروت ﮐﯿﺴﺖ؟

155

ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻧﺎم ﻫﺎي آن در ﻗﺮآن

155

 -1ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﻣﺘﺒﻠﻮر اﺳﺖ؟

155

 -2اﻧﺪازه روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ؟

155

 -3آزﻓﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

155

 -4ﺣﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

155

 -5ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ؟

155

 -6ﺻﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

155

 -7ﻃﺎﻣﻪ اﻟﮑﺒﺮي در ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ؟

155

 -8ﻏﺎﺷﯿﻪ از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

155

 -9ﻗﺎرﻋﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

155

 -10واﻗﻌﻪ از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

156

 -11ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﻮم در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

156

 -12ﯾﻮم ﻋﻘﯿﻢ از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

156

 -13ﯾﻮم ﻋﻈﯿﻢ از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

156

 -14ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﻪ از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

156

 -15ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦ از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

156

 -16ﮐﺪام ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻗﯿﺎﻣﺖ ﯾﮑﺒﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

156

 -17ﮐﺪام ﻧﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

156

ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ و ﻧﺎم ﻫﺎي آن در ﻗﺮآن

156

 .1آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

156

 .2آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ از ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ؟

156

 .3اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ از ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺪام آﯾﻪ اﺳﺖ؟

157

 .4اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ از ﺟﻬﻨﻢ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

157

 .5ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺬاب ﺑﺮاي اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻧﺪ؟

157

 .6ﺑﺌﺲ اﻟﻘﺮار و ﺑﺌﺲ اﻟﻤﺼﯿﺮ ﮐﻪ از ﻧﺎم ﻫﺎي ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

157

 .7ﺑﺌﺲ اﻟﻤﻬﺎد و ﺑﺌﺲ اﻟﻮرد اﻟﻤﻮرود ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

157

 .8ﺟﺤﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

157

 .9ﺟﻬﻨﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

157

 .10ﻧﺎم ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

157

 .11ﻧﺎر ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

157

 .12آﺧﺮت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

157

 .13ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪت ًا ﺑﺎ ﺟﻨﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

158

 .14ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دار ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻗﺮآﻧﺂﻣﺪه ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

158

 .15ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺿﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

158

 .16ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

158

ﺟﻨﮕﻬﺎ  ،ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ و ﺷﯿﻄﺎن در ﻗﺮآن

158

 -1از ﺟﻨﮓ اﺣﺪ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

158

 -2از ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

158

 -3از ﺟﻨﮓ ﺑﺪر در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

158

 -4از ﺟﻨﮓ ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

158

 -5از ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

158

 -6از ﺟﻨﮓ ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

158

 -7از ﺟﻨﮓ ﺣﻤﺮاء اﻻﺳﺪ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

159

 -8از ﺟﻨﮓ ﺣﻨﯿﻦ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

159

 -9از ﺟﻨﮓ ﻃﺎﻟﻮت و ﺟﺎﻟﻮت در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

159

 - 10از ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

159

 -11از ﻣﺎﺟﺮاي اﺻﺤﺎب ﻓﯿﻞ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

159

 -12ﻟﺸﮑﺮ اﺑﺮﻫﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺪا آﻣﺪﻧﺪ؟

159

 -13در ﮐﺪام ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؟

159

ﻣﺜﻞ ﻫﺎ و ﺗﺸﺒﯿﻬﺎت در ﻗﺮآن

159

 -1در ﺧﺼﻮص ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ در ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﺜﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

159

 -2ﻣﺜﻠﯽ در ﻗﺮآن در ﺧﺼﻮص ﺑﺎد ﺳﺮد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟

159

 -3ﺑﺮاي ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻨﺖ دار در ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﺜﻠﯽ زده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

160

 -4اﻧﻔﺎق ﻫﺎي ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

160

 -5اﯾﻤﺎن ﺳﺴﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

160

 -6ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ؟

160

 -7ﻣﺜﻠﯽ در ﻗﺮآن درﺑﺎره اﻧﻔﺎق ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟

160

 -8ﮐﻒ روي آب در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

160

 -9رﺑﺎﺧﻮار در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

160

 -10زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

160

 -11ﻣﺜﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺎﮐﯿﺰه در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

160

 -12ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

161

 -13ﻣﺜﻠﯽ در ﻗﺮآن درﺑﺎره ﺳﺮاب ﺑﺰﻧﯿﺪ؟

161

 -14ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯽ ﻋﻤﻞ در ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﺜﻠﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

161

 -15ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺤﺮف در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

161

 -16ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮده ﺧﻮردن ﻣﺜﻞ ﮐﯿﺴﺖ؟

161

 -17ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار ﭼﯿﺴﺖ؟

161

 -18ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ؟

161

 -19ﻣﺜﻞ ﻣﺆﻣﻦ و ﮐﺎﻓﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

161

 -20ﻣﺜﻞ اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

161

ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ در ﻗﺮآن

162

 .1ﻧﺎم ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

162

 .2آﯾﻪ اي را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ) .ﻏﯿﺮ از ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ(

162

 .3ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

162

 .4ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

162

 .5ﻧﺎم ﮐﺸﻮري ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه و ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﯿﺴﺖ؟

162

 .6ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

162

 .7ﭘﺮﻧﺪه اي ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

162

 .8ذﮐﺮي ﮐﻪ در ﻗﺮآن از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ذﮐﺮ ﻫﺎﺳﺖ و ﻟﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﻨﺎﯾﻦ ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد و ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

162

 .9اﺳﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ در ﻗﺮآن ﭼﯿﺴﺖ؟

162

 .10ﻋﺪدي ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ؛ ﭼﯿﺴﺖ؟

162

 .11زﻣﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد ﭼﯿﺴﺖ؟

163

 .12ﻋﻀﻮي در ﺑﺪن ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد ﮐﺪاﻣﺴﺖ؟

163

 .13ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻓﺮوع دﯾﻦ در ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

163

 .14ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺻﻮل دﯾﻦ در ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

163

 .15ﮐﺪام ﻗﻮم در ﻗﺮآن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

163

 .16ﮐﺪام رﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

163

 .17ﮐﺪام ﺷﯽء اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

163

 .18ﻧﺎم ﮐﺪام ﺑﺖ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

163

 .19ﮐﺪام ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه وﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

163

 .20ﮐﺪام ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه وﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

163

 .21ﮐﺪام ﻋﻀﻮ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

163

اﯾﺎم و اوﻗﺎت ،ﻓﺼﻮل و ﻣﺎه ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن در ﻗﺮآن

164

 .1ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻫﺴﺖ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

164

 .2از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

164

 .3از زﻣﺴﺘﺎن در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

164

 .4ﻧﺎم ﺳﻮره اي ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﺘﺎره اي درﺧﺸﺎن و دﻧﺒﺎﻟﻪ دار اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

164

 .5واژه ﯾﻮم)روز( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

164

 .6واژه ﺷﻬﺮ )ﻣﺎه( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

164

 .7ﻣﻘﺪار ﻣﺎه ﻫﺎ در ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻋﺪدي اﺳﺖ؟

164

 .8ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﺷﺒﯽ اﺳﺖ؟

164

 .9ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎه در ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

164

 .10از ﺑﺎﻣﺪاد در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

164

 .11از ﻋﺼﺮ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

165

 .12ازﺷﺐ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

165

 .13ازﺳﭙﯿﺪه دم در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

165

 .14از روز ﺟﻤﻌﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

165

 .15از ﺷﻨﺒﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

165

 .16در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﻪ روز و ﺷﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

165

 .17در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ي درﺧﺸﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

165

 .18در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه )ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ( و روز و ﺷﺐ)ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ( و آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ )ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ( ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ؟

165

 .19از ﭼﺎﺷﺖ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

165

 .20از ﺳﺎل در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

165

 .21از ﺷﺎﻣﮕﺎه در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

166

 .22از ﻏﺮوب در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

166

 .23از ﻓﺮدا در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

166

 .24از ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎي ﺷﺐ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

166

 .25از ﻣﺎه ﮐﺠﺎ ذﮐﺮي ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

166

 .26از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

166

 .27از ﻣﺎه ﻫﺎي ﺣﺮام در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

166

 .28در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﭙﯿﺪه دم ﺑﻌﺪ از ﺷﺐ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ؛ در ﻗﺮآن ﻫﻢ در دو ﺳﻮره ﺳﭙﯿﺪه دم ﺑﻌﺪ از ﺷﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ دو ﺳﻮره ﭼﯿﺴﺖ؟

166

ﺳﻮره ﻫﺎي ﻟﯿﻞ و ﻓﺠﺮ
اﻋﻀﺎي ﺑﺪن در ﻗﺮآن

166
166

 .1از ﭼﺸﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

166

 .2از زﺑﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

167

 .3از ﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

167

 .4از آرﻧﺞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

167

 .5از اﺳﺘﺨﻮان ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

167

 .6از اﻧﮕﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

167

 .7از ﺑﺎزو ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

167

 .8از ﺑﺪن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

167

 .9از ﺑﻨﺪ اول اﻧﮕﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

167

 .10از ﺑﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

167

 .11از ﭘﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

167

 .12از ﭘﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

167

 .13از ﭘﻬﻠﻮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

168

 .15از ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

168

 .16از ﭘﯿﮑﺮ )ﻫﯿﮑﻞ( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

168

 .17ازاﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎاﻟﯽ ﺳﯿﻨﻪ )ﺗﺮﻗﻮه( در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

168

 .18ازﭼﺎﻧﻪ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

168

 .19از ﺧﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

168

 .20از دﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

168

 .21از دﻧﺪان ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

168

 .22از دﻫﺎن در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

168

 .23از رگ ﻗﻠﺐ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

169

 .24از رگ ﮔﺮدن در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

169

 .25از روده در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

169

 .26از رﯾﺶ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

169

 .27از ﺳﺎق ﭘﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

169

 .28از ﺳﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

169

 .29از ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺖ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

169

 .30از ﺳﯿﻨﻪ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

169

 .31از ﺷﮑﻢ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

169

 .32از ﺻﻮرت در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

169

 .33از ﻗﻠﺐ ﺟﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

169

 .34از ﮐﻌﺒﻪ)ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ روي ﭘﺎ( در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

170

 .35از ﮐﻒ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

170

 .36از ﮔﺮدن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

170

 .37از ﮔﻠﻮﮔﺎه در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

170

 .38از ﮔﻮش در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

170

 .39از ﮔﻮﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

170

 .40از ﻣﻮي ﺟﻠﻮي ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

170

 .41از ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﺑﺪن در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

170

 .42اﻋﻀﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

170

رﻣﻮز ﻋﺪدي 19

171

 .1ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﭼﯿﺴﺖ؟

171

 .2ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺗﻌﺪاد ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﭼﯿﺴﺖ؟

171

 .3ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

171

 .4ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در آﯾﺎت اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

171

 .5ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

171

 .6ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺬاب ﭼﯿﺴﺖ؟

171

 .7ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ق( در ﺳﻮره ﻗﺎف ﭼﯿﺴﺖ؟

171

 .8ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺧﺼﻮص آﯾﻪ )ق و اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﯿﺪ( ﭼﯿﺴﺖ؟

171

 .9ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ن( در ﺳﻮره ﻗﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

171

 .10ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ص( در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف ،ﻣﺮﯾﻢ و ﺻﺎد ﭼﯿﺴﺖ؟

171

 .11ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ)ﻃﻪ( در ﺳﻮره)ﻃﻪ( ﭼﯿﺴﺖ؟

172

 .12ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ﯾﺲ( در ﺳﻮره )ﯾﺲ( ﭼﯿﺴﺖ؟

172

 .13ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ)ﺣﻢ( ﭼﯿﺴﺖ؟

172

 .14ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ق( در ﺳﻮره ﺷﻮري ﭼﯿﺴﺖ؟

172

 .15ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )اﻟﻢ( ﭼﯿﺴﺖ؟

172

 .16ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ﻃﺲ( ﭼﯿﺴﺖ؟

172

 .17ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ﻃﺴﻢ( ﭼﯿﺴﺖ؟

172

 .18ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )اﻟﺮ( ﭼﯿﺴﺖ؟

172

 .19ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )اﻟﻢ( ﭼﯿﺴﺖ؟

172

 .20ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )اﻟﻤﺺ( ﭼﯿﺴﺖ؟

172

 .21ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ﮐﻬﯿﻌﺺ( ﭼﯿﺴﺖ؟

173

 .22ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ﺣﻤﻌﺴﻖ( ﭼﯿﺴﺖ؟

173

اﻋﺪاد و رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﻗﺮآن

173

 .1ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪد در ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

173

 .2ﻋﺪد  1000در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

173

 .3ﺛﻠﺚ و ﻧﺼﻒ در ﻗﺮآن در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

173

 .4ارزش ﺛﻮاب ﺷﺐ ﻗﺪر ﭼﻪ ﻋﺪدي اﺳﺖ؟

173

 .5ﺧﻮاب اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ در ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﻘﺪاري ﺑﻮده اﺳﺖ؟

173

 .6ﻋﺪد  20در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

173

 .7ﻋﺪد  20در ﻗﺮآن در ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

173

 .8ﻋﺪد  5ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

174

 .9ﻋﺪد  5000ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ؟

174

 .10ﻋﺪد  50ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

174

 .11ﻋﺪد  50000در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

174

 .12ﻋﺪد  4ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

174

 .13ﻋﺪد  40ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

174

 .14ﻋﺪد  10در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

174

 .15ﻋﺪد  2ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

174

 .16ﻋﺪد دو ﺳﻮم در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

174

 .17ﻋﺪد  2000در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

174

 .18ﻋﺪد  12ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

175

 .19ﻋﺪد  200در ﮐﺠﺎ اﻣﺪه اﺳﺖ؟

175

 .20ﻋﺪد  3ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

175

 .21ﻋﺪد  3000در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

175

 .22ﻋﺪد  30ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ؟

175

 .23ﻋﺪد  300در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

175

 .24ﻋﺪد  16ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

175

 .25ﻋﺪد  60در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

175

 .26ﻋﺪد  100ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ؟

175

 .27ﻋﺪد  100000در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

175

 .28ﻋﺪد  9ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ؟

175

 .29ﻋﺪد  950در ﻗﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

176

 .30ﻋﺪد  99ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ؟

176

 .31ﻋﺪد  19در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

176

 .32ﻋﺪد  8ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ؟

176

 .33ﻋﺪد  7ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ؟

176

 .34ﻋﺪد  70درﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

176

 .35ﻋﺪد  11در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

176

 .36ﻋﺪد ﯾﮏ در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

176

 .37ﮐﺴﺮ 5/1در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

176

 .38ﮐﺴﺮ 1/ 4در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

176

 .39ﮐﺴﺮ 01/1در ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ؟

177

 .40ﮐﺴﺮ  2/1در ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ؟

177

 .41ﮐﺴﺮ  3/1در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

177

 .42ﮐﺴﺮ  8/1در ﻗﺮآن در ﻣﻮرد ﭼﯿﺴﺖ؟

177

 .43اﻋﺪادﮐﺴﺮي ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻗﺮآن در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

177

 .44ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻋﺪدي اﺳﺖ؟

177

 .45از ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ 3+7=10ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

177

 .46ﺑﻪ اﻋﺪاد  3و  7و  10در ﮐﺪام آﯾﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

177

 .47ﮐﺪام ﺣﮑﻢ اﻟﻬﯽ در ﻗﺮآن دو ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻣﻨﻬﺎ را در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

177

 .48ﮐﺪام داﺳﺘﺎن در ﻗﺮآن ﻋﺪد  13را در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

177

 .49ﺑﻪ ﻋﺪد 3و  4و  5و 6و 7و  8ﯾﮑﺠﺎ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

177

 .50ﻋﺪد  700در ﮐﺪام آﯾﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

178

 .51ﺑﻪ ﻋﺪد  7و ﻋﺪد  100در ﮐﺪام آﯾﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

178

 .52ﺑﻪ ﻋﺪد  3و  4و 5و  6در ﮐﺪام آﯾﻪ ﻗﺮآن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

178

 .53در ﮐﺪام آﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد  99و ﯾﮏ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

178

 .54در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﻋﺪد  950ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

178

 .55در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﻋﺪد  15در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

178

 .56در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﻋﺪد  24در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

178

 .57در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﻋﺪد  28در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

178

 .58در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﺪد  30و  10و 40اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

178

 .59در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﻋﺪد  12و  4ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ؟

178

 .60در ﮐﺪام آﯾﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﺪد  298و  10اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

179

 .61در ﮐﺪام آﯾﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﺪد  10و  1اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

179

 .62در ﮐﺪام آﯾﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ اﻋﺪاد  20و  200و  2000ﯾﮑﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺷﻬﺮ ﻫﺎ  ،ﮐﺸﻮر ﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ در ﻗﺮآن

179
179

 .1ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﻋﺎد در ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

179

 .2ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﺷﻌﯿﺐ در ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

179

 .3ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

179

 .4ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺪر درﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

179

 .5ﺑﻪ ﮐﻮه ﺟﻮدي در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

179

 .6ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد در ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

179

 .7ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻨﯿﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

179

 .8ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺒﺄ در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

180

 .9ﮐﻮه ﺻﻔﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

180

 .10ﻃﻮر ﺳﯿﻨﺎ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟

180

 .11وادي ﻃﻮي ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

180

 .12ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

180

 .13ﮐﻌﺒﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

180

 .14ﻏﺎر ﮐﻬﻒ در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

180

 .15ﺷﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

180

 .16ﮐﻮه ﻣﺮوه ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

180

 .17ﮐﻌﺒﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

180

 .18ﻏﺎر ﮐﻬﻒ در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

181

 .19ﺷﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

181

 .20ﮐﻮه ﻣﺮوه ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

181

 .21ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

181

 .22ﺑﻪ ﻣﮑﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

181

 .23وادي اﻻﯾﻤﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

181

 .24ﯾﺜﺮب ﯾﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

181

 .25ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻋﺮاف ﭼﯿﺴﺖ؟

181

 .26ﻧﺎم ﻣﺼﺮ در ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

181

 .27ﻧﺎم ﮐﺪام ﺷﻬﺮ در ﻗﺮآن ده ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

181

 .28ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ آن ﺷﻬﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

182

 .29ﺳﻮره اي از ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ﮐﺪام اﺳﺖ؟

182

 .30ﻧﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻗﺮآن ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻬﮑﻨﯿﻢ ﻣﻀﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

182

 .31ﻧﺎم ﺷﻬﺮي در ﻗﺮآن ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮف )ه( را ﺑﻪ آﺧﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮي از آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

182

 .32در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

182

 .33ﻧﺎم ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

182

 .34ﺳﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن در ﻗﺮآن ﮐﺪام ﻣﮑﺎن و ﻣﻨﺰل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

182

ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻗﺮآن

182

 .1از اﺳﺐ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ردر ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

182

 .2در ﭼﻪ ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ از اﻟﻎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

182

 .3ﺑﺰ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

182

 .4ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ردر ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

183

 .5ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

183

 .6ﺑﻪ ﺧﻮك در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

183

 .7زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ؟

183

 .8ﺷﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

183

 .9ﺷﺘﻪ در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

183

 .10ﺷﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

183

 .11ﺑﻪ ﻋﻨﮑﺒﻮت ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

183

 .12ﻓﯿﻞ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

183

 .13ﻗﺎﻃﺮ)ﺣﻤﯿﺮ( در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

183

 .14آﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ در ﻗﺮآن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

183

 .15ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ)ﺑﭽﻪ ﮔﺎو( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

184

 .16ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

184

 .17ﻣﺎرﺑﺎرﯾﮏ)ﺟﺎن( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

184

 .18ﻣﺎر ﺑﺰرگ در ﮐﺠﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

184

 .19ﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

184

 .20ﻣﺎﻫﯽ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

184

 .21ﻣﮕﺲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ردر ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

184

 .22ﻣﻠﺦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ؟

184

 .23ﻣﻮرﭼﻪ)ﻧﻤﻞ( در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

184

 .24ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ؟

184

 .25ﺑﻪ ﻣﯿﻤﻮن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

185

 .26ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺣﯿﻮان در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

185

 .27ﮐﺪام ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ؟

185

 .28ﺑﻪ ﮐﺪام ﺣﯿﻮان در ﻗﺮآن ﺗﻬﻤﺖ زده ﺷﺪ؟

185

 .29ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﺸﺪار داد ﮐﺪام ﺣﯿﻮان ﺑﻮد؟

185

 30ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺳﻮره ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ؟

185

 .31ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟

185

 .32ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﮐﻪ در ﻗﺮآن از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

185

 .33ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﮐﻪ در ﻗﺮآن از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

185

 .34ﻧﺎم ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﻤﺮود ﺑﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟

185

 .35ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ از اوﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآﻧﺒﻪ ﻧﺎم اوﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

185

 .36ﺣﺸﺮه اي ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮردﻧﯽ از اوﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﺎم اوﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

186

 .37ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درﺑﺎر ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ؟

186

 .38ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ اﺑﺮﻫﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ در ﮐﺪام ﺳﻮره ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

186

 .39ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺸﺮه اي وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد؟

186

 .40ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﺳﺨﻦ ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ؟

186

 .41در ﭼﻪ ﺳﻮره اي از ﺷﺘﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

186

 .42ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در درون آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟

186

 .43ﻧﺎم ﮔﺮگ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

186

 .44ﻧﺎم ﭘﺸﻪ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

186

 .45ﻧﺎم ﮐﻼغ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

186

 .46ﻧﺎم ﺳﮓ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

187

 .47ﻧﺎم ﮔﺎو در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

187

 .48ﻧﺎم ﻫﺪﻫﺪ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

187

 .49ﮐﺪام ﺣﯿﻮان ﻫﻤﺮاه اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ ﺑﻪ ﻏﺎر رﻓﺖ؟

187

 .50ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن اﺑﺮﻫﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺪام ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺪا آﻣﺪﻧﺪ؟

187

 .51ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

187

ﺧﻮردﻧﯽ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎ در ﻗﺮآن

187

 .1ﭼﻪ ﺧﻮردﻧﯽ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

187

 .2از اﻧﺎر در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

187

 .3از اﻧﺠﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

187

 .4از اﻧﮕﻮر ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

188

 .5ﺑﻪ ﭘﯿﺎر در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

188

 .6از ﺧﺮﻣﺎي ﺗﺎزه ﺟﻨﺪ ﺑﺎر ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

188

 .7از ﺧﯿﺎر ﭼﻨﺒﺮ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

188

 .8زﯾﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

188

 .9از ﺳﺒﺰي ﺧﻮردن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

188

 .10از ﺳﯿﺮ در ﮐﺠﺎ ذﮐﺮي ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

188

 .11از ﻋﺪس ﺟﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

188

 .12از ﻋﺴﻞ در در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

188

 .13از ﮐﺪو درﮐﺠﺎ ذﮐﺮي ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

188

 .14از ﮔﻮﺷﺖ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

188

 .15از ﻣﺎﻫﯽ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

189

 .16از ﻣﻮز در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

189

 .17از ﻣﯿﻮه در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

189

 .18از ﻧﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

189

 .19ﻧﺎم ﻣﯿﻮه اي ﮐﻪ ﺳﻮره اي در ﻗﺮآن ﺑﻨﺎم اوﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

189

 .20ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؟

189

 .21ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

189

 .22ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮردﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

189

 .23در ﮐﺪام ﯾﮏ از آﯾﻪ ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻧﺎم ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﺧﻮردﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.؟

189

ﮐﻮدﮐﺎن و ﻓﺰرﻧﺪان و ﺑﺮادران در ﻗﺮآن

189

 .1ﮐﺪام ﮐﻮدك ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪا در ﺻﻨﺪوق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻬﺂب اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟

189

 .2ﮐﺪام ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﻬﻮاره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟

190

 .3در ﻗﺮآن ﮐﺪام ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮش را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد؟

190

 .4ﮐﺪام ﮐﻮدك ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ او را ﺑﻪ ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ؟

190

 .5ﮐﺪام ﭘﺴﺮ از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪر ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮد و ﻏﺮق ﺷﺪ؟

190

 .6ﮐﺪام ﭘﺴﺮ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮﯾﺶ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﺮد؟

190

 .7ﮐﺪام ﺑﺮادر ﻇﺎﻟﻢ ،ﺑﺮادر ﻣﻈﻠﻮم ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ؟

190

 .8ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺎم ﺳﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺪاﺷﻨﺎس ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

190

 .9ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮزادي ﺧﻮد را ﻋﺒﺪا ...ﻧﺎﻣﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

190

دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن در ﻗﺮآن

190

 .1ﺑﺮاي ﮐﺪام دﺧﺘﺮ در ﻣﺤﺮاب از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻏﺬا آورده ﺷﺪ؟

191

 .2ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﺎدر وﺣﯽ ﺷﺪ؟

191

 .3دو زن ﻧﻤﻮﻧﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

191

 .4دو زن ﺑﺪ ﮐﺮدار از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

191

 .5ﮐﺪام ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ زن اﺳﺖ؟

191

 .6ﮐﺪام ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﻬﺎﺳﺖ؟

191

 .7ﮐﺪام ﺳﻮره در ﻣﻮرد ﯾﮏ زن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ و آن زن ﮐﯿﺴﺖ؟

191

 .8ﮐﺪام ﺳﻮره از ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه زﻧﻬﺎ آن را ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟

191

 .9ﮐﺪام ﺳﻮره از ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه زﻧﻬﺎ آن را ﮐﻤﺘﺮﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟

191

 .10ﮐﺪام زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ؟

191

 .11دﺧﺘﺮ ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻔﺖ و راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﯿﺎ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ؟

191

 .12زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻮد؟

192

 .13زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﻮﻫﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ﮐﻪ ﺑﻮد؟

192

 .14زن ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮد؟

192

 .15ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي زن اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

192

 .16زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺧﻠﻮت ﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻮد؟

192

 .17ﮐﺪام ﺳﻮره در ﺷﺎن ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ؟

192

 .18ﮐﺪام زن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را داﺷﺖ؟

192

 .19ﺑﻪ ﮐﺪام زن ﻟﻘﺐ ﻃﯿﺒﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

192

 .20ﮐﺪام زن در ﺳﻦ ﭘﯿﺮي ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪ؟

192

 .21ﺗﻨﻬﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟

192

 .22ﻧﺎم ﮐﺪام زن  34ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

193

 .23ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺪام زن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ و در ﮔﻬﻮاره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟

193

 .24ﻧﺎم ﮐﺪام زن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪش در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

193

 .25دﺧﺘﺮ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﺑﻮد؟

193

 .26اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ دو ﻗﻠﻮ زاﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ؟

193

 .27از زن ﻋﻤﻮي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

193

 .28از زن ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﻗﺮآن  7ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺪي ﯾﺎد ﺷﺪه؛ آن زن ﮐﯿﺴﺖ؟

193

رﻧﮕﻬﺎ در ﻗﺮآن

193

 .1در ﻗﺮآن از ﭼﻪ رﻧﮕﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

193

 .2رﻧﮓ زرد در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

193

 .3رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

193

 .4رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه در ﮐﺠﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

194

 .5از ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

194

 .6از رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

194

 .7رﻧﮓ ﺳﯿﺎه در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

194

 .8از رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

194

 .9در ﻗﺮآن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻧﮓ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ؟

194

 .10در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺒﺪا رﻧﮓ و رﻧﮓ ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

194

ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﻗﺮآن

194

 .1از ﭘﯿﺎز در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

194

 .2از ﺧﺮدل ﮐﻪ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ در ﮐﺠﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

194

 .3از ﺧﻮﺷﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم( در ﮐﺠﺎ ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

194

 .4درﺧﺖ)ﺷﺠﺮه( ﺟﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

195

 .5از درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ)ﻧﺨﻞ( ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

195

 .6از درﺧﺖ ﮔﺰ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

195

 .7از زﻗﻮم)درﺧﺘﺎن ﺟﻬﻨﻢ( ﮐﺠﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

195

 .8از زﻧﺠﺒﯿﻞ ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

195

 .9از ﺳﺒﺰي ﺧﻮردن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

195

 .10از ﺳﯿﺮ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

195

 .11از ﺻﺮﯾﻊ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

195

 .12از ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

195

 .13از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﯽ ﺳﺎﻗﻪ ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

195

ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ در ﻗﺮآن

195

 .1از ﭘﯿﺮاﻫﻦ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

196

 .2از دﯾﺒﺎي ﺳﺒﺰ )ﻟﺒﺎس اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ( ﮐﺠﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

196

 .3از روﺳﺮي در ﮐﺠﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

196

 .4از زره )ﻟﺒﺎس ﺟﻨﮕﯽ( ﮐﺠﺎ ذﮐﺮي ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

196

 .5از ﮐﻔﺶ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

196

 .6از ﻟﺒﺎس در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

196

 .7از ﻟﺒﺎس اﺑﺮﯾﺸﻢ)ﺣﺮﯾﺮ( در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

196

ﺑﺖ ﻫﺎ در ﻗﺮآن

196

 .1از ﺑﻌﻞ ﮐﻪ ﺑﺘﯽ از ﻃﺎل ﺑﻮده در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

196

 .2از ﺳﻮاع ﮐﻪ ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زن ﺑﻮده در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ذﮐﺮي ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺂﻣﺪه اﺳﺖ؟

196

 .3از ﻋﺠﻞ )ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻃﺎﻟﯿﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻧﺮا ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ( در ﮐﺠﺎﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

196

 .4از ﻋﺰي ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻋﺮب اﺳﺖ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

197

 .5از ﻻت ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻋﺮب اﺳﺖ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

197

 .6از ﻣﻨﺎت ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻋﺮب اﺳﺖ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

197

 .7ﻧﺼﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟

197

 .8ﻧﺴﺮ ﮐﻪ ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺑﻮده در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

197

 .9از ود ﮐﻪ ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮد ﺑﻮده در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

197

 .10از ﯾﻌﻮق ﮐﻪ ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺐ ﺑﻮده و ﻗﻮم ﻧﻮح آﻧﺮا ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪدر ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

197

 .11از ﯾﻐﻮث ﮐﻪ ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﯿﺮ ﺑﻮده در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

197

اﺷﯿﺎء در ﻗﺮآن

197

 .1اﺛﺎث ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﻧﺪ؟

197

 .2ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﻏﻼت اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

197

 .3ﺗﺮازو ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

198

 .4آﯾﺎ ﭼﺮاغ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

198

 .5دﻟﻮ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﮐﺸﯿﺪن آب از ﭼﺎه اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

198

 .6دﯾﮓ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

198

 .7ﺳﺒﻮ ﮐﻪ در آن آب ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

198

 .8ﺳﻔﺎل ﮐﻪ ﮔﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

198

 .9ﺳﻮزن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

198

 .10ﺷﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

198

 .11ﻋﺼﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

198

 .12ﻗﻔﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

198

 .13ﻗﻠﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

198

 .14ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

199

 .15ﮐﻠﯿﺪ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

199

 .16ﮔﻬﻮاره ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

199

 .17ﻣﯿﺦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

199

 .18ﻧﺮدﺑﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

199

ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﻗﺮآن )اﺷﺎره ﺿﻤﻨﯽ(

199

 .1ﺑﻪ آراﯾﺶ و آراﯾﺶ ﮔﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

199

 .2ﺑﻪ ﻗﻔﻞ و ﮐﻠﯿﺪ ﺳﺎزي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

199

 .3ﺑﻪ ﮐﻔﺎﺷﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

199

 .4ﺑﻪ ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

199

 .5ﺑﻪ ﻏﻮاﺻﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

199

 .6ﺑﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

200

 .7ﺑﻪ آﺷﭙﺰي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

200

 .8ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

200

 .9ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻃﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

200

 .10ﺑﻪ ﻣﺴﮕﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

200

 .11ﺑﻪ داﻣﺪاري و ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

200

 .12ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

200

 .13ﺑﻪ ﻧﺠﺎري در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

200

 .14ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

200

 .15ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﮔﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

200

 .16ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪاري در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

201

 .17ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

201

 .18ﺑﻪ ﺳﻔﺎﻟﮕﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

201

 .19ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

201

 .20ﺑﻪ آﻫﻨﮕﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

201

 .21ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

201

 .22ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﯽ )ﭘﺴﺖ( در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

201

 .23ﺑﻪ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

201

 .24ﺑﻪ رﻧﮕﺮزي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

201

 .25ﺑﻪ اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

201

 .26ﺑﻪ درﯾﺎﻧﻮردي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

201

 .27ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

202

 .28ﺑﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

202

 .29ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

202

 .30ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

202

 .31ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

202

 .32ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺑﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

202

 .33ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

202

 .34ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺧﻄﺎﻃﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

202

 .35ﺑﻪ رﻧﮓ ﮐﺎري در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

202

 .36ﺑﻪ ﺷﻐﻞ روﺣﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

202

 .37ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

203

 .38ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻟﺒﻨﯿﺎﺗﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

203

 .39ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

203

ﻣﻨﺎﺑﻊ

203

درﺑﺎره ﻣﺮﮐﺰ
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داﻧﺴﺘﻨﯿﻬﺎ و ﻣﻌﻤﺎﻫﺎي ﻗﺮآﻧﯽ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺘﺎب

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ :ﺧﺎﮐﺴﺎري ﻫﺮﻧﺪي ،ﺣﺴﯿﻦ
ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪآور:داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎ و ﻣﻌﻤﺎﻫﺎي ﻗﺮآﻧﯽ /ﮔﺮدآورﻧﺪه ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﮐﺴﺎري ﻫﺮﻧﺪي.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ :اﺻﻔﻬﺎن :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻬﺪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻬﺎد .1387 ،
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي  239 :ص.
ﺷﺎﺑﮏ 978-600-90845-2-4 :
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ :ﻓﯿﭙﺎ
ﯾﺎدداﺷﺖ:ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ:ص.238 .
ﻣﻮﺿﻮع :ﻗﺮآن  --ﺳﻮره ﻫﺎ و آﯾﻪ ﻫﺎ
ﻣﻮﺿﻮع *Koran -- Suras and ayats:
ﻣﻮﺿﻮع :ﻗﺮآن  --ﺑﺎزي ﻫﺎ و ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ
ﻣﻮﺿﻮع Koran games and puzzles:

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻬﺪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و وﻻﯾﺖ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
رده ﺑﻨﺪي ﮐﻨﮕﺮه/ BP71 :خ16د1387 2
رده ﺑﻨﺪي دﯾﻮﯾﯽ297/157 :
ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ 1637960:
ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
 .1ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺳﻮره دارد؟ ﻗﺮآن  114ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ دارد .

 .2ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ ؟ ﻗﺮآن  115ﺑﺴﻢ اﷲ دارد.
 .3ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﺳﻮره ﻧﻤﻞ  2ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ دارد.
 .4اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻧﺪارد.
 .5آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ ؟ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .6اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﻢ اﷲ ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﻮد آﯾﻪ  41ﻗﺮار دارد) .و ﻗﺎل ارﮐﺒﻮا ﻓﯿﻬﺎ ﺑﺴﻢ اﷲ (
 .7آﺧﺮﯾـﻦ ﺳـﻮره اي ﮐﻪ ﻧـﺎزل ﺷـﺪ ﮐـﺪام اﺳﺖ؟ دوﻣﯿﻦ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺳـﻮره ﻧﻤـﻞ در آﯾﻪ  30ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀـﺮت
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ اﺳﺖ.
 .8ﮐـﺪام ﺳﻮره ﻫـﺎي ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﺎزل ﺷـﺪه اﺳﺖ؟ ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺟﻬﺎد و اﻋﻼم ﺟﻨﮓ و ﺑﯿﺰاري از
ﻣﺸﺮﮐﯿﻨﺂﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا از ذﮐﺮ ﺻﻔﺖ رﺣﻤﻦ و رﺣﯿﻢ ﺑﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدداري ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .9آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﺳﻮره ﻫﺎي ﻫﻮد و ﻧﻤﻞ دو ﺑﺴﻢ اﷲ دارد .10 .آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮره

ﻗﺮآن ﻣﮑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺪﻧﯽ؟ ﺷﺮوع ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﺑﺎ  113ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﺳﺖ.
 .11ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﭼﻨﺪ اﺳﻢ از اﺳـﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺑﺮ دارد؟ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  3اﺳﻤﺎءاﻟﺤﺴﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
را در ﺑﺮ دارد.
ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن

 .1ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺳﻮره دارد؟ ﻗﺮآن  114ﺳﻮره دارد.
 .2ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ ؟ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﺳﺖ.
 .3ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ،ﺳﻮره ﮐﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
 .4اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ،ﺣﻤﺪ اﺳﺖ.
 .5آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ ؟ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻧﺎس اﺳﺖ.
 .6اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷـﺪ ﮐـﺪام اﺳﺖ؟ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره ﻧﺎزل ﺷـﺪه ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻌﻀـﯽ ﺣﻤـﺪ اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ آﯾﺎت ﻧﺎزل ﺷـﺪه،
آﯾﺎت اول ﺳﻮره ﻋﻠﻖ اﺳﺖ.
 .7آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻗﺮآن ﺳﻮره ﻧﺼﺮ اﺳﺖ.
 .8ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺳﻮره ﻫﺎي ﮐﻮﺛﺮ ،ﻧﺼـﺮ ،اﺧﺎﻟﺺ ،ﻟﻬﺐ و  ...ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و
ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .9آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺳﻮره اﺧﻼص اﺳﺖ.
 .10آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻣﮑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺪﻧﯽ؟ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن )ﺳﻮره ﻧﺎس( ﻣﮑﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺎم و ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﺳﻮره ﻫﺎ

 .1ﻧﺎم ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل دﯾﻦ اﺳﺖ؟
ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل دﯾﻦ ﺳﻮره ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ.
 .2ﻧﺎم ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوع دﯾﻦ اﺳﺖ؟
ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوع دﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﺳﻮره ﺣﺞ اﺳﺖ.

 .3ﻧﺎم ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﮏ ﻓﻠﺰ اﺳﺖ؟
ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻓﻠﺰات اﺳﺖ؛ ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آﻫﻦ اﺳﺖ.
 .4ﻧﺎم ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﺣﯿﻮان و ﺟﻤﺎد

ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺟﻤﺎد ،ﻧﻪ ﻧﺒﺎت ،ﻧﻪ ﺣﯿﻮان،ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﻧﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺳﻮره ﺟﻦ اﺳﺖ.
 .5ﻧﺎم ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ آن ﻫﺎ از اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻮره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم آن ﻫﺎ از اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﺳﻮره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز  :ﺗﺒﺖ ،ﻋﺼﺮ ،ﻗﺎرﻋﻪ ،ﻋﺒﺲ ،ﻟﯿﻞ ،ﺷﻤﺲ و ...
 .6ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره درﺑﺎره روزﮔﺎر اﺳﺖ؟
ﻧﺎم ﺳﻮره اي ﮐﻪ درﺑﺎره روزﮔﺎر اﺳﺖ؛ ﺳﻮره دﻫﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 .7ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻤﯽ اﺳﺖ؟
ﻧﺎم ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن اﺳﺖ.
 .8ﻧﺎم ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .9ﻧﺎم ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻠﺤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﺖ؟
اﺳﻠﺤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﺎم اوﺳﺖ؛ ﻗﻠﻢ اﺳﺖ.
 .10ﻧﺎم ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﻧﺎم ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﻧﻮر ،ﻓﺎﻃﺮ ،رﺣﻤﻦ ،اﻋﻠﯽ و ...
 .11ﮐﺪام ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻗﺮآن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؟
ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻗﺮآن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﺳﻮره ﯾﺲ اﺳﺖ.
 .12ﮐﺪام ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﺮوس ﻗﺮآن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؟
ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﺮوس ﻗﺮآن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
 .13ﻧﺎم ﭼﻪ ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﺎم ﻫﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﯿﺎﻣﺖ ،واﻗﻌﻪ ،ﻧﺒﺄ ،زﻟﺰال ،ﺟﺎﺛﯿﻪ ،ﺗﻐﺎﺑﻦ ،ﺣﺸﺮ و  ...ﺑﺮ ﻧﺎم ﻫﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ داﻟﻠﺖ دارد.

 .14ﻧﺎم ﺳﻮره اي ﮐﻪ اﺳﻢ ﺳﻮره در دو آﯾﻪ اول آن ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺳﻮره

اي ﮐﻪ اﺳﻢ آن در دو آﯾﻪ اول آن ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺳﻮره اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
 .15در ﮐﺪام ﺟﺰء ﻗﺮآن در ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﻪ ﻫﺎي اول ﺳﻮره ﻫﺎﯾﺶ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺳﻮره( اﺳﻢ آن ﺳﻮره ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
در ﺟﺰ  29ﻗﺮآن در ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﻪ ﻫﺎي اول ﺳﻮره )ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺳﻮره( اﺳﻢ ﺳﻮره ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .16ﻧﺎم ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺳﻢ دارﻧﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺳﻮره ﻫﺎي ﺣﻤﺪ ،ﺗﻮﺑﻪ ،اﺳﺮي و  ...ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺳﻢ دارﻧﺪ.
 .17ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﻪ ام اﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؟
ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎدر ﻗﺮآن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؛ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ اﺳﺖ
 .18ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﻫﻤﻨﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( اﺳﺖ؟
ﺳﻮره ﻗﺮﯾﺶ ﻫﻤﻨﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص( اﺳﺖ
 .19ﻧﺎم ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻫﻤﻨﺎم ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﮓ ﻫﺎي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم)ص( اﺳﺖ؟
ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻫﻤﻨﺎم ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﮓ ﻫﺎي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﺳﻮره اﺣﺰاب اﺳﺖ.
 .20ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؟
ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﻗﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؛ ﺳﻮره ﺷﻤﺲ اﺳﺖ.
 .21ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﻪ رﯾﺤﺎﻧﻪ اﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺮف اﺳﺖ؟
ﺳﻮره ﯾﺲ ﺑﻪ رﯾﺤﺎﻧﻪ اﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
 .22ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﻤﻨﺎم ﯾﮑﯽ از اﻋﯿﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؟
ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻫﻤﻨﺎم ﯾﮑﯽ از اﻋﯿﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ.
 .23ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﻪ ﺳﻮره ﺣﺒﯿﺐ ﻧﺠﺎر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؟
ﺳﻮره ﯾﺲ اﺳﺖ
 .24ﻧﺎم ﺳﻮره اي از ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻌـﺪ از  11ﻗﺴﻢ ،ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﺪام اﺳﺖ؟ )ﻫﺮﮐﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻨﺰه داﻧﺪ

رﺳﺘﮕﺎرﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.
ﺳﻮره ﺷﻤﺲ
 .25ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺆﻣﻦ ،ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻨﻮن ،ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن و ﮐﺎﻓﺮون ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻮره ﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺗﻌﺪاد و ارﻗﺎم
 .1ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﺗﮑﻮﯾﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد

ﺳﻮره5ﻫﺎي ﻗﺮآن اﺳﺖ.
 .2ﺗﻌﺪاد آﯾﺎت ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﯾﺎت آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ؛ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮره ﻫﺎي ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﻃﻼق و  ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﯾﮏ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ؟

ﻧﺎم دو ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﯾﮏ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ.
 .4ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﯾﮏ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﯾﮏ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ؛ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻮره ﻫﺎي ق و ص .
 .5ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن دو ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﭘﻨﺞ ﺳﻮره در ﻗﺮآن دو ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ.
 .6ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن دو ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن دو ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ؛ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻮره ﻫﺎي ﻃﻪ،ﯾﺲ ،ﺟﻦ ،ﺻﻒ ،ﺣﺞ.
 .7ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ؟

ﻧﺎم  36ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ.
 .8ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ  ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ؛ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻮره ﻫﺎي ﻫﻮد،رﻋﺪ ،ﺣﺠﺮ ،ﻗﻠﻢ ،ﻧﺤﻞ،ﮐﻬﻒ ،ﻧﻮر ،ﻧﻤﻞ ،ﻗﺼـﺺ ،روم ،ﺳـﺒﺄ،
زﻣﺮ ،ﻓﺘﺢ ،ﻃﻮر ،ﻧﺠﻢ ،ﻗﻤﺮ ،ﺣﺸـﺮ ،ﻣﻠﮏ ،ﻧﻮح ،ﻧﺒﺄ ،ﻋﺒﺲ ،ﻓﺠﺮ ،ﺑﻠﺪ ،ﺷﻤﺲ ،ﻟﯿﻞ ،ﺿﺤﯽ ،ﺷﺮح ،ﺗﯿﻦ ،ﻋﻠﻖ ،ﻗﺪر ،ﻋﺼﺮ ،ﻓﯿﻞ ،ﻧﺼﺮ،
ﻣﺴﺪ ،ﻓﻠﻖ ،ﻧﺎس. ،
 .9ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﭼﻬﺎر ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ؟

ﻧﺎم  22ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﭼﻬﺎر ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ.
 .10ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭼﻬﺎر ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭼﻬﺎر ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ؛ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه،ﻧﺴﺎء ،ﺗﻮﺑﻪ ،ﯾﻮﻧﺲ ،ﯾﻮﺳﻒ ،اﺳـﺮي ،ﻣﺮﯾﻢ ،ﺳـﺠﺪه ،ﻓﺎﻃﺮ،
ﮐﺎﻓﺮ ،ﺷﻮري ،زﺧﺮف،دﺧﺎن ،ﺣﺪﯾﺪ ،ﺟﻤﻌﻪ،ﻃﻼق ،ﺑﺮوج ،ﻃﺎرق ،اﻋﻠﯽ ،ﻫﻤﺰه ،ﻗﺮﯾﺶ ،ﮐﻮﺛﺮ.

 .11ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﭘﻨﺞ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ؟

ﻧﺎم  32ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﭘﻨﺞ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ.
 .12ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭘﻨﺞ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ  ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭘﻨﺞ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ؛ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻮرﻫﺎي ﻓﺎﺗﺤﻪ ،ﻣﺎﺋﺪه ،اﻧﻌﺎم ،اﻋﺮاف ،اﻧﻔﺎل ،ﻓﺮﻗﺎن ،ﺷـﻌﺮاء ،ﻟﻘﻤﺎن ،اﺣﺰاب،
ﺻﺎﻓـﺎت ،ﻓﺼـﻠﺖ،ﺟـﺎﺛﯿﻪ ،اﺣﻘﺎف ،ﺣﺠﺮات ،واﻗﻌﻪ ،ﺗﻐﺎﺑﻦ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﺣﺎﻗﻪ ،ﻣﻌﺎرج ،ﻣﺰﻣﻞ ،ﻗﯿﺎﻣﻪ،اﻧﺴﺎن ،ﺗﮑﻮﯾﺮ ،ﻏﺎﺷـﯿﻪ ،ﺑﯿﻨﻪ ،ﻗﺎرﻋﻪ ،
ﺗﮑﺎﺛﺮ ،ﻣﺎﻋﻮن ،اﺧﻼص.
 .13ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺷﺶ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺳﻮره ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸـﺎن ﺷـﺶ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ؛ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از  :ﺳﻮره ﻫـﺎي اﻧﺒﯿﺎء ،ﻣﺆﻣﻨﻮن ،ﻋﻨﮑﺒﻮت ،ذارﯾﺎت ،ﻣﺠﺎدﻟﻪ ،ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ،ﻣـﺪﺛﺮ،
ﻣﺮﺳﻼت ،ﻧﺎزﻋﺎت ،اﻧﻔﻄﺎر ،اﻧﺸﻘﺎق ،ﻋﺎدﯾﺎت ،ﮐﺎﻓﺮون.
 .14ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﺷﺶ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ؟

ﻧﺎم  13ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺷﺶ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ.
 .15ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﻫﻔﺖ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ؟

ﻧﺎم  4ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﻫﻔﺖ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ.
 .16ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻫﻔﺖ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻫﻔﺖ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ؛ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻮره ﻫﺎي آﻟﻌﻤﺮان ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن ،ﻣﻄّﻔﻔﯿﻦ
 .17ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ آﯾﻪ آن  31ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﯾﮏ آﯾﻪ آن 31ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺳﺖ.
 .18ﻧﺎم ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺧﻮدش ﭼﻬﺎر ﺣﺮف اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻪ آﯾﻪ دارد؛ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺧﻮدش ﭼﻬﺎر ﺣﺮف اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻪ آﯾﻪ دارد؛ ﺳﻮره ﮐﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
 .19ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ؟

ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﺳﻮره ﻋﺼﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ.
 .20ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن داراي ﭼﻨﺪ ﺣﺮف اﺳﺖ؟

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن )ﺑﻘﺮه( داراي  6121ﮐﻠﻤﻪ و  25500ﺣﺮف اﺳﺖ.
 .21ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن داراي ﭼﻨﺪ ﺣﺮف اﺳﺖ؟

ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن داراي  10ﮐﻠﻤﻪ و  42ﺣﺮف اﺳﺖ.
 .22ﺗﻌﺪاد آﯾﺎت ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ؟

ﺗﻌﺪاد آﯾﺎت ﺳﻮره ﺻﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ.
 .23ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻣﮑﯽ اﺳﺖ؟

ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺶ ﺳﻮره ي ﻗﺮآن ﻣﮑﯽ اﺳﺖ.
 .24ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ؟

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﻮره ي ﻗﺮآن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
 .25ﺗﻌﺪاد آﯾﺎت ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﯾﻮﻣﯿﻪ اﺳﺖ؟

ﺗﻌﺪاد آﯾﺎت ﺳﻮره ﻃﺎرق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﯾﻮﻣﯿﻪ اﺳﺖ.
 .26ﮐﺪام ﺳﻮره ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﻮم ﻗﺮآن اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﺧﻼص ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﻮم ﻗﺮآن اﺳﺖ.
 .27ﮐﺪام ﺳﻮره دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﺣﻤﺪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .28ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﺗﻌﺪاد آﯾﺎﺗﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺞ ﺗﻦ آﻟﻌﺒﺎﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻫﺎي ﻓﻠﻖ ،ﻓﯿﻞ ،ﻗﺪر ،ﻟﻬﺐ و  ...ﺗﻌﺪاد آﯾﺎﺗﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺞ ﺗﻦ آل ﻋﺒﺎﺳﺖ.
 .29ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دوازدﻫﻢ ﻗﺮآن را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﯾﮏ دوازدﻫﻢ ﻗﺮآن را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ؛ﺑﻘﺮه اﺳﺖ.
 .30ﮐﺪام ﺳﻮره  5/2ﺟﺰء ﻗﺮآن را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ  5/2ﺟﺰء ﻗﺮآن را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ؛ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﺳﺖ.

 .31ﮐﺪام ﺳﻮره دو ﺳﺠﺪه ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ دارد؟

ﺳﻮره ي ﺣﺞ دو ﺳﺠﺪه ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ دارد.
 .32ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﮑﯽ ﻗﺮآن در ﭼﻪ ﺟﺰﯾﯽ ﻗﺮار دارد؟

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﮑﯽ ﻗﺮآن در ﺟﺰء  30ﻗﺮار دارد.
 .33ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎي ﻗﺮآن در ﭼﻪ ﺳﻮره اي ﻗﺮار دارد؟

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎي ﻗﺮآن در ﺳﻮره ي ﺷﻤﺲ ﻗﺮار دارد
 .34ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﯾﺎت آن در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﯾﺎت آن در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ اﺳﺖ.
 .35ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرت »ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا« در آن آﻣﺪﻫﺎﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرت »ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا« در آن آﻣﺪﻫﺎﺳﺖ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮره ﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت
 .1ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﯿﻢ ﺑﺴﻢ اﷲ در آن ﺣﺮف ﻣﯿﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ در آن ﺣﺮف ﻣﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺳﻮره ﮐﻮﺛﺮ اﺳﺖ
 .2ﮐﺪام ﺳﻮره از ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﺴﺮه ﻫﺎي ﺑﺴﻢ اﷲ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر اﻋﺮاب ﮐﺴﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر اﻋﺮاب ﮐﺴﺮه در آن آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﺳﻮرﻫﺎﺧﻼص اﺳﺖ.
 .3ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻓﺎء در آن ﻧﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ در آن ﺣﺮف ﻓﺎء ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ اﺳﺖ.
 .4ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف آﺧﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎﺗﺶ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺴﻢ اﷲ( ﺣﺮف )ﺳﯿﻦ( اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻧﺎس ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﻦ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .5ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف آﺧﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎﺗﺶ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺴﻢ اﷲ( ﺣﺮف )دال( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺳﻮره ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎﺗﺶ ﺑﻪ دال ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 .6ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف آﺧﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎﺗﺶ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺴﻢ اﷲ( ﺣﺮف )راء( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺳﻮره ﮐﻮﺛﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎﺗﺶ ﺑﻪ راء ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .7ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف آﺧﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎﺗﺶ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺴﻢ اﷲ(ﺣﺮف )ﻻم( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺳﻮره ﻓﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﻻم ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .8ﺳﻮره ﻫﺎي را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف ﮔﺎف در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ؟

در ﺗﻤﺎﻣﯽ  114ﺳﻮره ﻗﺮآن ﺣﺮف گ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا اﺻﻮﻻ اﯾﻨﺤﺮف ﺟﺰو ﺣﺮوف ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
 .9ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺣﺮف آﺧﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎﺗﺶ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺴﻢ اﷲ( ﺣﺮف )ي( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟

ﺳﻮره ﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎﺗﺶ ﺑﻪ )ي( ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻮره ﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮات
 .1ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از آﺧﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﺎول ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﻧﺎم ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ از آﺧﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت در ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﺗﺒﺖ و ﻟﯿﻞ اﺳﺖ.
 .2ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮف اول آن را ﺑﺮدارﯾﻢ ﻧﺎم اوﻟﯿﻦ اﻣﺎم ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره اﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮف اول آن )اﻟﻒ( را ﺑﺮدارﯾﻢ ﻋﻠﯿﻤﯽ ﺷﻮد.
 .3ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻮره ﻣﻠﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﮐﻠﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .4ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮف آن را ﺑﺮ دارﯾﻢ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮاز ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﻣﻮرد ﻧﻄﺮ ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮف اول آن راﺑﺮدارﯾﻢ ،ﺣﻤﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .5ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮف اول آن را ﺑﺮدارﯾﻢ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ ازﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻮره ﺳﺠﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮف اول آن راﺑﺮدارﯾﻢ ﺟﺪه ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .6ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮف اول آن را ﺑﺮدارﯾﻢ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻓﻠﺰات ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮف اول آن را ﺑﺮدارﯾﻢ ﻣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 .7ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻧﺎم ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ روم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮر.
 .8ﻧﺎم ﺳﻮره اي ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎزﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﻧﺎم ﺳﻮره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .9ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮف اوﻟﺶ را ﺑﺮدارﯾﻢ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﻣﯿﺸﻮد؟

ﻧﺎم ﺳﻮره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮف اول آن را ﺑﺮدارﯾﻤﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .10ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻨﯿﻢ رﻣﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .11ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از آن ﻃﺮف ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي رازﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ زﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﻣﯽ ﺷﻮد رﻣﺰ)ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي راز(.
اﻟﻔﺎظ در ﺳﻮره ﻫﺎ
 .1ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺳﻮره ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺳﻮره ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻮره ﻧﻮر اﺳﺖ.
 .2ﭼﻪ ﺳﻮره اي ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻓﺠﺮ ﺷﺮوع و ﭼﻪ ﺳﻮره اي ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻓﺠﺮ ﺧﺎﺗﻤﻬﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻓﺠﺮ ﺷـﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻮره ﻓﺠﺮ در ﺟﺰء  30وﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻓﺠﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ،ﺳﻮره ﻗﺪر در ﺟﺰ 30
ﻣ ﯽ ﺑ ﺎﺷ ﺪ .
 .3ﭼﻨﺪ ﺳﻮره ﺑﺎ ﻟﻔﻆ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

ﭘﻨﺞ ﺳﻮره ي ﻓﺎﺗﺤﻪ ،اﻧﻌﺎم ،ﮐﻬﻒ ،ﺳﺒﺄ ،ﻓﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
.4در ﭼﻪ ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﻟﻔﻆ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ در آﯾﻪ آﺧﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﭼﻬﺎر ﺳﻮره زﻣﺮ ،ﺻﺎﻓﺎت ،ﻧﻤﻞ و اﺳﺮي ﻟﻔﻆ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ در آﯾﻪ آﺧﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .5ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻗﻞ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﭘﻨﺞ ﺳﻮره ﺟﻦ ،ﮐﺎﻓﺮون ،اﺧﻼص ،ﻓﻠﻖ و ﻧﺎس ﺑﺎ ﻗﻞ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 .6ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ﻣﺠﯿﺪ دو ﺑﺎر در آن ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﺑﺮوج ﻟﻔﻆ ﻣﺠﯿﺪ دو ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .7ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ  4آﯾﻪ اول آن ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺛﻢ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﭼﻬﺎر آﯾﻪ آن ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺛﻢ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ اﺳﺖ.
 .8ﺳﻮره اي ﮐﻪ  6ﺑﺎر ﻟﻔﻆ اﻧﺴﺎن در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﺳﻮره اي اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ  6ﺑﺎر ﻟﻔﻆ اﻧﺴﺎن در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺳﻮره اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .9ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ وﯾﻞ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ و ﻫﻤﺰه ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ وﯾﻞ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 .10ﻧﺎم ﺳﻮره اي ﮐﻪ در آن ﻟﻔﻆ اذا 12 ،ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺳﻮره ﺗﮑﻮﯾﺮ ﻟﻔﻆ اذا  12ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .11ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﻨﺒﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﻫﺎي ﻃﻼق ،اﺣﺰاب و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﻨﺒﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 .12ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻔﻈﯽ از ﺻﯿﻐﻪ ﻫﺎي ﻗﺴﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﻫـﺎي ﻋﺼـﺮ ،ﻋﺎدﯾـﺎت ،ﺗﯿﻦ ،ﺷـﻤﺲ ،ﺑﻠـﺪ ،ﻓﺠﺮ ،ﻃﺎرق ،ﺑﺮوج ،ﻧﺎزﻋﺎت ،ﻣﺮﺳـﻼت ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻧﺠﻢ ،ﻃﻮر،ذارﯾﺎت ،ﺻﺎﻓﺎت ،ن،
ص ،ق و ﻟﯿﻞ  20ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﯿﻐﻪ ﻗﺴﻢ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 .13ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺳﺒﺤﺎن ااﷲ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟ )ﻣﺴﺒﺤﺎت(

ﺳﻮره ﻫﺎي اﺳﺮي ،ﺣﺪﯾﺪ ،ﺣﺸﺮ ،ﺻﻒ ،ﺟﻤﻌﻪ ،ﺗﻐﺎﺑﻦ و اﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺒﺤﺎت ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ.
 .14ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻃﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟ )ﻃﻮاﺳﯿﻦ(

ﺳﻮره ﻫﺎي ﺷﻌﺮا ،ﻧﻤﻞ و ﻗﺼﺺ ﺑﻪ ﻃﻮاﺳﯿﻦ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ.
 .15ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺣﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟ )ﺣﻮاﻣﯿﻢ(

ﺳﻮره ﻫﺎي اﻧﻌﺎم ،ﻓﺎﺗﺤﻪ اﻟﮑﺘﺎب ،ﮐﻬﻒ ،ﺳﺒﺄ و ﻓﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﺪات ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ.
 .16ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ،ﻣﺎﺋﺪه و ﺣﺠﺮات ﺑﺎ ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 .17ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﻫﺎي ﻧﺴﺄ و ﺣﺞ ﺑﺎ ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎس آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 .18ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﺎ ﻟﻔﻆ اّﻧﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﭼﻬﺎر ﺳﻮره ﻓﺘﺢ ،ﻗﺪر ،ﻧﻮح و ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺎ اﻧّﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 .19ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﺎﻗﺴﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺣﻤﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟

ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﻗﺴﻢ ﺷﺮوع و ﺑﺎ ﺣﻤﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .20ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در آﯾﻪ اوﻟﺶ و ﻫﻢ در آﯾﻪ آﺧﺮش ﻟﻔﻆ اﷲ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره زﻣﺮ ﻫﻢ در آﯾﻪ اوﻟﺶ و ﻫﻢ در آﯾﻪ آﺧﺮش ﮐﻠﻤﻪ اﷲ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .21در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻟﻔﻆ اﷲ ﭼﻬﻞ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ  40ﺑﺎر ﮐﻠﻤﻪ اﷲ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .22ﭼﻨﺪ ﺳﻮره ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺗﺒﺎرك اﻟﺬي ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

ﺳﻮره ﻫﺎي ﻓﺮﻗﺎن و ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﺗﺒﺎرك اﻟﺬي آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 .23ﭼﻨﺪ ﺳﻮره ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻫﻞ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

ﺳﻮره ﻫﺎي دﻫﺮ و ﻏﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻞ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 .24ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻟﻔﻆ اذا ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

 7ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ اذا ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :واﻗﻌﻪ ،اﻧﻔﻄﺎر ،ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن ،ﺗﮑﻮﯾﺮ ،اﻧﺸﻘﺎق ،زﻟﺰال وﻧﺼﺮ.
 .25ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻗﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻗﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﺆﻣﻨﻮن و ﻣﺠﺎدﻟﻪ.

 .26ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﷲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﷲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺳﻮره اﻧﻔﻄﺎرﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .27در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻟﻔﻆ ﯾﺎ ﺑﻨﯽ آدم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺧﻄﺎب ﯾﺎ ﺑﻨﯽ آدم در ﺳﻮره اﻋﺮاف ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .28ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز آﯾﺎﺗﺸﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺆاﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺳﻮره اﻧﺴﺎن ،ﻧﺒﺄ ،ﻏﺎﺷﯿﻪ ،اﻧﺸﺮاح ،ﻓﯿﻞ و ﻣﺎﻋﻮن ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺆاﻟﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺳﻮره ﻫﺎ
 .1ﭼﺮا ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﻓﺎﺗﺤﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﭼﻮن ﻗﺮآن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮔﺸﺎﯾﻨﺪه و آﻏﺎزﮔﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﻤﺪ ،ﺷﮑﺮ ،ﻧﻮر ،ﺳﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎﻧﯽ ،ام اﻟﮑﺘﺎب.
 .3ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻓـﺎﺗﺤﻪ ﻫﻔﺖ آﯾﻪ دارد و در ﺳـﺎل ﺳﻮم ﺑﻌﺜﺖ ﻧـﺎزل ﺷـﺪه و ﭼﻬـﻞ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ ﻧﺎزل ﺷـﺪه و ﺑﻌﻀـﯽ ﻫﻢ
اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
 .4ﭼﺮا ﺳﻮره ﺑﻘﺮه را ﺑﻘﺮه ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در آﯾﺎت  67ﺗﺎ  73ﺳﻮره ﺑﻘﺮه داﺳـﺘﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮐﺸﺘﻦ ﮔﺎو ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺑﻘﺮه )ﮔﺎو ﻣﺎده(
ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 .5ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮره ﺑﻘﺮه در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻘﯿﻦ ،ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ،ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ،ﺧﻠﻘﺖ آدم ،ﺑﺪﻋﺘﻬﺎي اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎي ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻨﺎي ﮐﻌﺒﻪ،
ﻧﻌﻤﺘﻬﺎي ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﻗﺼﺎص ،وﺻـﯿﯿﺖ ،ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻣﺸـﺮﮐﯿﻦ ،ﻧﮑﺎح و ﻃﻼق ،رﺑﺎ ،ﻣﺠﺎدﻟﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸـﺮﮐﯿﻦ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺒﻠﻪ و اﺣﮑﺎم ﺣﺞ،
وارث ،روزه و  ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان را آل ﻋﻤﺮان ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻋﻤﺮان ﭘـﺪر ﺣﻀـﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮد و آل ﻋﻤﺮان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﻤﺮان و ﻫﻤﺴـﺮش و ﻣﺮﯾﻢ و ﻋﯿﺴـﯽ و در آﯾﻪ  23ﺳـﻮره آل ﻋﻤﺮان ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 .7ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان از ﺗﻮﺣﯿـﺪ و ﻣﻘـﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷـﻤﻨﺎن وﺟﻨـﮓ ﺑـﺪر و اﺣـﺪ و وﻻدت ﻣﺮﯾﻢ و ﻋﯿﺴـﯽ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ
ﮐﺘﺎب و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎي ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
 .8ﭼﺮا ﺳﻮره ﻧﺴﺎء را ﻧﺴﺎء ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺳﻮره ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺣﮑﺎﻣﯽ درﺑﺎره ي ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﻟﺬا ﺳﻮره را ﻧﺴﺎء )زﻧﺎن( ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 .9ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﺣﮑﺎﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ،ﻧﻤﺎز ،ﺟﻬﺎد ،ﻫﺠﺮت ،ﺷﻬﺎدت و ﺗﺠﺎرت ،ﺣﺎﻻت اﻫﻞ ﮐﺘﺎب و دﺳﺘﻮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ.
 .10ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه را ﻣﺎﺋﺪه ﮔﻮﯾﻨﺪ؟در  112ﺗﺎ  115اﯾﻦ ﺳﻮره ﺣﻮارﯾﻮن و ﭘﯿﺮوان ﻋﯿﺴﯽ)ع( از اودرﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺬا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺬا
ﺳﻮره را ﻣﺎﺋﺪه)ﻏﺬا( ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 .11ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﻋﻘﻮد اﺳﺖ.
 .12ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﺮﯾﺎﻧـﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀـﺮت ﻋﯿﺴـﯽ)ع(  ،ﺑﯿﻨﺶ ﺗﻮﺣﯿـﺪي و ﻣﺒـﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺷـﺮﮐﻬﺎ و اﺣﮑﺎم ﺣﻼل و ﺣﺮام ،ﻋﻬـﺪ و ﭘﯿﻤﺎن،
ﻗﺼﺎص و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺟﺰاﯾﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .13ﭼﺮا ﺳﻮره اﻧﻌﺎم را اﻧﻌﺎم ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از آﯾﺎت  136ﺗﺎ  144ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را اﻧﻌﺎم )ﺣﯿﻮاﻧﺎت( ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 .14ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮره اﻧﻌﺎم  165آﯾـﻪ دارد و ﺟﺰ  6آﯾﻪ ﺑﻘﯿﻪ در ﻣﮑﻪ و ﻗﺒـﻞ از ﻫﺠﺮت ﻧـﺎزل ﺷـﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻮره ﭘﺲ از ﺳﻮره ﺣﺠﺮ ﻧﺎزل ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
 .15ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻫﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد و ﺑﺮﺧﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮﻋﯽ در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 .16ﭼﺮا ﺳﻮره اﻋﺮاف را اﻋﺮاف ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

اﻋﺮاف ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ ﮐﻪ در آﯾﺎت  45ﺗﺎ  48دراﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را اﻋﺮاف ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
 .17ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﻋﺮاف ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺮاف ،ﺳـﺨﻦ ﺑﺎ ﻣﺸـﺮﮐﯿﻦ و ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ،ﺳﺮﻧﻮﺷـﺘﺎﻧﺴﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻗﻮم ﻣﻮﺳـﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره اﻋﺮاف ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .18ﭼﺮا ﺳﻮره اﻧﻔﺎل را اﻧﻔﺎل ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

اﻧﻔﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺛﺮوﺗﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ اول اﯾﻦ ﺳﻮره ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را اﻧﻔﺎل ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 .19ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ﺳﻮره ﺑﺪر اﺳﺖ
 .20ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻔﺎل ،ﺟﻬﺎد ،ﻗﻨﺎﺋﻢ ،ﻫﺠﺮت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .21ﭼﺮا ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ را ﺗﻮﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در آﯾﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﺳﻮره در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺸﺮﮐﺎن از راه ﮐﺞ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺗﻮﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 .22ﻧﺎم ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ  ،ﺑﺮاﺋﺖ)ﺑﯿﺰاري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ( وﻓﺎﺿﺤﻪ )رﺳﻮا ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .23ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺸـﺮﮐﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ،ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﺧﻂ ﻣﺸـﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳـﻼﻣﯽ ،روﺣﯿﻪ ﺷـﻬﺎدت ﻃﻠﺒﯽ ،ﻣﺎﺟﺮاي ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار در ﺳﻮره
ﺗﻮﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .24ﭼﺮا ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ را ﯾﻮﻧﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ ﻧﺎم و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎﺟﺮاي داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا آﻧﺮا ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

 .25ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺣﯿﺪ و رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺒﯿﺎءو اﻣﺘﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻫﻼﮐﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .26ﭼﺮا ﺳﻮره ﻫﻮد را ﻫﻮد ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻫﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﻮم ﻋﺎد در آﯾﺎت  50ﺗﺎ  60اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻫﻮد ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 .27ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻫﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺣﻀـﺮت ﻫﻮد ،ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ و اﺣﮑﺎم و ﻋﺒﺎدات،آﻏﺎز و ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻠﻘﺖ و ﺳـﺮﮔﺬﺷﺖ ﺣﻀـﺮت ﻧﻮح ،ﺻﺎﻟﺢ ،ﻟﻮط،
ﺷﻌﯿﺐ وﻣﻮﺳﯽ در ﺳﻮره ﻫﻮد ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ.
 .28ﭼﻪ آﯾﻪ اي از ﺳﻮره ﻫﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﭘﯿﺮ ﮐﺮد؟

آﯾﻪ 112ﺳﻮره ﻫﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا دﺳﺘﻮر اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻣﯽ دﻫﺪ ﺣﻀﺮت را ﭘﯿﺮ ﮐﺮد.
 .29ﭼﺮا ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ را ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 .30ﭼﺮا ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ را زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟

ﭼﻮن در ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮي زﻟﯿﺨﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻟﺬا ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
 .31ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن ﺳـﺮﮔﺬﺷﺖ ﺣﻀـﺮت ﯾﻮﺳﻒ و ﯾﻌﻘﻮب و ﺑﺮادراﻧﺶ ،ﯾﺎد اﻧﺒﯿﺎء،ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻧﺼـﺮت اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ ﺳﻮره ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 .32ﭼﺮا ﺳﻮره رﻋﺪ را رﻋﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در آﯾﺎت  12و  13اﯾﻦ ﺳﻮره ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ درﺑﺎره رﻋﺪ وﺑﺮق و ﺻﺎﻋﻘﻪ آﻣﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را رﻋﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 .33ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره رﻋﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺧﻠﻘﺖ و ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻖ ﯾﺎ اﻧﮑﺎرآن در ﺳﻮره رﻋﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .34ﭼﺮا ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﯿﻢ را اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در آﯾﺎت  37ﺗﺎ  42اﯾﻦ ﺳﻮره دﻋﻮت و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 .35ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻗﻮام ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﺎد و ﺛﻤﻮد در ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﯿﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .36ﭼﺮا ﺳﻮره ﺣﺠﺮ را ﺣﺠﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺣﺠﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ ان اﺷﺎره ﺷﺪﻫﺎﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺣﺠﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ
 .37ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺣﺠﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ،ﺧﻠﻘﺖ آدم و دﺷﻤﻨﯽ اﺑﻠﯿﺲ در ﺳﻮره ﺣﺠﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .38ﭼﺮا ﺳﻮره ﻧﺤﻞ را ﻧﺤﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻧﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﺳﺖ و در آﯾﺎت  68و  69درﺑﺎره آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻧﺤﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ
 .39ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ،ﻧﻌﻤﺘﻬﺎي ﻓﺮاوان ﺧـﺪا ،ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ،ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺣﯽ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺎﯾـﺪ ﻣﺸـﺮﮐﯿﻦ در ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﺑﯿﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .40ﭼﺮا ﺳﻮره اﺳﺮاء را اﺳﺮاء ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

اﺳﺮاء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﻮره ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را اﺳﺮاء ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 .41ﻧﺎم ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره اﺳﺮاء ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره اﺳﺮاء ،ﺳﻮره ﺳﺒﺤﺎن و ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ.
 .42ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﺳﺮاء ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺮاج ،ﺳـﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﻨﯽ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﺸـﺮﮐﯿﻦ در ﺳﻮره اﺳﺮاء
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .43ﭼﺮا ﺳﻮره ﮐﻬﻒ را ﮐﻬﻒ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﮐﻬﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻏﺎر اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ ﺳﻮره را ﮐﻬﻒ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

 .44ﭼﻪ آﯾﻪ اي از ﺳﻮره ﮐﻬﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ درﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد؟

آﯾﻪ ي آﺧﺮ ﺳﻮره ﮐﻬﻒ را ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﺑﺨﻮاﻧﺪ در ﻫﺮﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد.
 45ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﮐﻬﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﺮﯾـﺎن داﺳـﺘﺎن اﺻـﺤﺎب ﮐﻬﻒ ،ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ،ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻮﺳـﯽ ﺑﺎ ﺧﻀـﺮ،ﺗﺒﺎﻫﯽ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﺮان و ﭘﺎداش ﺻﺎﻟﺤﺎن در ﺳﻮره ﮐﻬﻒ ﺑﯿﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .46ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ را ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 .47ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ و وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﻮاردﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﻦ ،آﺧﺮت ،ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺷﺮك و ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺮ ﻣﺘﻘﯿﻦ و ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ
در ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .48ﭼﺮا ﺳﻮره ﻃﻪ را ﻃﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻃﻪ رﻣﺰي اﺳﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﻮره ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻃﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ
 .49ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻃﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

داﺳـﺘﺎن ﺣﻀـﺮت ﻣﻮﺳـﯽ ،ﻓﺮﻋﻮن ،ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﺎﻣﺮي و ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آدم و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت آن درﺳﻮره ﻃﻪ آﻣﺪه
اﺳﺖ.
 .50ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻃﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻃﻪ ،ﺣﮑﯿﻢ و ﮐﻠﯿﻢ اﺳﺖ
 .51ﭼﺮا ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء را اﻧﺒﯿﺎء ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در اﯾﻦ ﺳﻮره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺎس دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را اﻧﺒﯿﺎء ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ
 .52ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء ﭼﯿﺴﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻣﻌﺎد در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮي ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪي در ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .53ﭼﺮا ﺳﻮره ﺣﺞ را ﺣﺞ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در اﯾﻦ ﺳﻮره در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺣﺞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره راﺣﺞ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 .54ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺣﺞ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻌﺒﻪ و ﺑﯿﺎن ﻋﺒﺎدت ﺣﺞ ،ﻣﺒﺪاء و ﻣﻌﺎد ،ﺟﺪال و ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در ﺳﻮره ﺣﺞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .55ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻨﻮن را ﻣﻮﻣﻨﻮن ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در  11آﯾﻪ اول اﯾﻦ ﺳﻮره ﺻﻔﺎت ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ
 -56ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻨﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن ﺻﻔﺎت ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ،ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻧﻌﻤﺘﻬﺎي ﺧﺪا و دﻋﻮت اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﻌﺎد از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻨﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -57ﭼﺮا ﺳﻮره ﻧﻮر را ﻧﻮر ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در اﯾﻦ ﺳـﻮره و ﺑﻮﯾﮋه آﯾﻪ  35و ﺑﻌـﺪ از آن در ﺧﺼﻮص ﺧﺪاوﻧـﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر آﺳـﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻧﻮر
ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 -58ﭼﺮا ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه زﻧﺎن ﺳﻮره ﻧﻮر را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟

در ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼوت ﺳﻮره ﻧﻮر ﻋﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و اوﻻد ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﺬا ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه زﻧﺎن آﻧﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
 -59ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،داﺳـﺘﺎن اﻓﮏ ،اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ ،ﺣﺠﺎب و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و اﺣﮑﺎم ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن در ﺳﻮره ﻧﻮر ﺑﯿﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -60ﭼﺮا ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن را ﻓﺮﻗﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻓﺮﻗﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻓﺮﻗﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 -61ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ،ﻗﯿﺎﻣﺘﻮ ﺣﺴﺮﺗﻬﺎي ﻣﺮدم و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .
 -62ﭼﺮا ﺳﻮره ﺷﻌﺮاء را ﺷﻌﺮاء ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺷﻌﺮاء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺎﻋﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در  4آﯾﻪ آﺧﺮ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺳـﺨﻦ از ﺷﺎﻋﺮان ﺑﯿﻬﻮده ﮔﻮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺷﻌﺮاء ﻧﺎﻣﯿﺪه

ا ﻧﺪ.
 -63ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺷﻌﺮاء ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺨﻦ از ﺷﺎﻋﺮان ،ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻧﺒﻮت ،ﻣﻌﺎد ،ﺑﻌﺜﺖ ،دوزخ ،و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﺳﻮره ﺷﻌﺮاء ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -64ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺷﻌﺮاء ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺷﻌﺮا ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
 -65ﭼﺮا ﺳﻮره ﻧﻤﻞ را ﻧﻤﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻧﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻮرﭼﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺳﻮره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﻮرﭼﻪ و داﺳـﺘﺎن ﺳـﻠﯿﻤﺎن و ﻣﻮرﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﺷـﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا
اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻧﻤﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 -66ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻧﻤﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻧﻤﻞ ،ﺳﻮره ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺖ.
 -67ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﻤﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

داﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀـﺮت ﺳـﻠﯿﻤﺎن  ،ﺗـﺪﺑﺮ و ﻋﺒﺮت از ﺗﺎرﯾـﺦ،ﺳـﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﻌﺪادي از اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﺸـﺮﮐﯿﻦ در
ﺳﻮره ﻧﻤﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
 -68ﭼﺮا ﺳﻮره ﻗﺼﺺ را ﻗﺼﺺ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در اﯾﻦ ﺳﻮره ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺼﺺ در آﯾﻪ  25آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﭼﻮن ﻗﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﯿﺎن ﺷﺪه آﻧﺮا ﻗﺼﺺ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -69ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻗﺼﺺ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻗﺼﻪ ﻫﺎي وﻻدت ﻣﻮﺳﯽ ،ﻓﺮﻋﻮن ،ﻗﺎرون و ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ودﺧﺘﺮان ﺷﻌﯿﺐ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻗﺼﺺ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -70ﭼﺮا ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت را ﻋﻨﮑﺒﻮت ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺑﯿﺎن ﻧﺎم ﻋﻨﮑﺒﻮت و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ در اﯾﻦ ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 -71ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ ،اﻧـﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺸـﺮﮐﺎن ،زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀـﺮﺗﺎﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﻧﺒﯿﺎء دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت
آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -72ﭼﺮا ﺳﻮره روم را روم ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در آﻏﺎز ﺳﻮره از ﭘﯿﺮوزي روم ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺶ از اﯾﺮان ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را روم ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -73ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره روم ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﯿﺮوزي روم ،ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ و ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻـﺪر اﺳـﻼم ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺎﻟﻬﯽ و زﻧـﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره
روم آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -74ﭼﺮا ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن را ﻟﻘﻤﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻟﻘﻤﺎن ﻧﺎم ﺣﮑﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻟﻘﻤﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ
 -75ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎي ﻟﻘﻤﺎن ،ﺧﻄﺎب ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮي و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﯽ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -76ﭼﺮا ﺳﻮره ﺳﺠﺪه را ﺳﺠﺪه ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در آﯾﻪ  51اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺳﺠﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 -77ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺳﺠﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺳﺠﺪه  ،ﻣﻀﺎﺟﻊ اﺳﺖ.
 -78ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺳﺠﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن ﺳﺠﺪه ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن و ﻓﺎﺳﻘﺎن و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻮﺳﯽ وﻗﻮم او در ﺳﻮره ﺳﺠﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -79ﭼﺮا ﺳﻮره اﺣﺰاب را اﺣﺰاب ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در اﯾﻦ ﺳﻮره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را اﺣﺰاب ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ
 -80ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﺣﺰاب ﭼﯿﺴﺖ؟

واﮐﻨﺶ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ اﺣﺰاب ،راﺑﻄﻪ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ﺑـﺎ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ وﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﻫﻤﺴـﺮاﻧﺸﺎن ،ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ و ﺟﺮﯾﺎن زﯾـﺪ از ﻣﻮاردي
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره اﺣﺰاب ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -81ﭼﺮا ﺳﻮره ﺳﺒﺎء را ﺳﺒﺎء ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺳﺒـﺎء ﻧﺎم ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳـﻠﯿﻤﺎن زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧـﺪو ﺣﺎﮐﻤﺸﺎن ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻠﻘﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺳﺒﺎء ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 -82ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺳﺒﺎء ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻀـﺮت ﺳـﻠﯿﻤﺎن و ﺑﻠﻘﯿﺲ ،داﺳـﺘﺎن ﺣﻀـﺮت داود ورﺳﺎﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺳﺒﺎء ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -83ﭼﺮا ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ را ﻓﺎﻃﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻓﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﮑﺎﻓﻨﺪه و ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه اﺳﺖ و در اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻓﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 -84ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ ،ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳﺖ
 -85ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ذﮐﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ،ﻗـﺪرت و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺷﺐ و روز و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -86ﭼﺮا ﺳﻮره ﯾﺲ را ﯾﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﯾﺲ از ﺣﺮوف رﻣﺰ ﻗﺮآن و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ و در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﯾﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 -87ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﯾﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻗﺮآن و رﯾﺤﺎﻧﻪ اﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
 -88ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﯾﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﺷـﺎره ﺑﻪ ﭘـﺎﯾﻪ ﻫـﺎي دﯾﻦ) ﺗﻮﺣﯿـﺪ ،ﻧﺒﻮت ،ﻣﻌﺎد( ،ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ و ﻣﺘﻘﯿﻦ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ،روﯾﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺳﺎﯾﺮﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧـﺪا در
ﺳﻮره ﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -89ﭼﺮا ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت را ﺻﺎﻓﺎت ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺻﺎﻓﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻪ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪه ﻫﺎ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺻﺎﻓﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 -90ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺻﻒ ﮐﺸـﯿﺪه ،ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ و رد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ،ﻣﻮاردﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻦ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺎد ،ﭘﺎداش ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺖ و ﮐﯿﻔﺮ ﺟﻬﻨﻢ
و داﺳﺘﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -91ﭼﺮا ﺳﻮره ص را ص ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ص از ﺣﺮوف رﻣﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در اول ﺳﻮره ﺑﻪ ان اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ص ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 -92ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ص ﭼﯿﺴﺖ؟

دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺧﻼص ،ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﺳـﺠﺪه ﺑﺮ آدم و دﺷـﻤﻨﯽ اﺑﻠﯿﺲ از ﻣﻮاردي
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ص ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -93ﭼﺮا ﺳﻮره زﻣﺮ را زﻣﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

زﻣﺮ ﺟﻤﻊ زﻣﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎ و دﺳﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﯾﻪ 70ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را زﻣﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 -94ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره زﻣﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره زﻣﺮ ،ﻏﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ.
 -95ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره زﻣﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿـﺎن روز ﻗﯿـﺎﻣﺖ ،ﮐﯿﻔﺮ و ﭘـﺎداش ﮐـﺎﻓﺮان و ﻣﺘﻘﯿﻦ ،ذﮐﺮ ﻏﺮﻓﻪ ﻫـﺎي ﺑﻬﺸﺖ ،اﺧﻼـص و ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺳـﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ و ﻣﺸـﺮﮐﯿﻦ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره زﻣﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -96ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻦ را ﻣﻮﻣﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

از آﯾﻪ  27ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره راﻣﻮﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 -97ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻦ  ،ﻏﺎﻓﺮ و ﻃﻮل اﺳﺖ.
 -98ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

داﺳـﺘﺎن ﻣﻮﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن درﮔﯿﺮي ﻫﻮاداران ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ،ﻗﺪرت ﺧﺪا در ﻗﯿﺎﻣﺖ ،دﻋﻮت ﻣﻮﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -99ﭼﺮا ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ را ﻓﺼﻠﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻓﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ و ﻓﺼﻞ ﻓﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در آﯾﻪ  2ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻓﺼﻠﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
 -100ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ ،ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ و ﺣﻢ ﺳﺠﺪه اﺳﺖ.
 -101ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻗﺮآن ،رﺳﺎﻟﺖ ،ﺧﺪا ،آﺧﺮت ،وﺣﯽ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻫﻼﮐﺖ ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ در آﺧﺮت از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -102ﭼﺮا ﺳﻮره ﺷﻮري را ﺷﻮري ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺷﻮري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺸﻮرت اﺳﺖ و در آﯾﻪ  38اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺷﻮري ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -103ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺷﻮري ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿـﺎن اﺻـﻞ ﻣﺸﻮرت ،وﺣﯽ و ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﯿﺎﻣﻬـﺎي آن ،ﯾﺎد ﻣﻌﺎد و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﯾﺎﻟﻬﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺷﻮري ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -104ﭼﺮا ﺳﻮره زﺧﺮف را زﺧﺮف ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

زﺧﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي زﯾﻨﺖ و زﯾﻮر اﺳﺖ و در آﯾﻪ  33ﺗﺎ  35اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را زﺧﺮف ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -105ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره زﺧﺮف ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿـﺎن ﺑﯽ ارزﺷـﯽ ﺟﻠﻮه ﻫـﺎي ﻣـﺎدي دﻧﯿـﺎ ،ﺷـﯿﻮه ﻓﺮﻋﻮن ،دﻋﻮﺗﻌﯿﺴـﯽ ،اﺻـﻼح اﻋﺘﻘـﺎدات ﺧﺮاﻓﯽ ،آﯾـﺎت ﻗﯿـﺎﻣﺖ و ﻓﺮﺳـﺘﺎدن اﻧﺒﯿـﺎء
ازﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره زﺧﺮف ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -106ﭼﺮا ﺳﻮره دﺧﺎن را دﺧﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

دﺧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دود اﺳﺖ و در آﯾﻪ  10اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را دﺧﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -107ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره دﺧﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿـﺎن ﻋﻼـﺋﻢ رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ،داﺳـﺘﺎن ﻣﻮﺳـﯽ و ﻓﺮﻋﻮن ،ﻋـﺬاﺑﻬﺎي دﻧﯿﻮي و ﮐﯿﻔﺮﻫـﺎي ﺟﻬﻨﻢ و ﭘﺎداش ﻣﺘﻘﯿﻦ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻮره دﺧﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -108ﭼﺮا ﺳﻮره ﺟﺎﺛﯿﻪ را ﺟﺎﺛﯿﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺟـﺎﺛﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﺑﻪ زاﻧﻮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﺮ اﻣﺘﯽ ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﻣﯽ آﯾـﺪ و در آﯾﻪ  28اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷـﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ
ﺳﻮره را ﺟﺎﺛﯿﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -109ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺟﺎﺛﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺟﺎﺛﯿﻪ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ و دﻫﺮ اﺳﺖ.
 -110ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺟﺎﺛﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪي ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺪا ،ﮐﯿﻔﺮﻫﺎي اﻟﻬﯽ ازﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺟﺎﺛﯿﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -111ﭼﺮا ﺳﻮره اﺣﻘﺎف را اﺣﻘﺎف ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

اﺣﻘﺎف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﻋﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ  21اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را اﺣﻘﺎف ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -112ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﺣﻘﺎف ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ در دوﻣﯿﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ آن اﺷﺎرﻫﺸﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -113ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ)ص( را ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ)ص( در دوﻣﯿﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -114ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ)ص(  ،ﻗﺘﺎل اﺳﺖ.
 -115ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﻮﺿـﯿﺤﯽ از ﮐﺎﻓﺮان و ﻣﻮﻣﻨﺎن و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎي ﺧـﺪا ،ﺟـﺪال ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ،ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ)ص(
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -116ﭼﺮا ﺳﻮره ﻓﺘﺢ را ﻓﺘﺢ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻓﺘﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﯿﺮوزي اﺳﺖ و در آﯾﻪ اول اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻓﺘﺢ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -117ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻓﺘﺢ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺻﻠـﺢ ﺣـﺪﯾﺒﯿﻪ ،ﻓﺘﺢ ﻣﺒﯿﻦ ،اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي ﺟﺎﻫﻠﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻓﺘﺢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -118ﭼﺮا ﺳﻮره ﺣﺠﺮات را ﺣﺠﺮات ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺣﺠﺮات ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﺠﺮه ﻫﺎ و اﻃﺎﻗﻬﺎﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آﻧﺎﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺣﺠﺮات ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -119ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺣﺠﺮات ﭼﯿﺴﺖ؟

ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯽ ادﺑـﺎﻧﻪ و ﻓﺮﯾـﺎد در ﻣﺤﻀـﺮ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ،ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ ،اﺻـﻼح ﺑﯿﻦ ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ ،ﻏﯿﺒﺖ و ﺗﺠﺴـﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺧﻼﻗﯽ
ازﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺣﺠﺮات ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -120ﭼﺮا ﺳﻮره ق را ﻗﺎف ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

)ق( از ﺣﺮوف رﻣﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در اول اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را )ق( ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -121ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻗﺎف ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن و اﺣﻮال ﻣﺮدم در ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺶ ،ﭘﺪﯾـﺪه ﻫﺎي آﻓﺮﯾﻨﺶ ،ﯾﺎدي از ﺑﻌﻀـﯽ از اﻗﻮام از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻮره )ق( ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -122ﭼﺮا ﺳﻮره ذارﯾﺎت را ذارﯾﺎت ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ذارﯾﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ در آﯾﻪ اول اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻬﺂن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ذارﯾﺎت ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -123ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ذارﯾﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟

ﯾـﺎد ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن و ﯾـﺎدي از ﻣﻌﺎد ،ﺻـﻔﺎت ﻣﺘﻘﯿﻦ و داﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ذارﯾﺎت ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
 -124ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻃﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﯾـﺎد ﻗﯿـﺎﻣﺖ و ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ و ﻣﺠـﺎدﻟﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺮﮐﯿﻦ و ﯾﺎد ﮐﻮه ﻃﻮر و ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺣﻀـﺮت ﻣﻮﺳـﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻮره ﻃﻮر ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -125ﭼﺮا ﺳﻮره ﻃﻮر را ﻃﻮر ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻃﻮر ﻧﺎم ﯾﮏ ﮐﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻃﻮر ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -126ﭼﺮا ﺳﻮره ﻧﺠﻢ را ﻧﺠﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻧﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺘﺎره اﺳﺖ و در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻧﺠﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

 -127ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﺠﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺳﻪ رﮐﻦ ﺗﻮﺣﯿـﺪ ،ﻧﺒﻮت ،ﻣﻌﺎد ،ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﺸـﺮﮐﯿﻦ و ﻣﺮدﻣﺸﻨﺎﺳـﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻧﺠﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 -128ﭼﺮا ﺳﻮره ﻗﻤﺮ را ﻗﻤﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻗﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎه اﺳﺖ و در آﯾﻪ اول ﺑﻪ ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻗﻤﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -129ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻗﻤﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

داﺳـﺘﺎن ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ ،ﺑﯿﻢ دادن ﻣﮑﺬﺑﯿﻦ ،ﻫﻼﮐﺖ اﻣﺘﻬﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﯾﺎد ﺑﻌﻀـﯽ از اﻗﻮام از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻗﻤﺮ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -130ﭼﺮا ﺳﻮره رﺣﻤﻦ را رﺣﻤﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

رﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺨﺸﻨﺪه ،ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ اول اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را رﺣﻤﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -131ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره رﺣﻤﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺧﻄـﺎب ﺑﻪ ﺟﻦ و اﻧﺲ ،آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻬـﺎن ،ﻧﻌﻤﺘﻬـﺎي ﺧـﺪا در دﻧﯿﺎ وﺑﻬﺸﺖ و ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎي اﻫﻞ دوزخ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره
رﺣﻤﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -132ﭼﺮا ﺳﻮره واﻗﻌﻪ را واﻗﻌﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﯿﺶ آﻣـﺪ و ﺣﺎدﺛﻪ و ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳـﺘﮑﻪ در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را واﻗﻌﻪ
ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -133ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره واﻗﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮدم در آن روز ،اﺻﺤﺎﺑﯿﻤﯿﻦ و ﺷﻤﺎل و ﺳﺎﺑﻘﻮن در ﺳﻮره واﻗﻌﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -134ﭼﺮا ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ را ﺣﺪﯾﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺣﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ  25اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺣﺪﯾﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -135ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ،اﺧﻼص و زﻫﺪ ،ﻣﻌﺎرﻓﯽ از ﻣﺒﺪا و ﻣﻌﺎد ازﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -136ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ را ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺟﺪل اﺳﺖ ودر آﯾﻪ اول اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻬﺂن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -137ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿـﺎن ﺻـﻔﺎﺗﯽ از ﻣﻮﻣﻨﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳـﻼم ،ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻧﺠﻮا ،ﺣﺰب ﺷـﯿﻄﺎن و ﺣﺰب اﷲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -138ﭼﺮا ﺳﻮره ﺣﺸﺮ را ﺣﺸﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺣﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﯿﺮون آﻣﺪن و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺣﺸﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -139ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺣﺸﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮره ﺣﺸﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ ﻫﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ
 -140ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺣﺸﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ از ﯾﻬﻮد و ﺑﺮﺧﻮرد آﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻗﻮم ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ در ﺳﻮره ﺣﺸﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -141ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ را ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي زن اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ  10اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -142ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮره ﻫﺎي اﻣﺘﺤﺎن و ﻣﺮاه )زن( از ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ اﺳﺖ.
 -143ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿـﺎن ﻣﺮز دوﺳﺘﯽ و دﺷـﻤﻨﯽ ،ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﺧـﺎرﺟﯽ  ،ﯾـﺎدي از ﻗﯿـﺎﻣﺖ،اﺣﮑـﺎم ﻫﺠﺮت و اﯾﻤـﺎن زﻧـﺎن و ﺟﺎﺳﻮﺳـﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺸـﺮﮐﺎن از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -144ﭼﺮا ﺳﻮره ﺻﻒ را ﺻﻒ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺻﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ردﯾﻒ و ﺻﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ  4اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺻﻒ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -145ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺻﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺻﻒ ،ﺣﻮارﯾﯿﻦ اﺳﺖ
 -146ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺻﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮان ﺑﺎاﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷـﻤﻦ ،دﻋﻮت ﻋﯿﺴـﯽ از ﺣﻮارﯾﯿﻦ و ﺟﻬﺎد از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺻﻒ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -147ﭼﺮا ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ را ﺟﻤﻌﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ روز ﺑﺰرگ و ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺟﻤﻌﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -148ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻧﻤـﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﺧـﺪا و ﻓﻠﺴـﻔﻪ رﺳـﺎﻟﺖ ،اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -149ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن را ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دو ﭼﻬﺮه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺧﻼق وﺷﯿﻮه ﻫﺎي آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -150ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﺸـﺮﯾﺢ اﺧﻼـق ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن و ﺑﯿﺎن ﺻـﻔﺎت ﯾﮑﯽ ازﺳـﺮان آﻧﺎن )ﻋﺒـﺪاﷲ ﺑﻨﺎﺑﯽ( از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -151ﭼﺮا ﺳﻮره ﺗﻐﺎﺑﻦ را ﺗﻐﺎﺑﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺗﻐﺎﺑﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮔﻮل ﺧﻮردﮔﯽ و ﺣﺴـﺮت ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ و در آﯾﻪ  9اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ
ﺳﻮره را ﺗﻐﺎﺑﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -152ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺗﻐﺎﺑﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﻮره ﺗﻐﺎﺑﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -153ﭼﺮا ﺳﻮره ﻃﻼق را ﻃﻼق ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻃﻼق و اﺣﮑﺎم آن در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻃﻼق ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -154ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻃﻼق ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻪ ﺳﻮره ﻃﻼق ،ﻧﺴﺎء ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
 -155ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻃﻼق ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿـﺎن اﺣﮑـﺎم ﻃﻼـق و ﻋـﺪه زﻧـﺎن ،اﺣﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎ و ﺑﺸﺎرﺗﻬﺎ و ﯾﺎدي از ﻫﻼﮐﺖ ﺑﻌﻀـﯽ از اﻗﻮام در ﺳﻮره ﻃﻼق ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ
 -156ﭼﺮا ﺳﻮره ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻌﻀـﯽ از ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ  ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻼل
ﻫﺎ را ﺑﺮﺧﻮد ﺣﺮاﻣﮑﺮده و ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺘﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 -157ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ذﮐﺮي از ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻋﺬاب و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﻓﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎد و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻫﻤﺴـﺮان ﻧﺎﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ
وﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -158ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﻠﮏ را ﻣﻠﮏ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اﺳﺖ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮازﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ آن را ﺳﻮره ﻣﻠﮏ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -159ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﻠﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﻠﮏ ،ﺳﻮره ﺗﺒﺎرك اﺳﺖ
 -160ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﻠﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟

از ﺧﺪا و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺧﻠﻖ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﭘﺎداش و ﮐﯿﻔﺮ در ﺳﻮره ﻣﻠﮏ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 -161ﭼﺮا ﺳﻮره ﻗﻠﻢ را ﻗﻠﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در اول اﯾﻦ ﺳﻮره ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻗﻠﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -162ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻗﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﯾـﺎد ﻗﻠﻢ و ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﻣﯽ ،دﻓﻊ اﺗﻬـﺎم ﺟﻨﻮن از ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﯿـﺎن آﺧﺮت وﺑﻬﺸﺖ و ﮐﯿﻔﺮ و ﺻـﺒﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷﻮرﭼﺸـﻤﯽ از ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻮره ﻗﻠﻢ ﺑﻪ آن ﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -163ﭼﺮا ﺳﻮره ﺣﺎﻗﻪ را ﺣﺎﻗﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺣﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آﻧﭽﻪ ﺳـﺰاوار و ﻣﺴﻠﻢ و ﺣﻖ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ازﻧﺎم ﻫﺎي ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ و در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ
ﺳﻮره را ﺣﺎﻗﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -164ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺣﺎﻗﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن ﻗﯿﺎﻣﺖ و اﻣﺖ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و وﺣﯽ و ﻧﺒﻮت از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺣﺎﻗﻪ ﺑﻪ ان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -165ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج را ﻣﻌﺎرج ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻣﻌﺎرج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﺮدﺑﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ در آﯾﻪ  3و  4اﯾﻦ ﺳﻮره ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺎرج ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
آن اﺳﺖ.
 -166ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻣﻌﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻘﻮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -167ﭼﺮا ﺳﻮره ﻧﻮح را ﻧﻮح ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺑﯿﺎن داﺳﺘﺎن ﻧﻮح در اﯾﻦ ﺳﻮره ،وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﺳﻮره ﻧﻮﺣﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -168ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﻮح ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن داﺳﺘﺎن ﻧﻮح  ،ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و درﮔﯿﺮي ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ در ﺳﻮره ﻧﻮح اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -169ﭼﺮا ﺳﻮره ﺟﻦ را ﺟﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺟﻦ ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺴﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺟﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -170ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺟﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن ﺟﻦ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎن و دﻋﻮت ﺣﻀـﺮت ﻣﺤﻤﺪ و دﺳﺘﻬﻬﺎي ﻣﻮﻣﻦ و ﮐﺎﻓﺮ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺟﻦ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -171ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﺰﻣﻞ را ﻣﺰﻣﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻣﺰﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮔﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و در آﯾﻪ اول اﯾﻨﺴﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻣﺰﻣﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -172ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﺰﻣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮاﺳـﺘﻦ و ﻋﺒﺎدت ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﮐﻤﮏ ﮔﯿﺮي ازﻧﯿﺎﯾﺶ و ﺗﻼوت ﻗﺮآن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ازﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻣﺰﻣﻞ

ﺑﻪ آن ﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -173ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ را ﻣﺪﺛﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻣﺪﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻣﺪﺛﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -174ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺳﻮره ﻣـﺪﺛﺮ از رﺳﺎﻟﺖ و ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻣﺸـﺮﮐﯿﻦ و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن و ﺗﺮك ﻧﻤﺎز و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﺳـﺒﺐ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 -175ﭼﺮا ﺳﻮره ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺎم رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ
 -176ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﯾﺎد ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻋﻼﻣﺖ رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ،ﺣﺎﻻت ﺑﺸـﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎن دادن و ﻋﺒﺚ ﻧﺒﻮدن ﺧﻠﻘﺖ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -177ﭼﺮا ﺳﻮره دﻫﺮ را دﻫﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

دﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي روزﮔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آﻧﺎﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را دﻫﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -178ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره دﻫﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره دﻫﺮ ،اﻧﺴﺎن و ﻫﻞ اﺗﯽ اﺳﺖ.
 -179ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره دﻫﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺷـﮑﺮ و ﮐﻔﺮان ،ﻧﻌﻤﺘﻬﺎي ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺮا ﯾﺎﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ و ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺒﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره
دﻫﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -180ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﺮﺳﺎﻟﺖ را ﻣﺮﺳﻼت ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻣﺮﺳﻼت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﻫﺎ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻣﺮﺳﻼت ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -181ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﺮﺳﻼت ﭼﯿﺴﺖ؟

ﯾﺎد ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ،ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺑﯿﻢ دادن ﺗﮑـﺬﯾﺐ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺻـﺤﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ از دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره

ﻣﺮﺳﻼت ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -182ﭼﺮا ﺳﻮره ﻧﺒﺎ را ﻧﺒﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻧﺒﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ و در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻧﺒﺎء ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -183ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﺒﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺿﺮورت ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ،ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻧﺒﺎء ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -184ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻧﺒﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻧﺒﺎء ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻋﻢ ،ﺗﺴﺎول و ﻣﻌﺼﺮ.
 -185ﭼﺮا ﺳﻮره ﻧﺎزﻋﺎت را ﻧﺎزﻋﺎت ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻧﺎزﻋـﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي آﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روي ﻗﻮت ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ وﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻧﺎزﻋﺎت ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -186ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﺎزﻋﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟

ﯾـﺎد ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳـﻄﻪ ﻫـﺎي ﺗـﺪﺑﯿﺮ در ﺟﻬـﺎن ،ﺑﺨﺸـﯽ از ﻧﺒﻮت ﻣﻮﺳـﯽ ،ﺑﯿـﺎن آﺧﺮت ﺣﺎﻻت ﻣﺮدم در ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ از
ﻣﻮاردﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻪ آن ﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -187ﭼﺮا ﺳﻮره ﻋﺒﺲ را ﻋﺒﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻋﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭼﻬﺮه درﻫﻢ ﮐﺸـﯿﺪه و ﻋﺘﺎب و ﻣﻼﻣﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره
را ﻋﺒﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -188ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻋﺒﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻋﺒﺲ ،اﻋﻤﯽ)ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ( اﺳﺖ
 -189ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻋﺒﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻬﺮه درﻫﻢ ﮐﺸـﯿﺪن ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪان از ورود ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ)اﺑﻦ ام ﻣﮑﺘﻮم( واﻧﺘﻘﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﺎدي از ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي ﺧﺪا و
ﭼﻬﺮﻫﻬﺎي ﺧﻨﺪان و اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ در آﺧﺮت از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻋﺒﺲ ﺑﻪ آن ﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -190ﭼﺮا ﺳﻮره ﺗﮑﻮﯾﺮ را ﺗﮑﻮﯾﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺗﮑﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي درﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن ﮐﻪ در آﯾﻪ اول اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺗﮑﻮﯾﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -191ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺗﮑﻮﯾﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

درﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺷـﺪن ﻧﻮر ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ،ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪن اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن درروز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺗﮑﻮﯾﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -192ﭼﺮا ﺳﻮره اﻧﻔﻄﺎر را اﻧﻔﻄﺎر ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

اﻧﻔﻄﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻬﺂن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را اﻧﻔﻄﺎر ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -193ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﻧﻔﻄﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﯾﺎد ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﮑﺎن و ﺑﺪان در ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ ،ﺷـﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن آﺳـﻤﺎن ،ﺛﺒﺖ و ﺿـﺒﻂ اﻋﻤﺎل دﻗﯿﻖ اﻧﺴﺎن از ﻣﻮاردي اﺳﺖ
ﮐﻪ درﺳﻮره اﻧﻔﻄﺎر ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -194ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ را ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ اول اﯾﻦ ﺳﻮرﻫﺒﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -195ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﮑﻮﻫﺶ ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﺎن ،ﺑﯿﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﺧﺮوي ﺑﺮاي آﻧﺎن و ﺑﺮاي ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺎﺟﺮان از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -196ﭼﺮا ﺳﻮره اﻧﺸﻘﺎق را اﻧﺸﻘﺎق ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

اﻧﺸﻘﺎق ﯾﻪ ﻣﻌﻨﺎي دو ﺷﻘﻪ ﺷﺪه و ﺷﮑﺎف ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﻪ در اواﯾﻼﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را اﻧﺸﻘﺎق ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -197ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﻧﺸﻘﺎق ﭼﯿﺴﺖ؟

ﯾـﺎدي از ﻋﻼـﺋﻢ ﻇﻬﻮر ﻗﯿـﺎﻣﺖ و درﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﻧﻈـﺎم ﺟﻬـﺎن ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮﻣﺒـﺪاء و ﻣﻌﺎد ،ﺳـﯿﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧـﺪا و ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره اﻧﺸﻘﺎق ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -198ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮره ﺗﻄﻔﯿﻒ ﻫﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 -199ﭼﺮا ﺳﻮره ﺑﺮوج را ﺑﺮوج ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺑﺮوج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮج ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺑﺮوج ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -200ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺑﺮوج ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮره ﺑﺮوج را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ.
 -201ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺑﺮوج ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن ﺑﺮج ﻫﺎي آﺳـﻤﺎن ،ﻫﺸﺪار ﺑﻪ آزاردﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻣﻨﺎن ،داﺳﺘﺎﻧﺎﺣﺰاب اﺧﺪود و ﻧﻮﯾﺪ ﭘﯿﺮوزي ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻮره ﺑﺮوج ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -202ﭼﺮا ﺳﻮره ﻃﺎرق را ﻃﺎرق ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻃﺎرق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺘﺎره ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اول اﯾﻦ ﺳﻮرﻫﺒﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻃﺎرق ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -203ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻃﺎرق ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن آﺳـﻤﺎن و ﺳـﺘﺎره ﻫﺎي درﺧﺸﺎن آن ،ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﺎد و ﻗـﺪرﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧـﺪا و ﺑﯿﺎن اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻮره ﻃﺎرق ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -204ﭼﺮا ﺳﻮره اﻋﻠﯽ را اﻋﻠﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

اﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻪ در آﯾﻪ اول ﺧﺪا را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻫﺎﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را اﻋﻠﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -205ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﻋﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﺴﺒﯿـﺢ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺗﺮ و ﺟﺎوداﻧﻪ آﺧﺮت ،ﻓﻼح در ﺳﺎﯾﻪ ﺗـﺬﮐﯿﻪ وذﮐﺮ و ﻧﻤﺎز از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره اﻋﻠﯽ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -206ﭼﺮا ﺳﻮره ﻏﺎﺷﯿﻪ را ﻏﺎﺷﯿﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻏﺎﺷـﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧـﺪه و ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬـﺎي روز ﻗﯿـﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻬـﺪر اول آﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷـﺪه و ﻟـﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را
ﻏﺎﺷﯿﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -207ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻏﺎﺷﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ ﺷﻘﺎوت و ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوي ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﺮ وﭘﺎداش آﻧﺎن ،رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪي و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮاي
ﺣﺴﺎب ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻏﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -208ﭼﺮا ﺳﻮره ﻓﺠﺮ را ﻓﺠﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﭙﯿﺪه دم اﺳﺖ و در آﯾﻪ اول اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻓﺠﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -209ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻓﺠﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﮑﻮﻫﺶ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ،ﯾﺎدي از اﻗﻮام ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﺮﯾﺰي ﺑﻬﻤﻌﺎد و ﺗﺎﮐﯿﺪ روي رﺟﻌﺖ اﻧﺴﺎن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره
ﻓﺠﺮﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -210ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻓﺠﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ ﺳﻮره ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
 -211ﭼﺮا ﺳﻮره ﺑﻠﺪ را ﺑﻠﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺑﻠﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و در اوﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪﻫﻮ ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺑﻠﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -212ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺑﻠﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﯾـﺎد ﻣﮑـﻪ و زادﮔـﺎه ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ  ،ﺧﻠﻘـﺖ اﻧﺴـﺎن در رﻧـﺞ و ﺳـﺨﺘﯽ ،آزادﯾﺎﺳـﯿﺮان ،اﻃﻌـﺎم ﮔﺮﺳـﻨﮕﺎن و ﺳـﻔﺎرش ﺑﻪ ﺻـﺒﺮ و رﺣﻤﺖ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺑﻠﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -213ﭼﺮا ﺳﻮره ﺷﻤﺲ را ﺷﻤﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺷﻤﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ و در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺷﻤﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -214ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺷﻤﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿـﺎن ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨـﺪ ،در ﺳـﺎﯾﻪ ﺗـﺬﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ ،ﺗﺒـﺎﻫﯽ در اﺛﺮ ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻔﺲ و داﺳـﺘﺎن ﺛﻤﻮد و ﻧﺎﻗﻪ ي ﺻﺎﻟـﺢ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
اﺳﺘﮑﻪ در ﺳﻮره ﺷﻤﺲ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -215ﭼﺮا ﺳﻮره ﻟﯿﻞ را ﻟﯿﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺐ اﺳﺖ و در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻟﯿﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -216ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻟﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﺐ و روز ،ﺧﻠﻘﺖ و ﺗـﺎﻟﺶ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ،ﻫـﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻟﯿﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷـﺪه
اﺳﺖ.

 -217ﭼﺮا ﺳﻮره ﺿﺤﯽ را ﺿﺤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺿﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺿﺤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -218ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺿﺤﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻗﺴﻢ ﺑﻪ روﺷـﻨﺎﯾﯽ روز و ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﺷﺐ و رﻫـﺎ ﻧﮑﺮدن ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ و ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺿـﺤﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -219ﭼﺮا ﺳﻮره اﻧﺸﺮاح را اﻧﺸﺮاح ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

اﻧﺸﺮاح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮔﺸﺎده ﺷﺪن و وﺳﯿﻊ ﺷﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ اول اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را اﻧﺸﺮاح ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -220ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره اﻧﺸﺮاح ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره اﻧﺸﺮاح ،ﺷﺮح اﺳﺖ.
 -221ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﻧﺸﺮاح ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﺮح ﺻـﺪر و ﻓﺮاﺧﯽ ﺳـﯿﻨﻪ و ﺑﯿـﺎن ﻧﻌﻤﺘﻬـﺎي ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺴـﺘﻤﺮ و ﭘﯿﮕﯿﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻮره اﻧﺸﺮاح ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -222ﭼﺮا ﺳﻮره ﺗﯿﻦ را ﺗﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻧﺠﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ اول اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺗﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -223ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺗﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻗﺴـﻢ ﺑـﻪ اﻧﺠﯿﺮ و زﯾﺘـﻮن و ﻃـﻮر ﺳـﯿﻨﺎ و ﻣﮑـﻪ ﮐﻪ ﻣﺤـﻞ ﺑﻌﺜﺘﭙﯿـﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ ،ﺳـﺨﻦ از اﻧﺴـﺎن و آﻓﺮﯾﻨﺶ او و اﯾﻤـﺎن و ﻋﻤـﻞ ﺻـﺎﻟﺢ
ازﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺗﯿﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -224ﭼﺮا ﺳﻮره ﻋﻠﻖ را ﻋﻠﻖ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻋﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ و زاﻟﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻋﻠﻖ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -225ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻋﻠﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﺒﺪاء و ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن از ﻋﻠﻖ ،ﺳﺨﻦ از ﺧﻮاﻧﺪن و آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ او و ﻃﻐﯿﺎﻧﺶ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻋﻠﻖ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -226ﭼﺮا ﺳﻮره ﻗﺪر را ﻗﺪر ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻧﺪازه و ارزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻬﺂن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻗﺪر ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -227ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺳﻮره ﻗﺪرﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮره ﻗﺪر در ﺣﺪود ﺳﺎل  4ﺑﻌﺜﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻮره ﯾﺲ در ﻣﮑﻪ ﻧﺎزﻟﺸﺪه اﺳﺖ و  5آﯾﻪ دارد و ﺳﻮره اﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﻪ در
ﺧﺼﻮص ﻧﺰول ﻗﺮآن و ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -228ﭼﺮا ﺳﻮره ﺑﯿﻨﻪ را ﺑﯿﻨﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺑﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دﻟﯿﻞ روﺷﻦ و ﺣﺠﺖ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ اﯾﻨﺴﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺑﯿﻨﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -229ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺑﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺑﯿﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ،اﻫﻞ اﻟﮑﺘﺎب ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺑﺮﯾﻪ و اﻧﻔﮑﺎك.
 -230ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺑﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿـﺎن رﺳـﺎﻟﺖ ﻋـﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و دﻋﻮت ﻫﻤﻪ ﺑﺸـﺮﯾﺖ ﺑﻪ آﺋﯿﻦ ﺣﻖ و ﺑﻬﺸـﺘﻮ ﺟﻬﻨﻢ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺑﯿﻨﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
 -231ﭼﺮا ﺳﻮره زﻟﺰال را زﻟﺰال ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

زﻟﺰال ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻟﺮزش و زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ اول اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را زﻟﺰال ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -232ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره زﻟﺰال ﭼﯿﺴﺖ؟

وﻗـﻮع زﻟﺰﻟـﻪ ﻣﻬﯿـﺐ روز ﻗﯿـﺎﻣﺖ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘـﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮاي دادرﺳـﯿﻌﻤﻮﻣﯽ و ﭘـﺎداش ﺧﻮﺑﯿﻬـﺎ و ﮐﯿﻔﺮ ﺑـﺪﯾﻬﺎ از ﻣـﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻮرﻫﺰﻟﺰال ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -233ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره زﻟﺰال ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره زﻟﺰال ،زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ.
 -234ﭼﺮا ﺳﻮره ﻋﺎدﯾﺎت را ﻋﺎدﯾﺎت ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻋﺎدﯾﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دوﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اول اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻋﺎدﯾﺎت ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -235ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻋﺎدﯾﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ دوﯾﺪن اﺳـﺒﻬﺎ و ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺎت ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳـﯽ وﮐﻔﺮان اﻧﺴﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ و ﻣﺎل دوﺳﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﻧﺴﺎن و اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻋﺎدﯾﺎت ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -236ﭼﺮا ﺳﻮره ﻗﺎرﻋﻪ را ﻗﺎرﻋﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻗﺎرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻮﺑﻨﺪه اﺳﺖ و از ﻧﺎم ﻫﺎي ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ و دراواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻗﺎرﻋﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -237ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻗﺎرﻋﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﮐﻮﺑﻨﺪﮔﯽ آن ،ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮش و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران وﺑﺪﮐﺎران در ﺳﻮره ﻗﺎرﻋﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -238ﭼﺮا ﺳﻮره ﺗﮑﺎﺛﺮ را ﺗﮑﺎﺛﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺗﮑﺎﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ زﯾﺎدي ﺛﺮوت و ﻋﺰت اﺳﺖ ﮐﻪ در دوآﯾﻪ اول از آن ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺗﮑﺎﺛﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -239ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺗﮑﺎﺛﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﮑﻮﻫﺶ از ﺗﮑﺎﺛﺮ و اﻓﺰون ﻃﻠﺒﯽ و اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺜﺮت اﻣﻮال و ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻋﺰت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره
ﺗﮑﺎﺛﺮﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -240ﭼﺮا ﺳﻮره ﻋﺼﺮ را ﻋﺼﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي زﻣﺎن و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﺳﺖ ودر اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻮرﻫﺒﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻋﺼﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -241ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻋﺼﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن ﻋﺼـﺮ ،ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻤﺎن ،ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ،ﺣﻖ و ﺻﺒﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻋﺼﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -242ﭼﺮا ﺳﻮره ﻫﻤﺰه را ﻫﻤﺰه ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻫﻤﺰه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﯿﺐ ﺟﻮ و ﻃﻌﻨﻪ زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻫﻤﺰه ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -243ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻫﻤﺰه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﮑﻮﻫﺶ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺨﺮﻫﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻐﺮورﻧﺪ ،وﻋﺪه آﺗﺶ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻫﻤﺰه ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -244ﭼﺮا ﺳﻮره ﻓﯿﻞ را ﻓﯿﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻞ ﺳﻮاران اﺑﺮﻫﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻓﯿﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -245ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻓﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿـﺎن داﺳـﺘﺎن ﻓﯿﻞ ﺳﻮاران اﺑﺮﻫﻪ ،ﺟﻬﺖ وﯾﺮان ﮐﺮدن ﮐﻌﺒﻪ و ﻧﺎﺑﻮدي آﻧﺎن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻓﯿﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
 -246ﭼﺮا ﺳﻮره اﯾﻼف را اﯾﻼف ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

اﯾﻼف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻟﻔﺖ دادن اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آﻧﺎﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را اﯾﻼف ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -247ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره اﯾﻼف ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره اﯾﻼف ،ﺳﻮره ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ.
 -248در ﺳﻮره اﯾﻼف ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻗﺮﯾﺶ در ﮐﻮچ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ و زﻣﺴـﺘﺎﻧﯿﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره اﯾﻼف
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -249ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﯾﻼف ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﻤﻊ و اﻧﺲ  ،اﻟﻔﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻗﺮﯾﺶ در ﮐﻮچ ﻫـﺎي ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ و زﻣﺴـﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر از آﻧﺎن اﯾﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ .
 -250ﭼﺮا ﺳﻮره ﻣﺎﻋﻮن را ﻣﺎﻋﻮن ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻣﺎﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻇﺮف ﻏﺬا اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎرﻫﺸﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻣﺎﻋﻮن ﮔﻮﯾﻨﺪ
 -251ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﺎﻋﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻣﺎﻋﻮن ،ﺳﻮره دﯾﻦ اﺳﺖ.
 -252ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻣﺎﻋﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎر و رﯾﺎﮐﺎر ﮐﻪ از اﻃﻌﺎم و ﺳﯿﺮ ﮐﺮدﻧﮕﺮﺳﻨﮕﺎن ﺑﺎ ﻇﺮف ﻫﺎي ﭘﺮاز ﻏﺬا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
 -253ﭼﺮا ﺳﻮره ﮐﻮﺛﺮ را ﮐﻮﺛﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﮐﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﯿﺮ ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﮐﻮﺛﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

 -254ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﮐﻮﺛﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿـﺎن ﮐﻮﺛﺮ و ﺧﯿﺮ ﮐﺜﯿﺮ واﻋﻄـﺎي آن ﺑﻪ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺑﺘﺮ ﺧﻮاﻧـﺪن دﺷـﻤﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ،از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﮐﻮﺛﺮ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -255ﭼﺮا ﺳﻮره ﮐﺎﻓﺮون را ﮐﺎﻓﺮون ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﮐﺎﻓﺮون ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮐﺎﻓﺮﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﮐﺎﻓﺮون ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -256ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﮐﺎﻓﺮون ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮاﺋﺖ از ﺧـﺪاﯾﺎن ﻣﺸـﺮﮐﯿﻦ و ﻋﻘﺎﺋـﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻋﺪم ﺳﺎزش ﺑﺮ اﺻﻮﻻﻋﺘﻘﺎدي از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﮐﺎﻓﺮون ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -257ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﮐﺎﻓﺮون ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﮐﺎﻓﺮون ،ﺳﻮره ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.
 -258ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻧﺼﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﻧﺼﺮ ،ﺗﻮدﯾﻊ اﺳﺖ.
 -259ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﺼﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﯾﺎدي از ﻧﺼﺮ و ﯾﺎري ﺧﺪا و ﭘﯿﺮوزي و ﻓﺘﺢ ﺑﺰرگ و روآوردن ﻣﺮدم ﻓﻮج ﻓﻮج ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻧﺼﺮ
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -260ﭼﺮا ﺳﻮره ﺗﺒﺖ را ﺗﺒﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺗﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻮره درﺑﺎره دﺳﺘﺎن اﺑﻮﻟﻬﺒﮑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎد اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺗﺒﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -261ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺗﺒﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﺗﺒﺖ ،ﻣﺴﺪ ﯾﻌﻨﯽ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻟﯿﻒ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -262ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﺗﺒﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

درﻣﻮرد اﺑﻮﻟﻬﺐ و ﻫﻤﺴﺮ آﺗﺶ اﻓﺮوز او و آزار و اذﯾﺘﻬﺎي آﻧﺎن درﺳﻮره ﺗﺒﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -263ﭼﺮا ﺳﻮره اﺧﻼص را اﺧﻼص ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

اﺧﻼص ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮدن و ﯾﮑﯽ از ﻧﺎم ﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﻮره اﺳﺖ.
-264ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره اﺧﻼص ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻮره اﺧﻼص ،ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻗﻞ ﻫﻮا ...و اﺳﺎس اﺳﺖ.
 -265ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره اﺧﻼص ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎن وﺣﺪاﻧﯿﺖ و اوﺻﺎف ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪا از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره اﺧﻼص ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
-266ﭼﺮا ﺳﻮره ﻓﻠﻖ را ﻓﻠﻖ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻓﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺻﺒﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه وﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻓﻠﻖ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
-267ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻓﻠﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﻨـﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧـﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔـﺎر ﻓﻠﻖ و ﺳﭙﯿـﺪه دم اﺳﺖ از ﺷـﺮﻫﻤﻪ ﭘﺪﯾـﺪه ﻫﺎ و ﻇﻠﻤﺖ و ﺟﺎدوﮔﺮان و ﺣﺴﻮدان از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻓﻠﻖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -268ﭼﺮا ﺳﻮره ﻧﺎس را ﻧﺎس ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻧﺎس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻧﺎس ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -269ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮره ﻧﺎس ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﻨـﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و ﻣﻌﺒﻮد ﻣﺮدم از ﺷـﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﮔﺮان از ﺟﻦ و اﻧﺲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻧﺎس ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -270دو ﺳﻮره ﻧﺎس و ﻓﻠﻖ را ﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ؟

دو ﺳﻮره ﻓﻠﻖ و ﻧﺎس را ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ
آﯾﺎت ﻗﺮآن
 .1ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن آﯾﻪ  282ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .2ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن در ﺧﺼﻮص رﺳـﯿﺪ دادن در ﻫﻨﮕـﺎم ﻗﺮض دادن وﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺷﺎﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 .3اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه آﯾﻪ )اﻗﺮأ ﺑﺎﺳﻢ رﺑﮏ ( در ﺳﻮره ﻋﻠﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .4آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷـﺪه ﻗﺮآن آﯾﻪ )اﻟﯿﻮم اﮐﻤﻠﺖ ﻟﮑﻢ دﯾﻨﮑﻢ( آﯾﻪ  3ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﻼﻓﺖ و ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ )ع( اﺳﺖ.
 .5ﮐﺪام آﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮره  31ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

آﯾﻪ ﻓﺒﺄي آﻻء رﺑﮑﻤﺎ ﺗﮑﺬﺑﺎن در ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ 31ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .6ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮏ آﯾﻪ از ﺟﺰء  29ﮐﻪ اﮔﺮ از آﺧﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﺨﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮏ آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ از ﺟﺰء  29اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از آﺧﺮﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد)رﺑﮏ ﻓﮑﺒﺮ( اﺳﺖ.
 .7در ﭼﻨﺪ آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﺗﻤﺎﻣﯽ  28ﺣﺮف ﻋﺮﺑﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﺳـﻮره ﻓﺘـﺢ و آﯾﻪ 154ﺳـﻮره آل ﻋﻤﺮان دو آﯾﻪ اﯾﻬﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤـﺎم ﺣﺮوف ﻋﺮﺑﯽ در آﻧﻬـﺎ آﻣـﺪه اﺳﺖ .ﺳـﻮره ﻓﺘـﺢ از
ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮل اﷲ ﺗﺎ و اﺟﺮ ﻋﻈﯿﻢ و ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان از ﺛﻢ اﻧﺰل ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺗﺎ و اﷲ ﻋﻠﯿﻢ ﺑﺬات اﻟﺼﺪور
 .8ﺗﻨﻬﺎ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﻔﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﮐﻔﺮوا آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺗﻨﻬﺎ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﻔﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﮐﻔﺮو آﻏﺎزﻣﯽ ﺷﻮد آﯾﻪ  7ﺳﻮره ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
.9دو آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻟﻔﻆ اوﻟﺌﮏ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﻣﻔﻠﺤﻮﻧﺨﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

دو آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻟﻔﻆ )اوﻟﺌﮏ( ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﻣﻔﻠﺤﻮﻧﺨﺎﺗﻤﻪ ﻣﯿﯿﺎﺑﻨﺪ درﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه و ﻣﻔﻠﺤﻮن آﯾﺎت ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﯿﺒ ﺎ ﺷ ﺪ .
 .10ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ آﯾﻪ دارد؟

ﻗﺮآن  6236آﯾﻪ دارد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﻤﺎرش آﯾﺎت اﺧﺘﻼف اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ اﺳﺖ.
 .11اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ آﯾﻪ در آن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ آﯾﻪ در آن ذﮐﺮ ﺷﺪه آﯾﻪ  106ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﺳﺖ.
 .12اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ در آن ﻟﻔﻆ ﺟﻼﻟﻪ اﷲ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ازﺑﺴﻢ اﷲ( ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ در آن ﻟﻔﻆ ﺟﻼﻟﻪ اﷲ ذﮐﺮ ﺷﺪه آﯾﻪ  7ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﺳﺖ.
 .13آﺧﺮﯾﻦ آﯾﺎت ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ؟

آﺧﺮﯾﻦ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص وﻻﯾﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ اﺳﺖ درﻣﺤﻞ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻧﺎزل ﺷﺪ.
 .14ﮐﺪام آﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺳﻮره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻮرت آﻣﺪه اﺳﺖ؟

آﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﯾﻞ ﻟﻠﻤﮑﺬﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻃﻮر ،ﻣﻄﻔﻔﯿﻨﻮ ﻣﺮﺳﻼت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .15ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن آﯾﻪ اﻟﮑﺮﺳﯽ اﺳﺖ.
 .16ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﯾﺎت ﻗﺮان ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﺳﺖ
 .17در اﯾﻪ اﻟﮑﺮﺳﯽ ﮐﻠﻤﻪ اﷲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در آﯾﻪ اﻟﮑﺮﺳﯽ ﮐﻠﻤﻪ اﷲ  4ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .18ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮان ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮان ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ،آﯾﻪ ﻣﺪﻫﺎﻣﺘﺎن )آﯾﻪ 64ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ( اﺳﺖ.
 .19ﻗﺮآن داراي ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ﺳﺠﺪه دار اﺳﺖ؟

ﻗﺮآن داراي  15آﯾﻪ ﺳﺠﺪه دار اﺳﺖ.
 .20آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻤﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻣﺤﮑﻤﺎت آﯾﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﯽ  ،ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار و ﺑﺪون اﺑﻬﺎم و ﺷﺒﻬﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 21آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت آﯾﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ اﺑﻬﺎم دارﻧﺪ وﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

 .22اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﺳﺖ.
 .23ﺗﻨﻬﺎ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ )واي(  3ﺑﺎر در آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﮐﺪاﻣﺴﻮره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

آﯾﻪ  79ﺳﻮره ﺑﻘﺮه
 .24در ﯾﮏ ﺳﻮره  3ﺑﺎر ﮐﻠﻤﻪ )رب( آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﺎم ﺳﻮره و آﯾﻬﭽﯿﺴﺖ؟

آﯾﻪ  36ﺳﻮره ﺟﺎﺛﯿﻪ
آﯾﺎت ﻣﺸﻬﻮر ﻗﺮآن
 .1آﯾﻪ اﻟﮑﺮﺳﯽ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ اﻟﮑﺮﺳﯽ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺎت  255ﺗﺎ  257ﻗﺮار دارد.
 .2آﯾﻪ )و ان ﯾﮑﺎد( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ )و ان ﯾﮑﺎد (...در ﺳﻮره ﻗﻠﻢ آﯾﺎت  51و  52ﻗﺮار دارد.
 .3آﯾﻪ )اﻣﻦ ﯾﺠﯿﺐ( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ )اﻣﻦ ﯾﺠﯿﺐ (...در ﺳﻮره ﻧﻤﻞ آﯾﻪ  62ﻗﺮار دارد
 .4آﯾﻪ ﻣﻌﺮوف ﻗﻨﻮت در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ ﻣﻌﺮوف ﻗﻨﻮت ) رﺑﻨﺎ آﺗﻨﺎ  (...در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  201ﻗﺮار دارد.
 .5آﯾﻪ ﺗﺮﺗﯿﻞ)و رﺗﻞ اﻟﻘﺮآن ﺗﺮﺗﯿﻼ( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ ﺗﺮﺗﯿﻞ آﯾﻪ  4ﺳﻮره ﻣﺰﻣﻞ اﺳﺖ
 .6آﯾﻪ ﻣﻌﺮوف ان اﮐﺮﻣﮑﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ اﺗﻘﯿﮑﻢ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ ﻣﻌﺮوف )ان اﮐﺮﻣﮑﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ اﺗﻘﯿﮑﻢ( در ﺳﻮره ﺣﺠﺮات آﯾﻪ  13ﻗﺮار دارد.
 .7آﯾﻪ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ اﯾﻪ  61ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﺳﺖ.

 .8آﯾﻪ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آﯾﻪ )اﻧﺎ ﷲ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن( آﯾﻪ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  156ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .9آﯾﻪ اﺳﺘﻌﺎذه در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

آﯾﻪ اﺳﺘﻌﺎذه )اﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ( در ﺳﻮره ﻧﺤﻞ آﯾﻪ  98ﻗﺮار دارد.
 .10آﯾﻪ ﻣﻮت )ﮐﻞ ﻧﻔﺲ ذاﺋﻘﻪ اﻟﻤﻮت( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

آﯾﻪ ﻣﻮت ) ﮐﻞ ﻧﻔﺲ ذاﺋﻘﻪ اﻟﻤﻮت( در ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان آﯾﻪ 185ﻗﺮار دارد.
 .11آﯾﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﻮر در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ ﻧﻮر در ﺳﻮره ﻧﻮر آﯾﻪ  35ﻗﺮار دارد.
 .12آﯾﻪ ﺷﻬﺎدت دادن در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

آﯾﻪ ﺷﻬﺎدت دادن در ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان آﯾﻪ  18ﻗﺮار دارد.
 .13آﯾﻪ ﻣﻌﺮوف )ﺟﺎء اﻟﺤﻖ و زﻫﻖ اﻟﺒﺎﻃﻞ( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

آﯾﻪ )ﺟﺎء اﻟﺤﻖ و زﻫﻖ اﻟﺒﺎﻃﻞ( در ﺳﻮره اﺳﺮي آﯾﻪ  81ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .14آﯾﻪ اﺗﺤﺎد)واﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ اﷲ ﺟﻤﯿًﻌﺎ( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

آﯾﻪ )واﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ اﷲ  (...در ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان آﯾﻪ  103ﻗﺮار دارد.
 .15آﯾﻪ )اﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺬﮐﺮ و اﻧﺎ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻓﻈﻮن( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

آﯾﻪ )اﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺬﮐﺮ  (...در ﺳﻮره ﺣﺠﺮ آﯾﻪ  9ﻗﺮار دارد.
 .16آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

آﯾﻪ وﻻﯾﺖ در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  55ﻗﺮار دارد.
 .17آﯾﻪ ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﷲ و ﻓﺘﺢ ﻗﺮﯾﺐ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺟﺎي دارد؟

آﯾﻪ )ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﷲ و ﻓﺘﺢ ﻗﺮﯾﺐ( در ﺳﻮره ﺻﻒ اﯾﻪ  13ﻗﺮار دارد
 .18آﯾﻪ ادﻋﻮﻧﯽ اﺳﺘﺠﺐ ﻟﮑﻢ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ)ادﻋﻮﻧﯽ اﺳﺘﺠﺐ ﻟﮑﻢ( در ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻦ آﯾﻪ  60ﻗﺮار دارد
 .19آﯾﻪ آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟) و اﻋﺪوا ﻟﻬﻢ ﻣﺎاﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻮه(

آﯾﻪ آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ در ﺳﻮره اﻧﻔﺎل آﯾﻪ  60ﻗﺮار دارد.
 .20اﯾﻦ آﯾﻪ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟) وﻧﺮﯾﺪ ان ﻧﻤﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻨﺎﺳﺘﻀﻌﻔﻮا(

آﯾﻪ )و ﻧﺮﯾﺪ ان ﻧﻤﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻦ اﺳﺘﻀﻌﻔﻮا ﻓﯽ اﻻرض(در ﺳﻮره ﻗﺼﺺ آﯾﻪ  5ﻗﺮار دارد.
 .21آﯾﻪ ﺳﻼم و ﺗﺤﯿﺖ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ ﺳﻼم و ﺗﺤﯿﺖ در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﻪ  86ﻗﺮار دارد.
 .22آﯾﻪ وام ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آﯾﻪ  282ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺑﻪ آﯾﻪ وام ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
 .23آﯾﻪ ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﻧﻮر در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ )ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﻧﻮر ( ...در ﺳﻮره ﻧﻮر آﯾﻪ  35ﻗﺮار دارد.
 .24آﯾﻪ ﻣﻌﺮوف آﻻء ﺑﺬﮐﺮ اﷲ ﺗﻄﻤﺌﻦ اﻟﻘﻠﻮب در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ ﻣﻌﺮوف )اﻻ ﺑﺬﮐﺮ اﷲ ﺗﻄﻤﺌﻦ اﻟﻘﻠﻮب ( در ﺳﻮره رﻋﺪ آﯾﻪ 28ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .25آﯾﻪ ﺻﻠﻮات)ان اﷲ و ﻣﻼﺋﮑﺘﻪ ﯾﺼﻠﻮن ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺒﯽ (....در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ ﻣﻌﺮوف )ان اﷲ و ﻣﻼﺋﮑﺘﻪ ﯾﺼﻠﻮن  ( ...در ﺳﻮره اﺣﺰاب آﯾﻪ  56ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .26آﯾﻪ ﻣﻌﺮوف آﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻤﺎ اﻧﺰل  (...در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ ﻣﻌﺮوف)آﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻤﺎ اﻧﺰل (...در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺎت  285و 286ﻗﺮار دارد.
 .27اﯾﻪ ﻣﻌﺮوف) اﻧﺎ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻟﮏ ﻓﺘًﺤﺎ ﻣﺒﯿﻨﺎ( در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ )اﻧﺎ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻟﮏ ﻓﺘﺤﺎ ﻣﺒﯿﻨﺎ( در اول ﺳﻮره ﻓﺘﺢ ﻗﺮار دارد.
 .28آﯾﻪ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ )اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ( در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺣﻤﺪ  ،ﺻﺎﻓﺎت ،ﻣﺆﻣﻦ ،زﻣﺮ،ﯾﻮﻧﺲ و اﻧﻌﺎم ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .29آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ آﯾﺎت ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آﯾﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ آﯾﺎت ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ
 .30آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ ﮐﺘﻤﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آﯾﻪ  159ﺳﻮره ﺑﻘﺮه.
ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺮآن
 .1ﻗﺮآن داراي ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ؟

ﻗﺮآن داراي  77701ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ.
 .2ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن )ﻓﺎﺳﻘﯿﻨﺎﮐﻤﻮه( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ي ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

در ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ؛ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎء ﺑﺴﻢ اﷲ راﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
 .4ﮐﻠﻤﻪ وﺳﻂ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﮐﻠﻤﻪ وﺳﻂ ﻗﺮآن )وﻟﯿﺘﻠﻄﻒ( ﮐﻪ در ﺟﺰء  15ﺳﻮره ﮐﻬﻒ آﯾﻪ  19ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .5اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ از ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻠﻤﻪ اﻗﺮء در ﺳﻮره ﻋﻠﻖ اﺳﺖ.
 .6ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺣﺮف دارد؟

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن  11ﺣﺮف دارد ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺣﺠﺮ آﯾﻪ  22ﻗﺮار دارد.
 .7ﮐﺪام ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﮐﻠﻤﻪ اﷲ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮره ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ.
 .8آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن )اﻟﻨﺎس( در ﺳﻮره ﻧﺎس ﻗﺮار دارد.

واژه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ
 .1واژه اﺑﻠﯿﺲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

 11ﺑﺎر ﻧﺎم اﺑﻠﯿﺲ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2واژه ﻫﺎي دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت در ﻗﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوي ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ﭼﻨﺪ ﺑﺎر؟

واژه ﻫﺎي دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻫﺮﮐﺪام  115ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .3واژه رﺣﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

واژه رﺣﻤﺎن  57ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ.
 .4واژه ﺻﻠﻮه )ﻧﻤﺎز -دﻋﺎ( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

واژه ﺻﻠﻮه  67ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .5واژه ﺗﻼوت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ؟

واژه ﺗﻼوت  62ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .6ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﻟﻔﺎظ اﺳﻤﺎءاﻟﺤﺴﻨﯽ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

 127ﻋﺪد از اﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﯽ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .7واژه ﻧﺎس ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

واژه ﻧﺎس  241ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ.
 .8واژه آﯾﺎت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮان ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

واژه آﯾﺎت  382ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .9واژه ﻗﻠﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ؟

واژه ﻗﻠﻢ  4ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .10واژه ﺳﻮره ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

واژه ﺳﻮره  10ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.

 .11واژه ﺣﺴﺎب ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

واژه ﺣﺴﺎب  29ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ.
 .12واژه اﻣﺎم در ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ؟

واژه اﻣﺎم 12ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ.
 .13واژه ﺣﯿﺎت در ﻗﺮان ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ؟

واژه ﺣﯿﺎت  145ﺑﺎر در ﻗﺮان اﻣﺪه اﺳﺖ.
 .14واژه ﻣﻤﺎت و ﻣﻮت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

واژه ﻣﻤﺎت و ﻣﻮت  145ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ.
 .15واژه اي در ﻗﺮآن ﮐﻪ  14ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ان ﻗﻮم ﯾﻬﻮد اﺳﺘﭽﯿﺴﺖ؟

واژه ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ  41ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮاد از آن ﻗﻮم ﯾﻬﻮد اﺳﺖ.
 .16ﮐﺪام واژه ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﮐﻠﻤﻪ رﺣﯿﻢ  114ﺑﺎر و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن اﺳﺖ.
 .17واژه ﻣﻐﻔﺮت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ؟

واژه ﻣﻐﻔﺮت  334ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .18واژه زﮐﺎت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

واژه زﮐﺎت  31ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺮوف و ﻋﻼﻣﺎت ﻗﺮآﻧﯽ
 -1ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف دارد؟

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ  323671ﺣﺮف دارد.
 -2اوﻟﯿﻦ ﺣﺮف ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اوﻟﯿﻦ ﺣﺮف ﻗﺮآن ﺑﺎء در ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺴﻢ ا ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 -3آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮف ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮف ﻗﺮآن ﺣﺮف س در ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺎس اﺳﺖ.
 28-4ﺣﺮف ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺮآن در ﮐﺪام آﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

در آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﺳﻮره ﻓﺘﺢ و آﯾﻪ  154ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان  28ﺣﺮف ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -5ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ؟

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺮف اﻟﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ؟

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮف در ﻗﺮآن ،ﺣﺮف ﻇﺎء اﺳﺖ.
 -7ﺗﻌﺪاد اﻟﻒ در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد اﻟﻒ در ﻗﺮآن  48892ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -8ﺗﻌﺪاد ﺑﺎء در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﺑﺎء در ﻗﺮآن 2448ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -9ﺗﻌﺪاد ﺗﺎء در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﺗﺎء در ﻗﺮآن  2400ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -10ﺗﻌﺪاد ﺛﺎء در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﺛﺎء در ﻗﺮآن  1454ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -11ﺗﻌﺪاد ﺟﯿﻢ در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﺟﯿﻢ در ﻗﺮآن  4041ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -12ﺗﻌﺪاد ﺣﺎء در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﺣﺎء در ﻗﺮآن  2243ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -13ﺗﻌﺪاد ﺧﺎء در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﺧﺎء در ﻗﺮآن  2505ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -14ﺗﻌﺪاد دال در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد دال در ﻗﺮآن  5693ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -15ﺗﻌﺪاد ذال در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ذال در ﻗﺮآن  4709ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -16ﺗﻌﺪاد راء در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد راء در ﻗﺮآن  2343ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -17ﺗﻌﺪاد زاء در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد زاء در ﻗﺮآن  3680ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -18ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﻦ در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﻦ در ﻗﺮآن  5700ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -19ﺗﻌﺪاد ﺷﯿﻦ در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﺷﯿﻦ در ﻗﺮآن  2115ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -20ﺗﻌﺪاد ﺻﺎد در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﺻﺎد در ﻗﺮآن  2680ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -21ﺗﻌﺪاد ﺿﺎد در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﺿﺎد در ﻗﺮآن  2037ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -22ﺗﻌﺪاد ﻃﺎء در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﻃﺎء در ﻗﺮآن  2270ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -23ﺗﻌﺪاد ﻇﺎء در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﻇﺎء در ﻗﺮآن  842ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 -24ﺗﻌﺪاد ﻋﯿﻦ در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﻋﯿﻦ در ﻗﺮآن  9417ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -25ﺗﻌﺪاد ﻏﯿﻦ در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﻏﯿﻦ در ﻗﺮآن  1317ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 -26ﺗﻌﺪاد ﻓﺎء در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﻓﺎء در ﻗﺮآن  8112ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -27ﺗﻌﺪاد ﻗﺎف در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﻗﺎف در ﻗﺮآن  6313ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -28ﺗﻌﺪاد ﮐﺎف در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎف در ﻗﺮآن  10522ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -29ﺗﻌﺪاد ﻻم در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﻻم در ﻗﺮآن  33800ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -30ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻢ در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻢ در ﻗﺮآن  26900ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -31ﺗﻌﺪاد ﻧﻮن در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﻧﻮن در ﻗﺮآن  26055ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -32ﺗﻌﺪاد واو در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد واو در ﻗﺮآن  25570ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -33ﺗﻌﺪاد ﻫﺎء در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﻫﺎء در ﻗﺮآن  18070ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -34ﺗﻌﺪاد ﯾﺎء در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﯾﺎء در ﻗﺮآن  25711ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -35ﺗﻌﺪاد ﻓﺘﺤﻪ در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﻓﺘﺤﻪ در ﻗﺮآن  93243ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -36ﺗﻌﺪاد ﺿﻤﻪ در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﺿﻤﻪ در ﻗﺮآن  4808ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 -37ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺮه در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺮه در ﻗﺮآن  39586ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -38ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﻄﻪ در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﻄﻪ در ﻗﺮآن  1015030ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -39ﺗﻌﺪاد ﺗﺸﺪﯾﺪ در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﺗﺸﺪﯾﺪ در ﻗﺮآن  19253ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -40ﺗﻌﺪاد ﻣﺪ در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﻣﺪ در ﻗﺮآن 1771ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -41ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﺰه در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﺰه در ﻗﺮآن  3272ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -42ﺗﻌﺪاد رﮐﻮع در ﻗﺮآن؟

ﺗﻌﺪاد رﮐﻮع در ﻗﺮآن  1000ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ در ﻗﺮآن
 -1ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺳﻮره ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ اﺳﺖ؟

ﻧﺎم  4ﺳﻮره ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ اﺳﺖ.
 -2ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ اﺳﺖ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻃﻪ ،ﯾﺲ ،ص ،ق
 -3ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

 29ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -4ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺪون ﺗﮑﺮار ﭼﻨﺪ ﺣﺮف اﺳﺖ؟

ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺪون ﺗﮑﺮار  14ﺣﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز )ه ،ك ،س ،م ،ن ،ح ،ي ،ل ،ع ،ط ،ا ،ر ،ص(
 -5ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ در ﻗﺮآن در ﭼﻪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ؟

ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ در ﻗﺮآن در ﻋﺒﺎرت)ﺻﺮاط ﻋﻠﯽ ﺣﻖ ﻧﻤﺴﮑﻪ( راه ﻋﻠﯽ)ع( ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻣﺎ آﻧﺮا ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 -6ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﯽ در ﻗﺮآن  3ﺣﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از)ق ،ص ،ن(.
 -7ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ دو ﺣﺮﻓﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ دو ﺣﺮﻓﯽ در ﻗﺮآن  4ﺣﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز)ﯾﺲ ،ﻃﺲ ،ﺣﻢ ،ﻃﻪ(.
 -8ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ در ﻗﺮآن  3ﺣﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز)اﻟﺮ ،اﻟﻢ ،ﻃﺴﻢ(.
 -9ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﺣﺮﻓﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﺣﺮﻓﯽ در ﻗﺮآن  2ﺣﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز )اﻟﻤﺮ ،اﻟﻤﺺ(.
 - 10ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﭘﻨﺞ ﺣﺮﻓﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﭘﻨﺞ ﺣﺮﻓﯽ در ﻗﺮآن  2ﺣﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز)ﺣﻤﻌﺴﻖ ،ﮐﻬﯿﻌﺺ(.
 -11ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ اﻟﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 5ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ اﻟﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻮره ﻫﺎي:ﯾﻮﻧﺲ ،ﻫﻮد ،ﯾﻮﺳﻒ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺣﺠﺮ.
 -12ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺣﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 6ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺣﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻮره ﻫﺎي :ﻏﺎﻓﺮ ،ﻓﺼﻠﺖ ،زﺧﺮف ،دﺧﺎن ،ﺟﺎﺛﯿﻪ ،اﺣﻘﺎف.

 -13ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ اﻟﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 6ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ اﻟﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻮره ﻫﺎي :ﺑﻘﺮه ،آل ﻋﻤﺮان ،ﻋﻨﮑﺒﻮت ،روم ،ﻟﻘﻤﺎن ،ﺳﺠﺪه.
 -14ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ اﻟﻤﺮا ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﯾﮏ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ اﻟﻤﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺳﻮره رﻋﺪ
 -15ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻃﺴﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

دو ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻃﺴﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺳﻮره ﻫﺎي ﺷﻌﺮاء و ﻗﺼﺺ
 -16ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ق ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﯾﮏ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ق ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﻮره ﻗﺎف
 -17ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ص ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﯾﮏ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ص ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺳﻮره ﺻﺎد.
 -18ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﯾﮏ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﻮره ﻗﻠﻢ.
 -19ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﯾﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﯾﮏ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﯾﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺳﻮره ﯾﺲ.
 -20ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻃﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﯾﮏ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻃﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺳﻮره ﻧﻤﻞ.
 -21ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻃﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﯾﮏ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻃﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﻮره ﻃﻪ.
 -22ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ اﻟﻤﺺ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﯾﮏ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ اﻟﻤﺺ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺳﻮره اﻋﺮاف.
 -23ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺣﻤﻌﺴﻖ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﯾﮏ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺣﻤﻌﺴﻖ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﻮره ﺷﻮري.
 -24ﭼﻨﺪ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﮐﻬﯿﻌﺺ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﯾﮏ ﺳﻮره در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﮐﻬﯿﻌﺺ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺘﺎز ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ.
 -25ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ اﯾﺸﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﺎﻣﯿﺮان اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ اﻟﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﻼوت ،ﻗﺮاﺋﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺠﻮﯾﺪي در ﻗﺮآن
 .1در ﭼﻪ ﮐﻠﻤﻪ اي در ﻗﺮان ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻇﺎﻫﺮًا واو ﭘﺎﯾﻪ اﻟﻒ ﻣﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮد ؛ اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﮐﻠﻤﻪ ﺻـﻠﻮات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺻـﻠﻮه در ﺗﻠﻔﻆ اﺷـﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد .زﯾﺮا واو در ﮐﻠﻤﻪ )ﺻﻠﻮات( ﭘﺎﯾﻪ اﻟﻒ ﻣﺪي ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .2در ﭼﻪ ﮐﻠﻤﻪ اي از ﻗﺮآن ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮًا ﯾﺎء ﭘﺎﯾﻪ اﻟﻒ ﻣﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮد اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻘﯿﻬﺎ در ﺳﻮره ﺷﻤﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ )ﯾﺎء( ﭘﺎﯾﻪ اﻟﻒ ﻣﺪﯾﻨﯿﺴﺖ و ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺮﺧﺎﻟﻒ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎ در ﻗﺮآن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺿﺤﯿﻬﺎ.
 .3در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن ﺑﺪون ﺗﮑﺮار واو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻫﻨﻤﯽ ﺷﻮد؟

در  6ﮐﻠﻤﻪ در ﻗﺮآن واو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮدﮐﻬﻌﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اوﻟﯽ ،اوﻟﻮا ،اوﻻء ،اوﻻت ،اوﻟﺌﮏ ،ﺳﺎورﯾﮑﻢ.
 .4ﻫﺎء در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن اﺷـﺒﺎع ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺒﻞ از آن  ،ﺣﺮﮐﺘﺼﺪاي ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮًا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه اﺷـﺒﺎع ،
اﺷﺒﺎع ﮔﺮدد؛ آﻧﭽﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ

ﻫﺎء در ﭘﻨﺞ ﮐﻠﻤﻪ در ﻗﺮآن اﺷﺒﺎع ﻧﻤﯽ ﺷﻮد آن ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﯾﻨﺘﻪ ،ﺗﻨﺘﻪ ،ﻧﻔﻘﻪ ،ﻓﻮاﮐﻪ ،ﯾﺮﺿﻪ.
 .5ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪه اﺷﺒﺎع ﻫﺎي ﺿﻤﯿﺮ در ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪه اﺷﺒﺎع ﻫﺎء ﺿﻤﯿﺮ در ﮐﻠﻤﻪ )ﻓﯿﻪ ﻣﻬﺎﻧﺎ( در ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻬﯽ ﻣﻬﺎﻧﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .6ﭼﻪ ﮐﻠﻤﻪ اي در ﻗﺮآن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺎء ﺿﻤﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺎءﺿﻤﯿﺮ را دارد و اﺷﺒﺎع ﻣﯽ ﮔﺮدد؟

ﺣﺮف ﻫﺎء در ﮐﻠﻤﻪ )ﻫـﺬه( ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺎء ﺿـﻤﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻫﺎء ﺿـﻤﯿﺮ را دارد و اﺷـﺒﺎع ﻣﯽ ﮔﺮدد و )ﻫـﺬﻫﯽ( ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد.

 .7ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف آﺧﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎﺗﺶ از ﺣﺮوف ﻗﻠﻘﻠﻪ )ﻗﻄﺒﺠﺪ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺳﻮره اﺧﻼص ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎﺗﺶ )د( از ﺣﺮوف ﻗﻠﻘﻠﻪ اﺳﺖ.
 .8ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف آﺧﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎﺗﺶ  ،ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻒ ﺑﻬﺼﻮرت ﻫﺎي ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﻫﻤﺰه ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎﺗﺶ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .9ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺒﮑﯽ اﺳﺖ؟

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﻪ روش ﺗﺮﺗﯿﻞ اﺳﺖ) .و رﺗﻞ اﻟﻘﺮآن ﺗﺮﺗﯿﻼ(
ﻗﺮآن در ﻗﺮآن
 .1ﻗﺮآن در ﺷﺐ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﯾﺎ در روز؟

ﻗﺮآن در ﺷﺐ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﯾﻪ  3ﺳﻮره دﺧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ)اﻧﺎ اﻧﺰﻟﻨﺎه ﻓﯽ ﻟﯿﻠﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ(
 -2ﻟﻔﻆ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ در اواﯾﻞ ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻟﻔﻆ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ در اواﯾﻞ ﺳﻮره ﻗﺎف آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -3ﻟﻔﻆ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ در اواﺧﺮ ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻟﻔﻆ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ در اواﺧﺮ ﺳﻮره ﺑﺮوج آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -4دو اﺳﻢ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

دو اﺳﻢ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺒﯿﻦ و ﻣﺠﯿﺪ.
 -5رﻣﻮز ﻣﮑﯽ ﺑﻮدن آﯾﺎت ﻗﺮآن ﭼﯿﺴﺖ؟

دﻋﻮت ﺑﻪ اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾـﺪ ،اﺧﻼـق ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ،ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن آﯾﺎت وﺳﻮره ﻫﺎ ،ﮐﺜﺮت ﺳﻮﮔﻨـﺪ ﻫﺎ ،ﮐﺜﺮت ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎس و ﻗﺼـﺺ اﻧﺒﯿﺎء از
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﮑﯽ ﺑﻮدن آﯾﺎت اﺳﺖ.
 -6رﻣﻮز ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮدن آﯾﺎت ﻗﺮآن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻃﻮﻻـﻧﯽ ﺑﻮدن آﯾـﺎت و ﺳﻮره ﻫـﺎ،ﺟـﺪال ﺑﺎ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﺟﻬﺎد،ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم و ﻣﻘﺮرات از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣـﺪﻧﯽ ﺑﻮدن آﯾﺎت
اﺳﺖ.

 -7ﻗﺮآن در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم)ص( ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻗﺮآن ﻃﯽ  23ﺳﺎل ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -8ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺟﺰء دارد؟

ﻗﺮآن  30ﺟﺰء دارد.
 -9ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺣﺰب دارد؟

ﻗﺮآن  210ﺣﺰب دارد )ﻫﺮ ﺟﺰء  4ﺣﺰب( وﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺮآن ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ  60ﺣﺰب دارد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺟﺰء دو ﺣﺰب.
 -10ﻧﺎم ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﻗﺮآن  70ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -11ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ،در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن در آﯾﻪ  20ﺳﻮره ﻣﺰﻣﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻓﺎﻗﺮوا ﻣﺎﺗﯿﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن(.
 -12ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﻗﺮآن ،در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﻗﺮآن در آﯾﻪ  204ﺳﻮره اﻋﺮاف اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ) و اذا ﻗﺮي اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﻮا ﻟﻪ .(...
 -13ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮآن ،در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮآن در آﯾﻪ  55ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ) و ﻫﺬا اﻟﮑﺘﺎب اﻧﺰﻟﻨﺎه ﻣﺒﺎرك ﻓﺎﺗﺒﻌﻮه.(...
 -14ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻼوت ﻗﺮآن اﻧﺠﺎم داد ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻼوت ﻗﺮآن اﻧﺠﺎم داد ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﺪ از ﺷﺮ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ)ﻓﺎﺳﺘﻐﺬ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ(
 -15ﻧﺎم ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻗﺮآن ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﻧﺎم ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻗﺮآن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﺮﻗﺎن ،ﻧﻮر ،ذﮐﺮ ،ﺑﯿﺎن ،ﺑﺎﻟﻎ ،ﻣﺒﯿﻦ ،ﮐﺘﺎب ،ﺻﺮاط و ﻫﺪي و . ...
 -16اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن در آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن در آن آﻣﺪه اﺳﺖ آﯾﻪ  85ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﺳﺖ.
 -17آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن در آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آﯾﻪ  13ﺳﻮره ﺑﺮوج آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن در آن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -18آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻋﻠﻤﻬﺎ و آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﻬﺎ در آن اﺳﺖ؟

آن ﮐﺘﺎب ،ﻗﺮآن اﺳﺖ.
 -19ده ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺎت ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ده ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺎت ﻗﺮآن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺒﺎرك ،ﻋﻈﯿﻢ ،ﻣﻮﻋﻈﻪ،ﺣﺪﯾﺚ ،ﺷﺎﻓﯽ ،ﺣﮑﯿﻢ ،ﺗﻨﺰﯾﻞ ،ﻋﺰﯾﺰ ،ﻗﺼﺺ
 -20ﺑﻪ زﯾﺎد ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻣﺰﻣﻞ آﯾﻪ .20
ﻣﻌﺎرف ،اﺧﻼق و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ
 .1ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺳﻮره ﺣﻤﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ازآﯾﻪ اﯾﺎك ﻧﻌﺒﺪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد.
 .2ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ آﯾﻪ آن در ﻣﻮرد دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

آﯾﻪ اي ﮐﻪ ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه در ﺳﻮره ﻣﺮﺳﻼت اﺳﺖ و آن آﯾﻪ وﯾﻞ ﻟﻠﻤﮑﺬﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 .3ﭼﻪ ﺳﻮره اﯾﺴﺖ ﮐﻪ اوﻟﺶ ﺳﺘﺎﯾﺶ  ،وﺳﻄﺶ اﺧﻼص و آﺧﺮش ﻧﯿﺎﯾﺶ اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ اوﻟﺶ ﺳﺘﺎﯾﺶ  ،وﺳﻄﺶ اﺧﻼص و آﺧﺮش ﻧﯿﺎﯾﺸﺎﺳﺖ؛ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ اﺳﺖ.
 .4ﭼﻪ ﺳﻮره اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ دﯾﻦ )ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻧﺒﻮت ،ﻣﻌﺎد( درآن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ دﯾﻦ ) ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﻌﺎد و ﻧﺒﻮت( در ﺳﻮره ﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .5در ﭼﻪ ﺳﻮره اي ﻋﻨﻮان ﺣﺰب اﷲ و ﺣﺰب اﻟﺸﯿﻄﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب اﷲ و ﺣﺰب اﻟﺸﯿﻄﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .6ﭼﻪ ﺳﻮره اي ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪاﺳﺖ؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪا ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﺳﻮره ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .7ﺳﻮره ﻫﺎي ﺳﺠﺪه دار ﯾﺎ ﻋﺰاﺋﻢ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺳﻮره ﻫﺎي ﻓﺼﻠﺖ  ،ﺳﺠﺪه ،ﻧﺠﻢ و ﻋﻠﻖ ﺳﺠﺪه ﻫﺎي واﺟﺐ دارﻧﺪ.
 .8ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در آن ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در آن ﺧﺎﻟﺼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .9ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﻪ دﻋﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﺳﺖ.
 .10اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺳﺠﺪه واﺟﺐ دارد؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺳﺠﺪه واﺟﺐ دارد ﺳﻮره ﺳﺠﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 .11اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ دارد؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ دارد ﺳﻮره اﻋﺮاف اﺳﺖ.
 .12در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن اوﻟﯿﻦ دﻋﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

اوﻟﯿﻦ دﻋﺎ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  126ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .13آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ دارد؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ دارد ﺳﻮره اﻧﺸﻘﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .14در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻧﺎم ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﻋﺬاب اﻟﻬﯽ در ﯾﮏ ﺧﻂ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ  133ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﻋﺬاب اﻟﻬﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .15ﮐﺪام ﺳﻮره ،ﺳﻮره اﺧﻼص و ادب اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﺣﺠﺮات ﺳﻮره اﺧﻼص و ادب اﺳﺖ.
 .16درﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺮار آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﺣﺞ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺮار آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .17ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮدﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن وﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ.

 .18در ﭼﻪ ﺳﻮره اي ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ؛ از ﺷﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﮔﺮان ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد؟

در ﺳﻮره ﻧﺎس ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮوﺳﻮﺳﻪ ﮔﺮان ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد.
 .19در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﻋﺒﺎد اﻟﺮﺣﻤﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﻋﺒﺎداﻟﺮﺣﻤﻦ از آﯾﻪ  63ﺑﻪ ﺑﻌﺪآﻣﺪه اﺳﺖ.
 .20در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﯿﺶ از ده ﺻﻔﺖ از ﻣﺆﻣﻨﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻨﻮن  11ﺻﻔﺖ از ﻣﺆﻣﻨﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .21اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ درﺑﺎره اﺳﺮاف و اﺳﺮاف ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ درﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ درﺑﺎره اﺳﺮاف ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﯾﻪ  147ﺳﻮرﻫﺂل ﻋﻤﺮان اﺳﺖ.
 .22اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﻬﯿﺪ و ﺷﻬﺎدت در راه ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻬﯿﺪ و ﺷﻬﺎدت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ آﯾﻪ  154ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﺳﺖ.
 .23آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺳﺠﺪه واﺟﺐ دارد در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺳﺠﺪه واﺟﺐ دارد در ﺳﻮره ﻋﻠﻖ اﺳﺖ.
 .24در ﮐﺪام آﯾﻪ ﻗﺮآن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺼﻮح ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺼﻮح در آﯾﻪ  8ﺳﻮره ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ.
 .25در ﮐﺪام آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ  7ﺑﺎر از ﺧﻮدش ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟

در آﯾﻪ186ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺧﺪاوﻧﺪ 7ﺑﺎر از ﺧﻮدش ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
 .26آﯾﻪ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺪام آﯾﻪ اﺳﺖ؟

آﯾﻪ اﻟﺪﯾﻦ آﯾﺎت  255و  256و  257ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﺳﺖ.
 .27آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻼك ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮار دارد؟

آﯾﻪ  13ﺳﻮره ﺣﺠﺮات ﻣﻼك ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ.
 .28آﯾﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آﯾﻪ ﻋﺪاﻟﺖ آﯾﻪ ان اﷲ ﯾﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل و اﻟﺤﺴﺎن در ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .29اﻣﯿﺪوارﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن آﯾﻪ  53ﺳﻮره زﻣﺮ »ﻗﻞ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدي اﻟﺬﯾﻦ اﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﯽ اﻧﻔﺴﻬﻢ  «...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .30آﯾﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﮕﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آﯾﻪ ان اﮐﺮﻣﮑﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ اﺗﻘﯿﮑﻢ در ﺳﻮره ﺣﺠﺮات آﯾﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﺗﻘﻮاﭘﯿﺸﮕﺎن اﺳﺖ.
 .31در ﮐﺪام ﺳﻮره از اﻓﺮاد ﻋﯿﺐ ﺟﻮ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ در آن از اﻓﺮاد ﻋﯿﺐ ﺟﻮ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻮره ﻫﻤﺰه اﺳﺖ .
 .32ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺠﺎب در ﮐﺪام آﯾﻪ و ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺠﺎب در ﺳﻮره ﻧﻮر آﯾﻪ  31آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .33ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و ﻃﻌﺎم دادن در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و اﻃﻌﺎم دادن در ﺳﻮره اﺣﺰاب آﯾﻪ  56ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .34ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص در ﭼﻪ ﺳﻮره اي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  178آﻣﺪه اﺳﺖ
 .35ﺣﮑﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺣﮑﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  90آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .36ﺣﮑﻢ ﻏﯿﺒﺖ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺣﮑﻢ ﻏﯿﺒﺖ در ﺳﻮره ﺣﺠﺮات آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .37ﺣﮑﻢ ﺗﺠﺴﺲ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺣﮑﻢ ﺗﺠﺴﺲ در ﺳﻮره ﺣﺠﺮات آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .38ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .39از ﮐﻢ ﻓﺮوش در ﭼﻪ ﺳﻮره اي ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﮐﻢ ﻓﺮوش در ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .40ﺣﮑﻢ ﺣﯿﺾ در ﮐﺪام ﺳﻮره و آﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺣﮑﻢ ﺣﯿﺾ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  222ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ)و ﯾﺴﺌﻠﻮﻧﮑﻌﻦ اﻟﻤﺤﯿﺾ .(...
 .41در ﭼﻪ ﺳﻮره اي از ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در آﯾﺎت آﺧﺮ ﺳﻮره ﻓﺠﺮ از ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .42ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه دزدي در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از ﺣﮑﻢ دزدي و ﮔﻨﺎه دزدي در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  38اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
 .43ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه رﺑﺎ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

در ﺧﺼﻮص رﺑﺎ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺎت  275ﺗﺎ  279ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .44ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه دروﻏﮕﻮﯾﯽ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از ﮔﻨﺎه دروﻏﮕﻮﯾﯽ و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺮر در ﺳﻮره ﻣﺮﺳﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .45ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻧﺴﺄ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .46ﻣﺮاﺣﻞ وﺿﻮ در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﺮاﺣﻞ وﺿﻮ در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  6آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .47آﯾﻪ اﺳﺮاف در ﮐﺠﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

آﯾﻪ اﺳﺮاف )ﮐﻠﻮا و اﺷﺮﺑﻮا و ﻻ ﺗﺴﺮﻓﻮا( در آﯾﻪ  31ﺳﻮره اﻋﺮاف آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .48ﻋﻠﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب در ﮐﺪام آﯾﻪ اﺳﺖ؟

ﻋﻠﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب در ﺳﻮره اﺣﺰاب آﯾﻪ  95آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪن زﻧﺎن و اذﯾﺖ ﻧﺸﺪن آﻧﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .49اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ در آن راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،آﯾﻪ  83ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .50ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺷﮑﺴﺘﻪ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺷﮑﺴﺘﻪ در ﺳﻮره ﻧﺴﺄ آﯾﻪ  101آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .51ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ در ﺳﻮره اﺳﺮي آﯾﻪ  79آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .52از اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدن ﻧﻤﺎز در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز دز ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  43ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .53از ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  43ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .54از روزه در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و ﻣﺠﺎدﻟﻪ از روزه ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .55از رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ در ﮐﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  145ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .56از رﮐﻮع در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از رﮐﻮع در ﺳﻮره ﺣﺞ آﯾﻪ  77ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .57از ﺳﺠﺪه در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺳﺠﺪه در ﺳﻮره ﺣﺞ آﯾﻪ  77ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .58از دﻋﺎ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از دﻋﺎ از ﺟﻤﻠﻪ درﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ آﯾﻪ  60ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .59ﻧﻔﺮت آﻣﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﻼل ﻧﺰد ﺧﺪا ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻨﻔﻮر ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﻼل ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﻃﻼق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 .60اﺣﮑﺎم ارث در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻗﺎﻧﻮن ارث در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .61در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از رﻫﺒﺮي ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﺎﻋﺖ از رﻫﺒﺮي اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .62اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص دﯾﻦ اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﯾﻪ 19ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .63آﺧﺮﯾﻦ دﻋﺎ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ؛ از زﺑﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ و در ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ؟

آﺧﺮﯾﻦ دﻋﺎ در ﻗﺮآن از زﺑﺎن ﺣﻀﺮت ﻧﻮح اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻧﻮح آﯾﻪ آﺧﺮ ﻗﺮار دارد.
 .64در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺣﮑﻢ اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺣﮑﻢ اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .65از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﮐﺪام آﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و رﮐﻮع ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ رﮐﻮع ﮐﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ 43ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 .66اﺣﮑﺎم ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎ و اﺣﮑﺎم ﺣﻼل و ﺣﺮام در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

اﺣﮑﺎم ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎ و اﺣﮑﺎم ﺣﻼل و ﺣﺮام در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .67روﺣﯿﻪ ﺷﻬﺎدت ﻃﻠﺒﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺣﺪي اﻟﺤﺴﻨﯿﻦ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

روﺣﯿﻪ ﺷﻬﺎدت ﻃﻠﺒﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺣﺪي اﻟﺤﺴﻨﯿﻦ در آﯾﻪ  52ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .68از اﺣﮑﺎم ﺣﺞ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻋﺒﺎدت ﺣﺞ در ﺳﻮره ﺣﺞ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .69از اﺣﮑﺎم ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از اﺣﮑﺎم ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻮره ﻧﻮر ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .70از اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮري در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از اﺻﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮري در آﯾﻪ 38ﺳﻮره ﺷﻮري ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 .71در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ از ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ ،ﺻﺒﺮ از ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﺻﺒﺮ از ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺻﺒﺮ و رﺣﻤﺖ در ﺳﻮره ﺑﻠﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .72ﺑﯿﺎن ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻤﺎن ،ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺣﻖ وﺻﺒﺮ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻋﺼﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 .73اﺣﮑﺎم ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

اﺣﮑﺎم ﺷﯿﺮ دادن ﻓﺮزﻧﺪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  233ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
 .74در ﺧﺼﻮص ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ در ﮐﺪام ﺳﻮره اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺧﺼﻮص ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﯾﻪ  245اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .75آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﺪارد و در ﻗﺮآن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

آن ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪارد ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ
 .76آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن از ﻗﺘﻞ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ؟

ﻓﺘﻨﻪ از ﻗﺘﻞ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
 .77در ﮐﺪام آﯾﻪ  8ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

آﯾﻪ  23ﺳﻮره ﺣﺸﺮ ،ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .78در ﮐﺪام آﯾﻪ  3اﺳﻢ از اﺳﻤﺎءاﻟﺤﺴﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
 .79ذﮐﺮ ﺳﺠﺪه از اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ ﮐﺪام ﺳﻮره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﻋﻠﯽ
 .80راه ﻫﺎي اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

آﯾﻪ  155ﺳﻮره ﺑﻘﺮه راه ﻫﺎي اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.

 .81آﯾﺎت دﻋﺎﯾﯽ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﮐﺪام اﺳﺖ؟

 5آﯾﻪ دﻋﺎﯾﯽ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه وﺟﻮد دارد.
 .82ﺑﻪ ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻫﻤﺰه آﯾﻪ  1و ...
 .83ﺑﻪ ﮐﺘﻤﺎن در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﺣﺰاب آﯾﻪ  58و...
 .84ﺑﻪ دروغ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻧﺤﻞ آﯾﻪ  105و ...
 .85ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﺣﺠﺮات آﯾﻪ  11و ...
 .86ﺑﻪ ﻧﮑﻮﻫﺶ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﺣﺠﺮات آﯾﻪ  11و ...
 .87ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﻧﻔﺎل آﯾﻪ  58و ...
 .89ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ ﺑﺪ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﻪ  38و ...
 .90ﺑﻪ ﺣﺮام ﺧﻮاري در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﻪ  54و ...
 .91ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﻧﻔﺎل آﯾﻪ  46و ...
 .92ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ آﯾﻪ  43و ...
 .93ﺑﻪ ﺗﮑﺒﺮ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن آﯾﻪ  18و ...
 .94ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺪ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﺣﺠﺮات آﯾﻪ  12و ...
 .95در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از آﯾﺎت ﺑﻪ روزه ﺳﮑﻮت اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ آﯾﻪ 26
 .96در ﮐﺪام آﯾﺎت ،ﻓﺮزﻧﺪان و اﻣﻮال زﯾﻨﺖ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ؟

ﺳﻮره ﮐﻬﻒ آﯾﻪ 6
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﻗﺮآن
 .1ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن زﻧﺪه اﺳﺖ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن زﻧﺪه اﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان آﯾﻪ  55ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم  26ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .3ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﻀـﺮت آدم ،ادرﯾﺲ ،ﻧﻮح ،ﻫﻮد ،ﺻﺎﻟﺢ ،ﻟﻮط ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ،اﺳـﺤﺎق ،ﯾﻌﻘﻮب ،ﯾﻮﺳﻒ ،اﯾﻮب ،ﯾﻮﻧﺲ،
ﺷﻌﯿﺐ ،ﻣﻮﺳﯽ ،ﻫﺎرون،داود ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ،اﻟﯿﺎس ،ﯾﺴﻊ ،ذواﻟﮑﻔﻞ ،ﻋﺰﯾﺮ ،زﮐﺮﯾﺎ ،ﯾﺤﯿﯽ ،ﻋﯿﺴﯽ،ﻣﺤﻤﺪ.
 .4ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ زره ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺖ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ زره ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻀﺮت داود اﺳﺖ.
 .5ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ رﻓﺖ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ رﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﯾﻬﺎول ﺳﻮره اﺳﺮي ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .6ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدوﮔﺮي ﺳﺎﺣﺮان را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮد؟

ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﺳـﺤﺮ و ﺟﺎدوي ﺟﺎدوﮔﺮان را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد ﺣﻀـﺮت ﻣﻮﺳـﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﯾﺎت  45ﺗﺎ  47ﺳﻮره ﺷـﻌﺮا ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 .7ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻮر ﺷﻔﺎ ﻣﯽ داد و ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﯿﮑﺮد؟

ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﻮر را ﺷـﻔﺎ ﻣﯽ داد و ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧـﺪا ﺷـﻔﺎﻣﯽ داد ﺣﻀـﺮت ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻣﺎﺋـﺪه آﯾﻪ  110ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﯽ ازآن ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .8ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻔﺎر او را ﺑﻪ آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ وﻟﯽ او ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ؟

ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻔـﺎر ﺑﻪ آﺗﺶ اﻧـﺪاﺧﺘﻪ ﺷـﺪ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮون آﻣـﺪ ﺣﻀـﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء آﯾﺎت  69 68ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .9ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ داراي  12ﭘﺴﺮ ﺑﻮد؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ 12ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮد.
 .10ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در دل ﻣﺎﻫﯽ اﺳﯿﺮ ﺷﺪ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ در دل ﻣﺎﻫﯽ اﺳﯿﺮ ﺷﺪ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت آﯾﺎت  139ﺗﺎ  142ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .11ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎز ﺑﻮد؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎز ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻫﻮد آﯾﻪ  37ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
 .12ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺒﺮ دار ﺑﻮد؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﺗﺒﺮ داﺷﺖ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء آﯾﻪ  57ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .13ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮاب ﯾﺎزده ﺳﺘﺎره را دﯾﺪه ﺑﻮد؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﺧﻮاب  11ﺳﺘﺎره را دﯾﺪ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ آﯾﻪ  4ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .14ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺪون ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺪون ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﻀﺮت آدم ﺑﻮد.
 .15ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺪون ﭘﺪر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺪون ﭘﺪر ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ و ﺣﻀﺮت آدم ﺑﻮدﻧﺪ.
 .16ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮي داﺷﺘﻨﺪ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﺣﻀﺮﺗﺎﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق ،ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺳﻒ ،داود و
ﺳﻠﯿﻤﺎن ،زﮐﺮﯾﺎ و ﯾﺤﯿﯽ و ...
 .17ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮادر ﺑﻮدﻧﺪ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮادر ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و اﺳﺤﺎق.
 .18ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﻫﻢ ﻋﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﻫﻢ ﻋﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﺧﻀﺮ و ﻣﻮﺳﯽ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻟﻮط ،ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺳﻒ ،ﻣﻮﺳﯽ و ﺷﻌﯿﺐ و ...
 .19ﻧﺎم ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻪ ﺳﻮره اﺳﺖ؟

ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ ،ﻫﻮد ،ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺳﻮره ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﺎﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .20اﺳﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ؟

ﺷﺶ ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻧﻮح ،ﻫﻮد ،ﯾﻮﺳﻒ و ﯾﻮﻧﺲ.
 .21ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ داراي ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺑﻮد؟

ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ داراي ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻔﺒﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .22ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ؟

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰه داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺗﻤﻮﺳﯽ ،ﻋﯿﺴﯽ و ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪاﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
 .23از ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ ﺻﺒﺮ و اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد؟

از ﺣﻀﺮت اﯾﻮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ ﺻﺒﺮ و ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
 .24ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ؟

ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﯾﻮﺳﻒ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ
 .25ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪ؟

ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب از ﻓﺮاق ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪ.
 .26ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭘﺪرﺷﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮادرﺷﺎن؟

ﺣﻀﺮت اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و اﺳﺤﺎق ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد و ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
 .27ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭘﺪر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻫﻢ ﺟﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ؟

ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر دو ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺟﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺑﻮدﻧﺪ.
 .28ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﯾﮕﺮ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟

ﺣﻀﺮت ﺧﻀﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد
 .29ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان داراي ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻣﻮﺳﯽ ،ﻋﯿﺴﯽ ،داوود،و ﺣﻀﺮﺗﻤﺤﻤﺪ داراي ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .30ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﯾﮕﺮ را ﭘﻨﺎه داد؟

ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ،ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ را ﭘﻨﺎه داد.
 .31ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ.
 .32ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؟

ﺣﻀﺮت آدم و زﮐﺮﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﯾﺤﯿﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
 .33ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻗﺎﺗﻞ ﺷﺪ؟

ﻗﺎﺑﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت آدم ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺷﺪ.
 .34ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﺳﻼم ﺑﺸﺎرت داد؟

ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﺸﺎرت داد ﮐﻪ درﺳﻮره ﺻﻒ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .35ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻓﺮزﻧﺪش ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪ؟

ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪ.

 .36ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮﻣﺶ ﻣﺴﺨﺮه ﺷﺪ ﮐﯿﺴﺖ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮم ﺧﻮدش ﻣﺴﺨﺮه ﺷﺪ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﺑﻮد.
 .37ﻧﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﻀﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
 .38ﺻﻔﺖ ﺧﻠﯿﻞ ا ...ﺻﻔﯽ ا ...و ﻣﻌﻠﻢ اﻻﺳﻤﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ؟

ﺻﻔﺎت ﺧﻠﯿﻔﻪ ا ...و وﺻﯽ ا ...و ﻣﻌﻠﻢ اﻻﺳﻤﺎء ﺻﻔﺎت ﺣﻀﺮت آدم اﺳﺖ.
 .39ﺻﻔﺖ روح ا ...ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ؟

ﺻﻔﺖ روح ا ...ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ
 .40ﺻﻔﺖ ﮐﻠﯿﻢ ا ...ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ؟

ﺻﻔﺖ ﮐﻠﯿﻢ ا ...ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ.
 .41ﺻﻔﺖ ذواﻟﻨﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ؟

ﺻﻔﺖ ذواﻟﻨﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ اﺳﺖ
 .42دو ﺗﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮازدواج ﻧﮑﺮدﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

ﺣﻀﺮت ﯾﺤﯿﯽ و ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺠﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
 .43ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﺷﻐﻠﺶ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺑﻮد؟

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺷﻐﻠﺶ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
 .44ﻧﺎم ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﮕﺮان در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ دو ﺑﺎر در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .45ﻧﺎم اﺻﻠﯽ ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﺑﻮد؟

ﻧﺎم اﺻﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﺑﻮد.
 .46در زﻣﺎن ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻃﺒﺎﺑﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ رواج داﺷﺖ؟

در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻃﺒﺎﺑﺖ رواج داﺷﺖ.
 .47در زﻣﺎن ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو رواج داﺷﺖ؟

در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو رواج داﺷﺖ.
 .48ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؟

ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
 .49ﻧﺎم  16ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﯾﮑﯽ از ﺳﻮره ﻫﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎم آن ﺳﻮره ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء ﻧﺎم  16ﺗﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .50ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﺧﺪا ﻣﻠﻘﺐ اﺳﺖ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﺧﺪا ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪه ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻠﯿﻢ ا ...اﺳﺖ.
 .51ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﮑﯽ ازﻣﺮدان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ؟

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ در ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ.
 .52ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻟﻘﺐ دوﺳﺖ ﺧﺪا را داﺷﺖ؟

ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻞ ا ...ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻮد.
 .53ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﻋﻔﺖ و ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ؟

ﺣﻀﺮت ﯾﺤﯿﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﻔﺖ و ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ.
 .54ﻧﺎم ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اواﻟﻌﺰم در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 5ﺗﻦ ازﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم )ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻣﻮﺳﯽ ،ﻋﯿﺴﯽ وﻣﺤﻤﺪ( ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .55ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﺮد؟

ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﺮد.
 .56ﻣﻌﺠﺰات ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻌﺠﺰات ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﯾﺪ ﺑﯿﻀﺎء ،اژدﻫﺎ ﺷﺪﻧﻌﺼﺎي ﻣﻮﺳﯽ و ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ درﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎ.

 .57ﻧﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اواﻟﻌﺰم ﻫﺮ ﮐﺪام ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻧﻮح  43ﺑﺎر ،ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ  68ﺑﺎر ،ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ 136ﺑﺎر ،ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ  33ﺑﺎر ،ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ 5ﺑﺎر.
 .58دو ﺗﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻌﺒﻪ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻪ ﻧﺎم دارﻧﺪ؟

ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺣﻀﺮت اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻌﺒﻪ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.
 .59ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ؟

ﺣﻀﺮت زﮐﺮﯾﺎ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
 .60ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻗﻮم ﺛﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻮد؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮد.
 .61ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﻮم ﺳﺒﺎء ﮐﻪ ﺑﻮد؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﻮم ﺳﺒﺎء ﺣﻀﺮت داود ﺑﻮد.
 .62ﻧﺎم دو ﺗﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺣﻀﺮت ﯾﺤﯿﯽ و ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
 .63ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻧﻮﺷﺖ؟

ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻧﻮﺷﺖ
 .64اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ؟

اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ ﺣﻀﺮﺗﻤﻮﺳﯽ ﺑﻮد.
 .65ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺟﺪ اول رﺳﻮل اﮐﺮم ﺑﻮد؟

ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﺪ اول ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد.
 .66ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺖ و ﻟﺒﺎس دوﺧﺖ؟

ﺣﻀﺮت ادرﯾﺲ ﺧﻂ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ و ﻟﺒﺎس ﻣﯽ دوﺧﺖ.
 .67ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﯽ ﺳﻮاد ﺑﻮد؟

ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯽ و ﺑﯽ ﺳﻮاد ﺑﻮدﻧﺪ.
 .68ﻧﺎم ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ  136ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .69ﺻﻔﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ذﺑﯿﺢ ا ...اﺳﺖ؟

ﺻﻔﺖ ﺣﻀﺮت اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ذﺑﯿﺢ ا ...اﺳﺖ.
 .70ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد.
 .71ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .72ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ زن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺣﻀﺮت ﻧﻮح و ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺶ ازﯾﮏ زن داﺷﺘﻨﺪ.
 .73ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﺑﻮد ﮐﻪ زن ﻧﺪاﺷﺖ؟

ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ زن ﻧﺪاﺷﺖ.
 .74ﻋﻤﺮ ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻮد؟

ﻋﻤﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﺰﻧﺪه اﺳﺖ.
 .75ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻞ ا ...ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؟

ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻞ ا ...ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد.
 .76ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﺑﻮد.
 .77ﺣﻀﺮت ﻫﻮد ﺑﺮ ﮐﺪام ﻗﻮم ﻣﺒﻌﻮث ﺑﻮد؟

ﺣﻀﺮت ﻫﻮد ﺑﺮ ﻗﻮم ﻋﺎد ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ.

 .78ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺎم داﺷﺘﻨﺪ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو اﺳﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ) :ﻣﺤﻤﺪ ،اﺣﻤﺪ( )ﯾﻮﻧﺲ،ذواﻟﻨﻮن( )ﻋﯿﺴﯽ،ﻣﺴﯿﺢ( )ﯾﻌﻘﻮب ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ( و . ...
 .79ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .80ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ؟

ﺣﻀﺮت ﯾﺤﯿﯽ را ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ.
 .81ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در اﯾﺮان ﻣﺪﻓﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺣﻀﺮت داﻧﯿﺎل در ﺷﻮش و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در اﺻﻔﻬﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﺎي اﯾﺮان ﻣﺪﻓﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .82ﻟﻘﺐ ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ؟

ﻟﻘﺐ ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ.
 .83ﻣﻌﺠﺰات ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

ﻣﻌﺠﺰات ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪه از ﮔﻞ ،زﻧﺪه ﮐﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ درﮔﻬﻮاره و ﺷﻔﺎ دادن ﺑﯿﻤﺎران
 .84در ﮐﺪام آﯾﻪ ﻧﺎم ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در آﯾﻪ ي ﺳﯽ ام ﺳﻮره اﺣﺰاب ﻧﺎم ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 .85ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻮر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؟

ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﺑﻪ ﺷﮑﻮر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
 .86ﻣﻌﺠﺰات ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻃﺎﻫﺎ اﯾﺎت  20اﻟﯽ .22
 .87ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮد؟

ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع(
اﺳﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﻗﺮآن

 -1ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﻤﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﺎء ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺮف ﯾﺎء ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﯾﻌﻘﻮب ،ﯾﻮﺳﻒ ،ﯾﺤﯿﯽ ،ﯾﻮﻧﺲ و ﯾﺴﻊ و ...
 -2ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﻤﺸﺎن ﺑﺎ اﻟﻒ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺮف اﻟﻒ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آدم،ادرﯾﺲ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،اﺳﺤﺎق ،اﯾﻮب و اﻟﯿﺎس و...
 -3ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﻤﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﯿﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺮف ﻋﯿﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ و ﻋﺰﯾﺮ
 -4ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﻤﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺮف ﺳﯿﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن و . ...
 -5ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﻤﺸﺎن ﺑﺎ اﻟﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺮف اﻟﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﻀﺮت ﻟﻮط و ...
 -6ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﻤﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺮف ﻣﯿﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﻣﺤﻤﺪ و ...
 -7ﻧﺎم ﺣﻀﺮت آدم 7ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﺣﻀﺮت آدم در  25آﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﮐﻬﻒ ،ﻣﺮﯾﻢ و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -8ﻧﺎم اﻟﯿﺴﻊ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

اﻟﯿﺴﻊ  2ﺑﺎر در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -9ﻧﺎم ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ 7در ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ در  63آﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه و آل ﻋﻤﺮان و ﻧﺴﺎء و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ
 -10ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ادرﯾﺲ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺣﻀﺮت ادرﯾﺲ  2ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﺮﯾﻢ و اﻧﺒﯿﺎء آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -11ﻧﺎم ﺣﻀﺮت اﺳﺤﺎق در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﺣﻀﺮت اﺳﺤﺎق  17ﺑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه و آل ﻋﻤﺮان و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -12ﻧﺎم ﺣﻀﺮت اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﺣﻀﺮت اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ  12ﺑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه و آل ﻋﻤﺮان و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -13از ﺣﻀﺮت داود در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺣﻀﺮت داود  16ﺑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه و ﻧﺴﺎء و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -14از ذواﻟﮑﻔﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎردر ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ذواﻟﮑﻔﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  2ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -15از زﮐﺮﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از زﮐﺮﯾﺎ  8ﺑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي آل ﻋﻤﺮان ،ﻧﺴﺎء و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -16از ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن  17ﺑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻧﻤﻞ ،ﻧﺴﺎء و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -17ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ  11ﺑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف ،ﻫﻮد ،ﺷﻌﺮا ،ﻋﻨﮑﺒﻮت و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -18از ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢ  9ﺑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف ،ﻫﻮد ،ﺷﻌﺮاء و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -19ﻧﺎم ﻋﺰﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﻋﺰﯾﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﯾﻪ  30آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -20ا زﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ  25ﺑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،آل ﻋﻤﺮان و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -21از ﻟﻮط ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از ﻟﻮط ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  27ﺑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف ،ﻫﻮد ،ﺷﻌﺮاء و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -22ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ  136ﺑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه،آل ﻋﻤﺮان و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -23ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻧﻮح  43ﺑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي آل ﻋﻤﺮان،ﻧﺴﺎء ،اﻧﻌﺎم و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﻫﺎ  ،ﻗﺼﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ در ﻗﺮآن
 .1داﺳﺘﺎن ﮔﺎو ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﮔﺎو ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺎت  67ﺗﺎ  73آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .2داﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎي ﮐﻌﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎي ﮐﻌﺒﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺎت  125ﺗﺎ  127آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .3داﺳﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺒﻠﻪ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺒﻠﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺎت 142ﺗﺎ  144اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .4ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺪﯾﺮﺧﻢ درآﯾﺎت 3و  67ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .5داﺳﺘﺎن ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .6داﺳﺘﺎن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻗﻮم ﻣﻮﺳﯽ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻗﻮم ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف و ﻃﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .7داﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮاج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮاج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ ﺳﻮره اﺳﺮي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .8داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ در ﺳﻮره ﮐﻬﻒ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .9داﺳﺘﺎن واﻟﺪت ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن واﻟﺪت ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .10داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و دﺧﺘﺮان ﺷﻌﯿﺐ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮان ﺷﻌﯿﺐ و ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ در آﯾﻪ  35ﺳﻮره ﻗﺼﺺ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .11داﺳﺘﺎن اﻓﮏ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن اﻓﮏ در ﺳﻮره ﻧﻮر آﯾﻪ  11آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .12داﺳﺘﺎن ﻗﺎرون در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻗﺼﺺ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻗﺎرون اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .13داﺳﺘﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ازدواج ﺑﺎ زن ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اش زﯾﺪ در ﭼﻪ ﺳﻮره اﯾﺂﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ زن ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اش از آﯾﻪ  36ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻮره اﺣﺰاب آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .14داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺑﻠﻘﯿﺲ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺑﻠﻘﯿﺲ در ﺳﻮره ﺳﺒﺄ و ﻧﺤﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .15داﺳﺘﺎن ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ در ﺳﻮره ﻗﻤﺮ آﯾﻪ اول آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .16داﺳﺘﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ در ﺳﻮره ﺣﺸﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
 .17ﻣﺎﺟﺮاي ﺣﻀﺮت ﻧﻮح در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻧﻮح در ﺳﻮره ﻧﻮح آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .18داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻓﯿﻞ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻓﯿﻞ در ﺳﻮره ﻓﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .19داﺳﺘﺎن اﺑﻮ ﻟﻬﺐ و ﻫﻤﺴﺮش در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن اﺑﻮﻟﻬﺐ و ﻫﻤﺴﺮش در ﺳﻮره ﻣﺴﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .20داﺳﺘﺎن ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ در ﺳﻮره ﻓﺘﺢ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .21داﺳﺘﺎن ﻫﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﮐﺪام ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﻫﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺳﻮره اﻧﻔﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .22اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﻧﺎم ﭼﻪ ﺳﻮره اﯾﺴﺖ؟

اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ اﺳﺖ.
.23داﺳﺘﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را ﺷﻤﺎرش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﭼﻪ ﺳﻮره اﯾﺴﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را ﺷﻤﺎرش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺳﻮره ﺗﮑﺎﺛﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
.24ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﻮﺳﯿﺪه در ﮐﺪام ﺳﻮره اﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﻮﺳﯿﺪه در اواﺧﺮ ﺳﻮره ﯾﺲ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
.25داﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ و ﮔﻮي دﺧﺘﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ و ﮔﻮي دﺧﺘﺮان ﺷﻌﯿﺐ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ در ﺳﻮره ﻗﺼﺺ آﻣﺪه اﺳﺖ.
.26داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻮي ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه اي دارد ﮐﺪام اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ در ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮي ﭘﯿﺮاﻫﻨﺪر آن ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه اي دارد.
.27ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آدم در ﮐﺠﺎي ﻗﺮآن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ

داﺳﺘﺎن ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آدم در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه و ص آﻣﺪه اﺳﺖ.
.28داﺳﺘﺎن ﺧﻮاب ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺰﯾﺮ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﺧﻮاب  100ﺳﺎﻟﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺰﯾﺮ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ 259اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
.29راﺟﻊ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﮐﺪام ﺳﻮره اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

راﺟﻊ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺳﻮره اﺳﺮي اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

.30ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آدم و ﻫﻮا و ﻫﺒﻮط آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آدم و ﺣﻮا و ﻫﺒﻮط آﻧﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺎت  30ﺗﺎ  38آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .31داﺳﺘﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺖ ﻫﺎ در ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎ آﯾﺎت 51ﺗﺎ  70ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .32داﺳﺘﺎن ﺣﻮارﯾﻮن و ﻋﯿﺴﯽ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﺣﻮارﯾﻮن ﻋﯿﺴﯽ درﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﺎﺋﺪه و ﺻﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .33داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب اﺧﺪود در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب اﺧﺪود در ﺳﻮره ﺑﺮوج ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
.34داﺳﺘﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺪر در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﺑﺪر در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻧﻔﺎل و آل ﻋﻤﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ.
.35داﺳﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار در اﯾﻪ  107ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
.36ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻫﺎﻟﮑﺖ ﺑﺎر ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﭙﺎه او و ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺶ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﭙﺎه او و ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺶ در ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ.
.37داﺳﺘﺎن ﻫﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﻮم ﻋﺎد در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﻫﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﻮم ﻋﺎد در آﯾﺎت  50ﺗﺎ  60ﺳﻮره ﻫﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
.38ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ذو اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ در ﺳﻮره ﮐﻬﻒ اﻣﺪه اﺳﺖ
.39داﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﻀﺮ در ﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﻀﺮ در ﺳﻮره ﮐﻬﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ.
.40داﺳﺘﺎن ﺷﯿﻮه اﻧﺤﺮاف ﺳﺎﻣﺮي در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﺷﯿﻮه اﻧﺤﺮاف ﺳﺎﻣﺮي در ﺳﻮره ﻃﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
.41ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت داود در ﮐﺪام ﺳﻮره اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت داود در ﺳﻮره ﺳﺒﺄ آﻣﺪه اﺳﺖ.
.42داﺳﺘﺎن ذﺑﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ذﺑﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ.
.43از ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﯽ در آﯾﻪ  20ﺳﻮره زﻣﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
.44داﺳﺘﺎن ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن از آﯾﻪ 27ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
.45از ﻫﻼﮐﺖ ﻗﻮم ﻫﻮددر ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻫﻼﮐﺖ ﻗﻮم ﻫﻮد در ﺳﻮره اﺣﻘﺎف ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
.46داﺳﺘﺎن ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻓﺘﺢ  ،آﯾﻪ  27ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻓﺘﺢ ﻣﺒﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
.47در ﺧﺼﻮص ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻦ و اﻗﺴﺎم آن در ﮐﺪام ﺳﻮره اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺧﺼﻮص ﺟﻦ و اﻗﺴﺎم آن در ﺳﻮره ﺟﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .48از داﺳﺘﺎن ﺛﻤﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻪ ﺻﺎﻟﺢ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از داﺳﺘﺎن ﺛﻤﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻪ ﺻﺎﻟﺢ در ﺳﻮره ﺷﻤﺲ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .49ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮاي اوﻟﯿﻦ ﻗﺘﻞ ﺑﺸﺮ در آن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﭽﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ در آن ﻣﺎﺟﺮاي اوﻟﯿﻦ ﻗﺘﻞ ﺑﺸﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .50داﺳﺘﺎن ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

داﺳﺘﺎن ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﺑﺮﻫﯿﻢ در ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء آﯾﻪ  57ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺴﺠﺪ ،ﻧﻤﺎز و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ
 .1اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺆذن در آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺆذن در آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﯾﻪ  44ﺳﻮرﻫﺎﻋﺮاف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .2آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آﺧﺮﯾﻦ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ آﯾﻪ  18ﺳﻮره ﺟﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

در آﯾﻪ  114ﺳﻮره ﺑﻘﺮه راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
 .4آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﭘﻨﺞ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻫﺎي ﯾﻮﻣﯿﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﭘﻨﺞ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻫﺎي ﯾﻮﻣﯿﻪ در ان آﻣﺪه اﺳﺖ اﯾﻪ  78ﺳﻮرﻫﺎﺳﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .5ﻧﺰول ﮐﺪام آﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺒﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺰول آﯾﻪ  144ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺒﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .6دﺳﺘﻮر ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار در ﮐﺪام آﯾﻪ ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

دﺳﺘﻮرﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار در آﯾﻪ  107ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .7ﻧﺰول ﮐﺪام آﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ذﮐﺮ ﺳﺠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺰول آﯾﻪ ﺳﺒﺢ اﺳﻢ رﺑﮏ اﻟﻌﻠﯽ در آﻏﺎز ﺳﻮره اﻋﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ذﮐﺮ ﺳﺠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .8ﻧﺎم ﮐﺪام ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام  ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻘﺼﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .9ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ  15ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻫﻢ ﭼﻮن ﺑﻘﺮه  ،ﻣﺎﺋﺪه و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .10ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار در ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

 .11ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ در آﯾﻪ اول ﺳﻮره اﺳﺮي آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .12اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪي ﮐﻪ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﺪام ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ؟

اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪي ﮐﻪ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم و ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم در ﻗﺮآن
 .1ﮐﺪام ﺳﻮره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮاي ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻋﺎدﯾﺎت ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺳﺖ.
 .2ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﻪ ﺳﻮره ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻓﺠﺮ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ.
 .3ﺳﻮره اي ﮐﻪ در ﺷﺄن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه؛ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺳﻮره اي ﮐﻪ در ﺷﺄن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ :ﻧﺎزل ﺷﺪه؛ ﺳﻮره دﻫﺮ اﺳﺖ.
 .4ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺳﻮره ﻫﺎي ﻃﻪ،ﯾﺲ،ﻣﺪﺛﺮ و ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .5آﯾﺎت ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در اواﯾﻞ ﺳﻮره اﺳﺮي آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .6در ﮐﺪام آﯾﻪ ﺻﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻘﯿﻪ اﷲ از ﺻﻔﺎت اﻣﺎم ﻣﻬﺪي )ﻋﺠﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ(اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ  86ﺳﻮره ﻫﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .7از اﺣﻤﺪ در ﮐﺠﺎي ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از اﺣﻤﺪ در ﺳﻮره ﺻﻒ آﯾﻪ  6ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .8اﻣﯽ )از ﺻﻔﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

اﻣﯽ دو ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ  157و  159آﻣﺪه اﺳﺖ.

 .9اول اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ )از ﺻﻔﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

اول اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در دو آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻧﻌﺎم و زﻣﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .10ﮐﺪام ﺻﻔﺎت و ﻧﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺻﻔـﺎت ﺑﺮﻫـﺎن  ،ﺑﺸـﯿﺮ  ،داﻋﯿﺎ اﻟﯽ ﷲ ،رﺋﻮف ،رﺣﯿﻢ ،رﺳﻮل ﻣﺒﯿﻦ،ﺳـﺮاج ﻣﻨﯿﺮ ،ﺷﺎﻫـﺪ ،ﺷـﻬﯿﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ،ﻃﻪ ،ﻣﺒﺸـﺮ ،ﻣـﺪﺛﺮ ،ﻣـﺬﮐﺮ،
رﺳﻮل،ﻣﻨﺬر ،ﻧﺬﯾﺮ ،ﻧﺬﯾﺮﻣﺒﯿﻦ ،وﻟﯽ ،ﯾﺎﺳﯿﻦ از ﺻﻔﺎت و ﻧﺎم ﻫﺎي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯿﺎﺳﻼم اﺳﺖ.
 .11ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﯾﻪ  40ﺳﻮره اﺣﺰاب آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .12رﺣﻤﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

رﺣﻤﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ در ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء آﯾﻪ  107آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .13رﺳﻮل اﷲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

رﺳﻮل اﷲ  12ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺑﻪ  ،اﺣﺰاب ،ﻓﺘﺢ  ،ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن و ﺣﺠﺮات آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .14ﻋﺒﺪ اﷲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺒﺪ اﷲ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﺟﻦ آﯾﻪ  19آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .15ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ  4ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .16ﻧﺎم ﻣﺒﺎرك ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﻣﺒﺎرك ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم  5ﺑﺎر  ،ﮐﻪ  4ﺑﺎر ﻣﺤﻤﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﻤﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .17در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ از آﻧﺎن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ .
 .18از دوﺳﺘﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺟﺮ ﻧﺒﻮت در ﭼﻨﺪ ﺟﺎي ﺳﻮره ﺷﻌﺮاء ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از دوﺳﺘﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺟﺮ ﻧﺒﻮت و ﻣﻨﻈﻮر آﯾﻪ )و ﻣﺎ اﺳﺌﻠﮑﻤﻌﻠﯿﻪ ﻣﻦ اﺟﺮ 5(...ﺑﺎر در ﺳﻮره ﺷﻌﺮاء اﻣﺪه اﺳﺖ.

 .19رﺳﺎﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺸﺎن در دﻋﻮت ﮐﻠﯿﺎش در ﮐﺪام ﺳﻮره آﻣﺪه اﺳﺖ؟

رﺳﺎﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم در آﯾﻪ  28ﺳﻮره ﺳﺒﺄ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .20ﺳﻔﺮ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟

ﺳﻔﺮ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻌﺮاج ﻧﺎم دارد.
 .21ﭼﻪ ﺳﻮره اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﮐﻮﺛﺮ
 .22ﺑﺸﺎرت آﻣﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در ﮐﺪام ﺳﻮره ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﺻﻒ)آﯾﻪ (6
 .23آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻤﻮده در ﮐﺪام ﺳﻮره و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ؟

ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ آﯾﻪ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ
ﮐﺘﺐ در ﻗﺮآن
 -1ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ و داود و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ )ﺗﻮرات( ،ﮐﺘﺎب ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )اﻧﺠﯿﻞ(،ﮐﺘﺎب ﺣﻀﺮت داود )زﺑﻮر( و ﮐﺘﺎب ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ﺻﺤﻒ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ(اﺳﺖ.
 -2ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﻬﺎ در آن اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﻬﺎ در آن اﺳﺖ ﻗﺮآن اﺳﺖ ) .وﻻ رﻃﺐ و ﻻ ﯾﻠﺒﺲ اﻻ ﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﯿﻦ(
 -3ﮐﺪام ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﺷﻔﺎ و رﺣﻤﺖ اﺳﺖ؟

ﮐﺘﺎب ﻫﺪاﯾﺖ و ﺷﻔﺎ و رﺣﻤﺖ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ  9و  82ﺳﻮره اﺳﺮي ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -4ﮐﺪام ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻮه ﻣﺘﺎﻟﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ؟

ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺣﺸﺮ آﯾﻪ  21ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -5ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﻧﺪارد؟

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي آن ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﻧﺪارد ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﻮرﻫﻤﺰﻣﻞ آﯾﻪ  20ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -6ﮐﺪام ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي آﺳﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي اﻧﺠﯿﻞ ،ﺗﻮرات ،زﺑﻮر ،ﺻﺤﻒ و ﻗﺮآن در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -7ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )اﻧﺠﯿﻞ( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم اﻧﺠﯿﻞ  12ﺑﺎر در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -8ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﻗﺮآن ،اﻧﺠﯿﻞ ،ﺗﻮرات ،زﺑﻮر ،ﺻﺤﻒ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺻﺤﻒ ﻣﻮﺳﯽ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺎﻣﯽ ﺧﺎص در ﻗﺮآن
 -1ﻧﺎم ﭼﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﺎن در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﯾﺄﺟﻮج و ﻣﺄﺟﻮج ،ﻋﺎد ،ﻗﺮﯾﺶ ،اﺻﺤﺎب اﻻﯾﮑﻪ و اﺻﺤﺎب اﻟﺮس
 -2ﻧﺎم ﭼﻪ ﺷﺐ ﺧﺎﺻﯽ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﺷﺐ ﻗﺪر در ﺳﻮره ﻗﺪر ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -3ﻧﺎم ﭼﻪ ﮐﻮﻫﯽ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﻃﻮر ﺳﯿﻨﺎ در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -4ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪي ﮐﻪ در ﻗﺮآن از او ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ؟

از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم او در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎرون اﺷﺎره ﮐﺮد.
 -5ﻧﺎم ﮐﺪام ﺣﮑﯿﻢ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﻟﻘﻤﺎن ﺣﮑﯿﻢ در ﻗﺮآن و در ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -6اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ اي ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟

اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ  97ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -7ﮐﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﮐﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻗﺎرون ،ﺟﺎﻟﻮت و آذر
 -8ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اذﯾﺖ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اذﯾﺖ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﻤﻮد ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﺑﻮد.
 -9ﻧﺎم ﻫﺸﺖ ﻗﻮم در ﺳﻮره اي از ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ آن ﺳﻮره ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﻧﺎم  8ﻗﻮم در آﯾﺎت  12اﻟﯽ  14ﺳﻮره ق آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -10ﻧﺎم ﭼﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﮐﺎﻓﻮرﯾﻪ ،زﻧﺠﺒﯿﻠﯿﻪ ،ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ ،ﮐﻮﺛﺮو ﺗﺴﻨﯿﻢ ﻧﺎم ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -11ﻧﺎم ﭼﻪ رودﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم رود ﻧﯿﻞ در ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء و رود ﻓﺮات در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻓﺮﻗﺎن و ﻓﺎﻃﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -12ﭘﻨﺞ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﭘﻨـﺞ ﻋﻠﻢ ﻧﺰد ﺧـﺪا ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻋﻠﻢ روز ﻗﯿـﺎﻣﺖ ،ﻧﺰول ﺑـﺎران ،آﻧﭽﻪ دررﺣﻢ ﻫـﺎﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﻓﺮدا ﭼﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮدو اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮگ در ﮐﺪام ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺼﯿﺐ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آﯾﻪ آﺧﺮ ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -13از ﺣﻮارﯾﻮن در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺣﻮارﯾﻮن ﯾﺎ ﭘﯿﺮوان ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در ﺳﻮره ﻫﺎي آل ﻋﻤﺮان ،ﻣﺎﺋﺪه و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -14از ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ  3ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﮐﻬﻒ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -15از زﯾﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم زﯾﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره اﺣﺰاب آﯾﻪ 37آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -16از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻃﺎﻟﻮت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ) (249-247ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -17ﻋﻤﺮان ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﻤﺮان ﭘﺪر ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ  3ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي آل ﻋﻤﺮان و ﺗﺤﺮﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -18ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮي ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ  3ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -19از ﻣﻬﺎﺟﺮان )ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﮑﻪ( در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﺳﻮره ﻫﺎي اﺣﺰاب ،ﺣﺸﺮ و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -20از اﻧﺼﺎر )ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ( در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از اﻧﺼﺎر دو ﺑﺎر در ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -21ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ در ﻗﺮآن در در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﻠﮏ ﺳﺒﺎ ﯾﺎ ﺑﻠﻘﯿﺲ در ﺳﻮره ﻧﻤﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -22دو ﻋﻤﻮ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ و ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ؟

دو ﻋﻤﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﻋﻤﻮي ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ آذر وﯾﮑﯽ ﻋﻤﻮي ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﻟﻬﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي
اﻧﻌﺎم و ﻣﺴﺪ از آﻧﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -23اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺑﺪي ﯾﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﺻﺤﺎب اﻻﯾﮑﻪ ،اﺻﺤﺎب اﻟﺮس ،اﺻﺤﺎب اﻟﺴﺒﺖ و اﺻﺤﺎب ﻓﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -24از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺑﺪي ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺑـﺪي ﯾﺎد ﺷـﺪه اﻧـﺪ ،ﺗﺒﻊ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻤﻦ ﮐﻪ در ﺳﻮره دﺧﺎن و ﻗﺎف ﯾﺎد ﺷـﺪه و ﺟﺎﻟﻮت ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺟﺒﺎر در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮده و در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه از آن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -25اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﯿﺴﺖ؟

اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺎﺑﯿﻞ اﺳﺖ.
 -26اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﮐﯿﺴﺖ؟

اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﺗﻞ در ﻗﺮآن ﻗﺎﺑﯿﻞ اﺳﺖ.

 -27از ﺑﻠﻌﻢ ﺑﺎﻋﻮرا ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ .179
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﻗﺮآن
 -1ﻧﺎم ﭼﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ،رﻗﯿﺐ ،روح اﻻﻣﯿﻦ ،ﻋﺘﯿﺪ ،ﻣﺎروت ،ﻣﺎﻟﮏ ،ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت ،ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﻫﺎروت در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ
 -2از ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻘﺮب اﺳﺖ در  3آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -3رﻗﯿﺐ در ﻗﺮآن ﮐﯿﺴﺖ؟

رﻗﯿﺐ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻤﺎل ﺑﻮده و درﺳﻮره ﻗﺎف ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -4ﺑﻪ روح ااﻟﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

روح اﻻﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﺷﻌﺮاءآﯾﻪ  193ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -5ﻋﺘﯿﺪ در ﻗﺮآن ﮐﯿﺴﺖ؟

ﻋﺘﯿﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻤﺎل ﺑﻮده و درﺳﻮره ﻗﺎف ﺑﻪ ان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -6ﻣﺎروت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﻣﺎروت ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺤﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﺒﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  102اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -7ﻣﺎﻟﮏ در ﻗﺮآن ﮐﯿﺴﺖ؟

ﻣﺎﻟﮏ ،رﺋﯿﺲ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره زﺧﺮف آﯾﻪ  77ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -8ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت ،در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺰراﺋﯿﻞ و ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻘﺮب اﺳﺖ در ﺳﻮره ﺳﺠﺪه آﯾﻪ  11ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -9ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ در ﻗﺮآن ﮐﯿﺴﺖ؟

ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﺟﺰء ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻘﺮب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  89ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -10ﻣﺎروت ﮐﯿﺴﺖ؟

ﻣﺎروت ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺤﺮ اﺳﺖ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  102ﺑﻪ آﻧﺎﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻧﺎم ﻫﺎي آن در ﻗﺮآن
 -1ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﻣﺘﺒﻠﻮر اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﻫﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﯿﺎﻣﻪ ،واﻗﻌﻪ ،ﺣﺸﺮ و  ...ﻣﺘﺒﻠﻮر اﺳﺖ.
 -2اﻧﺪازه روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ؟

اﻧﺪازه روز ﻗﯿﺎﻣﺖ  50ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج آﯾﻪ  4اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -3آزﻓﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

آزﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي روز ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻏﺎﻓﺮ و ﻧﺠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -4ﺣﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

ﺣﺎﻗﻪ 3 ،ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﺣﺎﻗﻪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي رخ دﻫﻨﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -5ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﺎﻋﺖ  36ﺑﺎر در ﻗﺮآن از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻧﻌﺎم ،اﻋﺮاب ،ﯾﻮﺳﻒ و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -6ﺻﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

ﺻﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺮﯾﺎد ﮔﻮش ﺧﺮاش ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﻋﺒﺲ آﯾﻪ  33آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -7ﻃﺎﻣﻪ اﻟﮑﺒﺮي در ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻃﺎﻣﻪ اﻟﮑﺒﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ و ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرگ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﻧﺎزﻋﺎت آﯾﻪ  34آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -8ﻏﺎﺷﯿﻪ از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

ﻏﺎﺷﯿﻪ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﻏﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮادث وﺣﺸﺘﻨﺎك ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻤﻪ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -9ﻗﺎرﻋﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻗﺎرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي درﻫﻢ ﮐﻮﺑﻨﺪه  4ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺣﺎﻗﻪ و ﻗﺎرﻋﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -10واﻗﻌﻪ از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي روﯾﺪادﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ  2ﺑﺎر در ﺳﻮره واﻗﻌﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -11ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﻮم در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﯾﻮم اﻟﺒﻌﺚ ،ﯾﻮم اﻟﺘﻨﺎد ،ﯾﻮم اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ ،ﯾﻮم اﻟﺘﻼﻗﯽ ،ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻊ ،ﯾﻮم اﻟﺤﺴﺎب ،ﯾﻮم اﻟﺤﺴﺮه ،ﯾﻮم اﻟﺨﺮوج ،ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦ ،ﯾﻮم اﻟﻔﺼﻞ ،ﯾﻮم
اﻟﻘﯿﺎﻣﻪ ،ﯾﻮم اﻟﻮﻋﯿﺪ،ﯾﻮم ﻋﻈﯿﻢ و ﯾﻮم ﻋﻘﯿﻢ ،از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -12ﯾﻮم ﻋﻘﯿﻢ از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

ﯾﻮم ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﺎزا ﯾﮑﺒﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﺣﺞ آﯾﻪ  55آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -13ﯾﻮم ﻋﻈﯿﻢ از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

ﯾﻮم ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي روز ﺑﺰرگ  7ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻧﻌﺎم،اﻋﺮاف و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -14ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﻪ از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﻪ 70 ،ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،آل ﻋﻤﺮان و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -15ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦ از ﻧﺎﻣﻬﺎي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي روزﺟﺰا  13ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺷﻌﺮا و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ
 -16ﮐﺪام ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻗﯿﺎﻣﺖ ﯾﮑﺒﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﻫﺎي ﯾﻮم اﻟﺤﺴﺮه ،ﯾﻮم اﻟﺨﺮوج ،ﯾﻮم اﻟﻮﻋﯿﺪ ،ﯾﻮم ﻋﻘﯿﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮑﺒﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -17ﮐﺪام ﻧﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ و ﻧﺎم ﻫﺎي آن در ﻗﺮآن
 .1آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ از ﺟﻬﻨﻢ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺳﻮره ﺑﯿﻨﻪ آﯾﻪ  6ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .2آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ از ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ؟

آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ از ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺳﻮره ﺑﯿﻨﻪ آﯾﻪ  8آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .3اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ از ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺪام آﯾﻪ اﺳﺖ؟

آﯾﻪ  35ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 .4اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اي ﮐﻪ از ﺟﻬﻨﻢ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آﯾﻪ  206ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﻬﻨﻢ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .5ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺬاب ﺑﺮاي اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻧﺪ؟

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺬاب ﺑﺮاي اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ  19ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻪ  30ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ ﺑﻪ ان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .6ﺑﺌﺲ اﻟﻘﺮار و ﺑﺌﺲ اﻟﻤﺼﯿﺮ ﮐﻪ از ﻧﺎم ﻫﺎي ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﺌﺲ اﻟﻘﺮار )ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺪ(  2ﺑﺎر و ﺑﺌﺲ اﻟﻤﺼﯿﺮ  11ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .7ﺑﺌﺲ اﻟﻤﻬﺎد و ﺑﺌﺲ اﻟﻮرد اﻟﻤﻮرود ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﺌﺲ اﻟﻤﻬﺎد )آراﻣﮕﺎه ﺑﺪ (  5ﺑﺎر و ﺑﺌﺲ اﻟﻮرد اﻟﻤﻮرود  1ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﻮد آﯾﻪ  98آﻣﺪه اﺳﺖ).ﺑﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ آﺗﺶ(
 .8ﺟﺤﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺟﺤﯿﻢ )آﺗﺶ زﯾﺎد(  26ﺑﺎر در ﻗﺮآن از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،ﺗﻮﺑﻪ ،ﻣﺎﺋﺪه و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .9ﺟﻬﻨﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺟﻬﻨﻢ  77ﺑﺎر در ﻗﺮآن از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،آل ﻋﻤﺮان  ،ﻧﺴﺎء و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .10ﻧﺎم ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺣﻄﻤﻪ)در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﻨﺪه(  ،دار اﻟﺒﻮار)ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎﻟﮑﺖ( ،دار اﻟﺨﻠﺪ)ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎودان(،دار اﻟﻔﺎﺳـﻘﯿﻦ ،ﺳـﻌﯿﺮ)آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ( ،ﺳﻘﺮ)ذوب ﺷﻮد( ،ﺳﻮءاﻟﺪار ،ﻟﻈﯽ)آﺗﺸﯽ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ( ،ﻫﺎوﯾﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .11ﻧﺎر ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎر  13ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻘﺮه ،آل ﻋﻤﺮان ،ﻧﺴﺎء و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .12آﺧﺮت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

در ﺧﺼﻮص ﻧﺎم آﺧﺮت  2آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه و زﺧﺮف آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .13ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪت ًا ﺑﺎ ﺟﻨﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺟﻨﻪ ﻋﺎﻟﯿﻪ ،ﺟﻨﺎت اﻟﻨﻌﯿﻢ ،ﺟﻨﺎت اﻟﻔﺮدوس ،ﺟﻨﺎت اﻟﻤﺄوي ،ﺟﻨﺎت ﻋﺪن و ﺟﻨﻪ اﻟﺨﻠﺪ.
 .14ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دار ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻗﺮآﻧﺂﻣﺪه ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دار ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :داراﻟﻤﻘﺎﻣﻪ ،دار اﻟﺴﺎﻟﻤﻪ ،دار اﻟﻘﺮار،دار اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ ،دار ااﻟﺨﺮه.
 .15ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺿﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﻮره ﺷﻮري آﯾﻪ  22و روﺿﻪ ﮐﻪ درآﯾﻪ  15ﺳﻮره روم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .16ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﻃﻮﺑﯽ ،ﻋﻠﯿﻮن ،ﻏﺮﻓﻪ و ﻓﺮدوس از ﻧﺎم ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.
ﺟﻨﮕﻬﺎ  ،ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ و ﺷﯿﻄﺎن در ﻗﺮآن
 -1از ﺟﻨﮓ اﺣﺪ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي درﺷﻤﺎل ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮده در ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﻪ درﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -2از ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب در  19آﯾﻪ در ﺳﻮره اﺣﺰاب ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -3از ﺟﻨﮓ ﺑﺪر در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﮐﻔﺎر ﻗﺮﯾﺶ رخ داد در ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي آل ﻋﻤﺮان و اﻧﻔﺎل ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -4از ﺟﻨﮓ ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺟﻨﮓ ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﮔﺮﻓﺖ در  5آﯾﻪ در ﺳﻮره ﺣﺸﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 -5از ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮت در ﮔﺮﻓﺖ در  6آﯾﻪ ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -6از ﺟﻨﮓ ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺟﻨﮓ ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ در  5آﯾﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -7از ﺟﻨﮓ ﺣﻤﺮاء اﻻﺳﺪ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺟﻨﮓ ﺣﻤﺮاء اﻻﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ اﺣﺪ رخ داد در ﺳﻮرﻫﺂل ﻋﻤﺮان ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -8از ﺟﻨﮓ ﺣﻨﯿﻦ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺟﻨﮓ ﺣﻨﯿﻦ در  3آﯾﻪ در ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ)آﯾﺎت  25و  26و  (27ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -9از ﺟﻨﮓ ﻃﺎﻟﻮت و ﺟﺎﻟﻮت در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺟﻨﮓ ﻃﺎﻟﻮت و ﺟﺎﻟﻮت در  6آﯾﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺎت  246ﺗﺎ  251ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 - 10از ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ در  3آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻧﺼﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -11از ﻣﺎﺟﺮاي اﺻﺤﺎب ﻓﯿﻞ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻣﺎﺟﺮاي اﺻﺤﺎب ﻓﯿﻞ و ﺳﭙﺎه اﺑﺮﻫﻪ در  5آﯾﻪ ﺳﻮره ﻓﯿﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -12ﻟﺸﮑﺮ اﺑﺮﻫﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺪا آﻣﺪﻧﺪ؟

ﻟﺸﮑﺮ اﺑﺮﻫﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﻞ ﺳﻮاران ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺪا آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻓﯿﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -13در ﮐﺪام ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؟

ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﺷـﺸﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در آن ﮐﺸـﺘﻪ ﺷﺪﻧـﺪ ﺟﻨـﮓ ﻣﯿﺎن ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ازﻣﯿﺎن دو ﺑﺮادر و دو ﺧﻮاﻫﺮ و
ﭘﺪر و ﻣﺎدرﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  30ﺑﻪ آن اﺷﺎرﻫﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﻞ ﻫﺎ و ﺗﺸﺒﯿﻬﺎت در ﻗﺮآن
 -1در ﺧﺼﻮص ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ در ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﺜﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

در ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﯾﻪ  18اﻋﻤﺎل ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻃﻮﻓﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -2ﻣﺜﻠﯽ در ﻗﺮآن در ﺧﺼﻮص ﺑﺎد ﺳﺮد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟

در ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان آﯾﻪ  11اﻧﻔﺎق ﮐﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺳﺮدي ﮐﻪ ﺑﺮزﻣﯿﻦ آﺑﺎد ﺑﻮزد و آن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -3ﺑﺮاي ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻨﺖ دار در ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﺜﻠﯽ زده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳـﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  264ﻣﻨﺖ و اذﯾﺖ ﺑﺮ ﺻـﺪﻗﻪ ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳﻨﮕﺴـﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﻗـﺪري ﺧﺎك ﺑﺮ روي آن ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺬري ﺑﺮ آن
ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎران ﺗﻨﺪي ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺬر را ﺑﺒﺮد ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -4اﻧﻔﺎق ﻫﺎي ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  264اﻧﻔﺎق ﻫﺎي ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و اﻣﻮال را در راه ﺧﺪاﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن و زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎران ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ آن ﺑﺒﺎرد و ﻣﯿﻮه
ﻫﺎﯾﺨﻮﺑﯽ دارد ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -5اﯾﻤﺎن ﺳﺴﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻧﺤﻞ آﯾﻪ  92اﯾﻤﺎن ﺳﺴﺖ ﭘﺎﯾﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺸﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ رﯾﺴﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -6ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ؟

در آﯾﻪ  75ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﺑﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻣﺎل ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﻣﺎل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 -7ﻣﺜﻠﯽ در ﻗﺮآن درﺑﺎره اﻧﻔﺎق ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟

در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  261اﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﺑﻪ ﺑﺬري ﮐﻪ  700ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻨﺪم اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -8ﮐﻒ روي آب در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره رﻋﺪ آﯾﻪ  17ﺣﻖ را ﺑﻪ آب و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻪ ﮐﻒ روي آب ﮐﻬﺎز ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -9رﺑﺎﺧﻮار در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

رﺑﺎ ﺧﻮار در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  275ﻣﺎﻧﻨﺪ آدﻣﻬﺎي ﻣﺴﺖ و دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
 -10زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

زﻧـﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ در ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ آﯾﻪ  24ﺑﻪ آﺑﯽ ﮐﻪ از آﺳـﻤﺎن ﺑﺒﺎردو ﮐﺸﺘﺰار را آﺑﯿﺎري ﮐﻨـﺪ وﻟﯽ ﺳـﭙﺲ ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮد
 -11ﻣﺜﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺎﮐﯿﺰه در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

در ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ  58اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﻮب ﻣﯽ روﯾﺎﻧﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺪ ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دل

اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎران ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﺑﺎرد.
 -12ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ در ﺳﻮره ﮐﻬﻒ آﯾﻪ  32ﻣﺜﻞ زده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدﯾﮑﻪ ﺑﺎﻏﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ آن ﻣﻐﺮور ﺷﺪ و ﻧﺼﯿﺤﺖ را ﮔﻮش ﻧﺪاد و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻏﺶ ﻧﺎﺑﻮدو ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﺷﺪ.
 -13ﻣﺜﻠﯽ در ﻗﺮآن درﺑﺎره ﺳﺮاب ﺑﺰﻧﯿﺪ؟

در ﺳﻮره ﻧﻮر آﯾﻪ  32اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﮐﺎﻓﺮرا ﺑﻪ ﺳﺮاب ﺗﺸﺒﯿﻬﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
 -14ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯽ ﻋﻤﻞ در ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﺜﻠﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ آﯾﻪ  5ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯽ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ اﻟﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -15ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺤﺮف در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ  176ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺤﺮف ﺑﻪ ﺳﮓ ﻫﺎري ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -16ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮده ﺧﻮردن ﻣﺜﻞ ﮐﯿﺴﺖ؟

در ﺳﻮره ﺣﺠﺮات آﯾﻪ  12ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮادر ﻣﺮده ﺧﻮردن درﺧﺼﻮﺻﻐﯿﺒﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -17ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﯾﻪ  107ﺗﺎ  109ﻣﺴﺠﺪي ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -18ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ؟

ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  17ﺗﺎ  20ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﮏ دﻧﺒﺎل آﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ وﻟﯽ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -19ﻣﺜﻞ ﻣﺆﻣﻦ و ﮐﺎﻓﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺳﻮره ﻫﻮد آﯾﻪ  24ﮐﺎﻓﺮ ﮐﺮ و ﮐﻮر و ﻣﻮﻣﻦ ﺷﻨﻮا و ﺑﯿﻨﺎ ﻣﺜﻞ زده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -20ﻣﺜﻞ اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﻪ  122اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت و ﻧﻮر و ﮐﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ وﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ در ﻗﺮآن
 .1ﻧﺎم ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﻧﺎم ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﻤﺪ ،رﻋﺪ ،ﻃﻮر،روم و ﻣﺴﺪ.
 .2آﯾﻪ اي را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ) .ﻏﯿﺮ از ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ(

اﷲ اﻟﺼﻤﺪ در ﺳﻮره ﺗﻮﺣﯿﺪ.
 .3ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﺣﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻻغ در ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ
 .4ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﻋﺪس در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ 61
 .5ﻧﺎم ﮐﺸﻮري ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه و ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﺼﺮ
 .6ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

روم
 .7ﭘﺮﻧﺪه اي ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﻫﺪﻫﺪ در ﺳﻮره ﻧﻤﻞ آﯾﻪ 20
 .8ذﮐﺮي ﮐﻪ در ﻗﺮآن از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ذﮐﺮ ﻫﺎﺳﺖ و ﻟﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﻨﺎﯾﻦ ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد و ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ
 .9اﺳﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ در ﻗﺮآن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ،ﻫﻮد ،ﻣﻮﺳﯽ ،آدم و ...
 .10ﻋﺪدي ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ؛ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﺣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ در ﺳﻮره ﺗﻮﺣﯿﺪ

 .11زﻣﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺼﺮ در ﺳﻮره واﻟﻌﺼﺮ.
 .12ﻋﻀﻮي در ﺑﺪن ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد ﮐﺪاﻣﺴﺖ؟

رأس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺮ.
 .13ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻓﺮوع دﯾﻦ در ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

ﺻﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي روزه
 .14ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺻﻮل دﯾﻦ در ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

ﻋ ﺪ ل و ﻣ ﻌ ﺎد
 .15ﮐﺪام ﻗﻮم در ﻗﺮآن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

ﻗﻮم ﻋﺎد
 .16ﮐﺪام رﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

اﺳﻮد )رﻧﮓ ﺳﯿﺎه( در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ 187
 .17ﮐﺪام ﺷﯽء اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

دﻟﻮ )ﮐﻪ ﺑﺎ آن آب از ﭼﺎه ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ (.در ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ
 .18ﻧﺎم ﮐﺪام ﺑﺖ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

ﻻت ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻧﺠﻢ آﯾﻪ  19از آن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .19ﮐﺪام ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه وﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

ﻟﺒﺎس ﺣﺮﯾﺮ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره اﻧﺴﺎن از آن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .20ﮐﺪام ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه وﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره زﺧﺮف آﯾﻪ  77از آن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .21ﮐﺪام ﻋﻀﻮ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد؟

ﮔﻮﺷﺖ )ﻟﺤﻢ( ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺣﺠﺮات و ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺎم و اوﻗﺎت ،ﻓﺼﻮل و ﻣﺎه ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن در ﻗﺮآن
 .1ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻫﺴﺖ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻫﺴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﻓﻠﻖ ،ﻋﺼﺮ ،ﻟﯿﻞ ،ﻓﺠﺮ و ...
 .2از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺳﻮره ﻗﺮﯾﺶ )ﺻﯿﻒ( ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .3از زﻣﺴﺘﺎن در ﮐﺪام ﺳﻮره ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﻮره ﻗﺮﯾﺶ )ﺷﺘﺎء( ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .4ﻧﺎم ﺳﻮره اي ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﺘﺎره اي درﺧﺸﺎن و دﻧﺒﺎﻟﻪ دار اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻃﺎرق درﺑﺎره ﺳﺘﺎره اي درﺧﺸﺎن و دﻧﺒﺎﻟﻪ دار اﺳﺖ .
 .5واژه ﯾﻮم)روز( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

واژه ﯾﻮم)روز(  365ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .6واژه ﺷﻬﺮ )ﻣﺎه( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

واژه ﺷﻬﺮ )ﻣﺎه(  12ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .7ﻣﻘﺪار ﻣﺎه ﻫﺎ در ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻋﺪدي اﺳﺖ؟

ﻣﻘﺪار ﻣﺎه ﻫﺎ در ﻗﺮآن  12ﻋﺪد اﺳﺖ.
 .8ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﺷﺒﯽ اﺳﺖ؟

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺐ ﻗﺪر اﺳﺖ.
 .9ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎه در ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎه در ﻗﺮآن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺳﺖ.
 .10از ﺑﺎﻣﺪاد در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺑﺎﻣﺪاد در ﻗﺮآن در 9آﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎﯾﺂل ﻋﻤﺮان و ...
 .11از ﻋﺼﺮ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻋﺼﺮ در ﻗﺮآن در ﺳﻮره واﻟﻌﺼﺮ آﯾﻪ اول ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .12ازﺷﺐ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ازﺷﺐ در ﻗﺮآن در ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ) .در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،آل ﻋﻤﺮان  ،اﻧﻌﺎم و (...
 .13ازﺳﭙﯿﺪه دم در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ازﺳﭙﯿﺪه دم در ﻗﺮآن در  6آﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ).ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،ﻓﺠﺮ ،اﺳﺮي ،ﻗﺪر و (...
 .14از روز ﺟﻤﻌﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از روز ﺟﻤﻌﻪ در ﻗﺮآن در آﯾﻪ  9ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .15از ﺷﻨﺒﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺷﻨﺒﻪ در آﯾﻪ  65ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻧﺴﺄ ،اﻋﺮاف ،ﻧﺤﻞ و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .16در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﻪ روز و ﺷﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻟﯿﻞ و ﺿﺤﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ روز و ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﺷﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪﺧﻮرده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .17در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ي درﺧﺸﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻃﺎرق ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ي درﺧﺸﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .18در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ و ﻣﺎه )ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ( و روز و ﺷﺐ)ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ( و آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ )ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ( ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده
اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﺷﻤﺲ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻫﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .19از ﭼﺎﺷﺖ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﭼﺎﺷﺖ )ﻗﺴﻤﺖ اول روز( در  6آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف ،ﻧﺎزﻋﺎت،ﺷﻤﺲ ،ﺿﺤﯽ و ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .20از ﺳﺎل در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺳﺎل در ﻗﺮآن  365ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻘﺮه،ﺗﻮﺑﻪ و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .21از ﺷﺎﻣﮕﺎه در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺷﺎﻣﮕﺎه در  7آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف ،ﻧﻮر ،رﻋﺪ ،ﻓﺮﻗﺎن ،اﺣﺰاب و  ...ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .22از ﻏﺮوب در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻏﺮوب در  2آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻃﻪ و ﻗﺎف ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .23از ﻓﺮدا در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻓﺮدا)روز ﺑﻌﺪ از اﻣﺮوز ﻏﺪًا( 5ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﯾﻮﺳﻒ ،ﮐﻬﻒ ،ﻟﻘﻤﺎن ،ﻗﻤﺮ و ﺣﺸﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .24از ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎي ﺷﺐ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎي ﺷﺐ در  3آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي آل ﻋﻤﺮان ،ﻃﻪ ،و زﻣﺮ)آﻧﺎءاﻟﯿﻞ( ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .25از ﻣﺎه ﮐﺠﺎ ذﮐﺮي ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از ﻣﺎه) 29ﯾﺎ 30ﯾﺎ 31روز(در  7آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،ﻧﺴﺄ ،ﻣﺎﺋﺪه،ﺗﻮﺑﻪ و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .26از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن)ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ( در آﯾﻪ  185ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .27از ﻣﺎه ﻫﺎي ﺣﺮام در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻣﺎه ﻫﺎي ﺣﺮام )ذﯾﻘﻌﺪه ،ذي اﻟﺤﺠﻪ ،ﻣﺤﺮم ،رﺟﺐ( 6آﯾﻪ درﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،ﻣﺎﺋﺪه و ﺗﻮﺑﻪ )ﺷﻬﺮ اﻟﺤﺮام( ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .28در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﭙﯿـﺪه دم ﺑﻌﺪ از ﺷﺐ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ؛ در ﻗﺮآن ﻫﻢ در دو ﺳﻮره ﺳﭙﯿﺪه دم ﺑﻌﺪ از ﺷﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ دو ﺳﻮره
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮره ﻫﺎي ﻟﯿﻞ و ﻓﺠﺮ
اﻋﻀﺎي ﺑﺪن در ﻗﺮآن
 .1از ﭼﺸﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 59ﺑﺎر از ﭼﺸﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،آل ﻋﻤﺮان،ﻣﺎﺋﺪه،اﻧﻌﺎم ،اﻋﺮاف ،ﻫﻮد ،ﯾﻮﺳﻒ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ...

 .2از زﺑﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 16ﺑﺎر از زﺑﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻃﻪ ،ﻧﻮر ،ﺷﻌﺮاء ،ﻗﺼﺺ ،دﺧﺎن ،ﻓﺘﺢ ،ﺑﻠﺪ و ...
 .3از ﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺎر و در ﺳﻮره ﺑﻠﺪ آﯾﻪ  9ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .4از آرﻧﺞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از آرﻧﺞ ﯾﮏ ﺑﺎر و در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  6ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .5از اﺳﺘﺨﻮان ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از اﺳﺘﺨﻮان در  13آﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ).ﻋﻈﺎم( از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،اﺳﺮي ،ﻣﺮﯾﻢ ،ﻣﺆﻣﻨﻮن،ﯾﺲ و ...
 .6از اﻧﮕﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از اﻧﮕﺸﺖ در  5آﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،آل ﻋﻤﺮان  ،اﻧﻔﺎل ،ﻧﻮح ،ﻗﯿﺎﻣﻪ
 .7از ﺑﺎزو ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺑﺎزو در ﺳﻮره ﻗﺼﺺ آﯾﻪ  35ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .8از ﺑﺪن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺑﺪن در ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ آﯾﻪ  92ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .9از ﺑﻨﺪ اول اﻧﮕﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺑﻨﺪ اول اﻧﮕﺸﺖ در ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان آﯾﻪ  116ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .10از ﺑﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺑﯿﻨﯽ در دو آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  54و در ﺳﻮره ﻗﻠﻢ آﯾﻪ  16ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .11از ﭘﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﭘﺎ ) ﻗﺪم(  21ﻣﻮرد در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎﯾﺒﻘﺮه ،آل ﻋﻤﺮان ،ﻣﺎﺋﺪه ،اﻧﻌﺎم ،اﻋﺮاف ،ﻧﺤﻞ،
 .12از ﭘﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﭘﺸﺖ در  9آﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،آل ﻋﻤﺮان ،اﻋﺮاف ،اﻧﻌﺎم ،ﺗﻮﺑﻪ و ...
 .13از ﭘﻬﻠﻮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﭘﻬﻠﻮ  4ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي آل ﻋﻤﺮان ،ﻧﺴﺄ ،ﺗﻮﺑﻪ و ﺳﺠﺪه.
 .14از ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
از ﭘﻮﺳﺖ در  6آﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻧﺴﺄ ،ﺣﺞ ،زﻣﺮ و ﻓﺼﻠﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .15از ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ در ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﯾﻪ  35و ﺻﺎﻓﺎت آﯾﻪ  103ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺟﺒﯿﻦ(
 .16از ﭘﯿﮑﺮ )ﻫﯿﮑﻞ( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﭘﯿﮑﺮ  2ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه و ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .17ازاﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎاﻟﯽ ﺳﯿﻨﻪ )ﺗﺮﻗﻮه( در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﮔﻠﻮﮔﺎه )اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎﻟﯽ ﺳﯿﻨﻪ( در ﺳﻮره ﻗﯿﺎﻣﻪ آﯾﻪ  26ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .18ازﭼﺎﻧﻪ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي اﺳﺮا و ﯾﺲ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ) .اذﻗﺎن(
 .19از ﺧﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺧﻮن در  6آﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،ﻣﺎﺋﺪه،اﻧﻌﺎم و ﻧﺤﻞ ) .دﻣﺎء(
 .20از دﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از دﺳﺖ در  36آﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺼﺺ،ﻋﻨﮑﺒﻮت ،ﯾﺲ ،ﺻﺎﻓﺎت ،ﺣﺸﺮ ) اﯾﺪﯾﻬﻢ(
 .21از دﻧﺪان ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از دﻧﺪان در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  45ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .22از دﻫﺎن در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از دﻫﺎن در  13آﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺗﻮﺑﻪ ،رﻋﺪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ،ﮐﻬﻒ ،ﻧﻮر ،اﺣﺰاب ،ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .23از رگ ﻗﻠﺐ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از رگ ﻗﻠﺐ )وﺗﯿﻦ( در ﺳﻮره ﺣﺎﻗﻪ آﯾﻪ  46ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .24از رگ ﮔﺮدن در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از رگ ﮔﺮدن )ﺣﺒﻞ اﻟﻮرﯾﺪ(در ﺳﻮره ﻗﺎف آﯾﻪ  16ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .25از روده در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از روده در ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ آﯾﻪ  15ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .26از رﯾﺶ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از رﯾﺶ در ﺳﻮره ﻃﻪ آﯾﻪ  94ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .27از ﺳﺎق ﭘﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺳﺎق ﭘﺎ در ﺳﻪ آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﻠﻢ ،ﻧﻤﻞ و ﻗﯿﺎﻣﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .28از ﺳﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺳﺮ در  15آﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺮي ،ﻣﺮﯾﻢ،اﻧﺒﯿﺎء ،ﺣﺞ و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .29از ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺖ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺖ در  2آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻧﻔﺎل آﯾﻪ  12و ﻗﯿﺎﻣﻪ آﯾﻪ  4ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .30از ﺳﯿﻨﻪ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺳﯿﻨﻪ )ﺻﺪر( در  41ﻣﻮرد از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻏﺎﻓﺮ ،ﺷﻮري ،ﺣﺪﯾﺪ ،ﺣﺸﺮ و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .31از ﺷﮑﻢ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺷﮑﻢ )ﺑﻄﻦ( در  6آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،ﻧﺴﺄ ،ﺣﺞ ،ﺻﺎﻓﺎت ،دﺧﺎن و واﻗﻌﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .32از ﺻﻮرت در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺻﻮرت )وﺟﻪ( در  42آﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﻠﮏ و ﯾﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .33از ﻗﻠﺐ ﺟﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﻗﻠﺐ  123ﺑﺎر اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺣﺸﺮ،ﺻﻒ ،ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن.
 .34از ﮐﻌﺒﻪ)ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ روي ﭘﺎ( در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﮐﻌﺒﻪ در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  1ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .35از ﮐﻒ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﮐﻒ دو ﺑﺎر و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره رﻋﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .36از ﮔﺮدن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﮔﺮدن در  10آﯾﻪ ﯾﺎدﺷﺪه در ﺳﻮره ﻫﺎي رﻋﺪ ،ﺷﻌﺮاء ،ﯾﺲ و . ...
 .37از ﮔﻠﻮﮔﺎه در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﮔﻠﻮﮔﺎه )ﻋﻘﺐ دﻫﺎن ،ﺣﻨﺠﺮه و ﻧﺎي( در  3آﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه درﺳﻮره ﻫﺎي اﺣﺰاب ،ﻏﺎﻓﺮ و واﺻﻠﻪ.
 .38از ﮔﻮش در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﮔﻮش در  15آﯾﻪ ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺗﻮﺑﻪ ،ﻧﻮح و. ...
 .39از ﮔﻮﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﮔﻮﺷﺖ)ﻟﺤﻢ( در 2آﯾﻪ ﯾﺎدﺷﺪه درﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﻮﻣﻨﻮن وﺣﺠﺮ.
 .40از ﻣﻮي ﺟﻠﻮي ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻣﻮي ﺟﻠﻮي ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ در  3آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻟﺮﺣﻤﻦ و ﻋﻠﻖ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ.
 .41از ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﺑﺪن در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﭼﻬﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﺪن در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .42اﻋﻀﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷـﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از) :آرﻧـﺞ ،اﺳـﺘﺨﻮان ،اﻧﮕﺸﺖ ،ﺑﺎزو ،ﺑـﺪن ،ﺑﻨﺪ اول اﻧﮕﺸﺖ ،ﺑﯿﻨﯽ ،ﭘﺎ،
ﭘﺸﺖ ،ﭘﻬﻠﻮ ،ﭘﻮﺳﺖ ،ﭘﯿﺸـﺎﻧﯽ ،ﭘﯿﮑﺮ ،ﺗﺮﻗﻮه ،ﭼﺎﻧﻪ ،ﭼﺸﻢ ،ﺧﻮن ،دﺳﺖ ،دﻧـﺪان ،دﻫﺎن،رگ ﻗﻠﺐ ،رگ ﮔﺮدن ،روده ،رﯾﺶ ،زﺑﺎن،
ﺳـﺎق ﭘﺎ ،ﺳـﺮ ،ﺳـﺮاﻧﮕﺸﺖ ،ﺳـﯿﻨﻪ،ﺷـﮑﻢ ،ﺻﻮرت ،ﻗﻠﺐ ،ﮐﻌﺒﻪ )ﺑﺮآﻣـﺪﮔﯽ روي ﭘﺎ(ﮐﻒ ،ﮔﺮدن ،ﮔﻠﻮﮔﺎه ،ﮔﻮش،ﮔﻮﺷﺖ ،ﻟﺐ ،و
ﻣﻮي ﺟﻠﻮي ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ(.

رﻣﻮز ﻋﺪدي 19
 .1ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﭼﯿﺴﺖ؟

اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ داراي  19ﺣﺮف ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
 .2ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺗﻌﺪاد ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ از  114ﺳﻮره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮ 19ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ.
 .3ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮره ﻋﻠﻖ ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮره ازآﺧﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
 .4ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در آﯾﺎت اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻖ  19آﯾﻪ دارد.
 .5ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮره ﻋﻠﻖ  255ﺣﺮف دارد ﮐﻪ ﺑﺮ  19ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ.
 .6ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺬاب ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺮ دوزخ  19ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻋﺬاب ﻣﻮﮐﻠﻨﺪ) .آﯾﻪ  30ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ(
 .7ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ق( در ﺳﻮره ﻗﺎف ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮره ﻗﺎف ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف ق ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ  57ﺣﺮف ﻗﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .8ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺧﺼﻮص آﯾﻪ )ق و اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﯿﺪ( ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﻌﺪاد ق در ﺳﻮره ﻗﺎف و ﺷﻮري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  114ﺳﻮره ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﻟﺬا ق )ﯾﻌﻨﯽ  114ﺳﻮره و اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﯿﺪ( ﯾﻌﻨﯽ  114ﺳﻮره
 .9ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ن( در ﺳﻮره ﻗﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮره ﻗﻠﻢ ﺑﺎ ﺣﺮف ﻧﻮن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و  133ﻧﻮن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ 19ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ.
 .10ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ص( در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف ،ﻣﺮﯾﻢ و ﺻﺎد ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻪ ﺳﻮره اﻋﺮاف  ،ﻣﺮﯾﻢ  ،ص ﺑﺎ ﺣﺮف ﺻﺎد ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻬﺠﻤﻌﺎ  52ﺻﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ  19ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ.

 .11ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ)ﻃﻪ( در ﺳﻮره)ﻃﻪ( ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺳﻮره ﻃﻪ ﺟﻤﻊ ﺣﺮوف ط و ي  342ﺣﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ  19ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ.
 .12ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ﯾﺲ( در ﺳﻮره )ﯾﺲ( ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺳﻮره ﯾﺲ ﺣﺮف ي و س  285ﺣﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ  19ﻗﺎﺑﻠﻘﺴﻤﺖ اﺳﺖ
 .13ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ)ﺣﻢ( ﭼﯿﺴﺖ؟

 7ﺳﻮره ﺑﺎ رﻣﺰ ﺣﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد )ح( و )م(  2166ﺣﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ  19ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ )(14*19
 .14ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ق( در ﺳﻮره ﺷﻮري ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮره ﺷﻮري ﺷﺎﻣﻞ  57ﺣﺮف ق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.(3*19) =75.
 .15ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )اﻟﻢ( ﭼﯿﺴﺖ؟

 8ﺳﻮره ﮐﻪ ﺑﺎ رﻣﺰ اﻟﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮف )اﻟﻒ( و)ل( و )م(  26676ﺣﺮف اﺳﺖ و ﺑﺮ  19ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ).(1404*19
 .16ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ﻃﺲ( ﭼﯿﺴﺖ؟

 6ﺳﻮره ﮐﻪ ﺑﺎ رﻣﺰ ﻃﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف )ط( و)ﺳﯿﻦ(  494ﺣﺮف اﺳﺖ و ﺑﺮ  19ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ).(26*19
 .17ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ﻃﺴﻢ( ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻣﺰ ﻃﺴﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف )ط() ،ﺳﯿﻦ( و)ﻣﯿﻢ(  9177ﺣﺮف اﺳﺖ و ﺑﺮ  19ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ
 .18ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )اﻟﺮ( ﭼﯿﺴﺖ؟

 5ﺳﻮره ﺑﺎ رﻣﺰ اﻟﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف )اﻟﻒ( )ل( و)راء(  9709ﺣﺮف اﺳﺖ و ﺑﺮ  19ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ) (511*19
 .19ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )اﻟﻢ( ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺳﻮره رﻋﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻣﺰ اﻟﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف )اﻟﻒ( )ل( )م( و )راء(  1501ﺣﺮف اﺳﺖ و ﺑﺮ  19ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ
).(97*19
 .20ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )اﻟﻤﺺ( ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺳـﻮره اﻋﺮاف ﮐﻪ ﺑـﺎ رﻣﺰ اﻟﻤﺺ ﺷـﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ ﺗﻌـﺪاد ﺣﺮوف )اﻟـﻒ( )اﻟﻢ( )م( و )ص(  5358ﺣﺮف اﺳــﺖ و ﺑﺮ  19ﻗﺎﺑﻞ

ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ
 .21ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ﮐﻬﯿﻌﺺ( ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻣﺰ ﮐﻬﯿﻌﺺ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ  798ﺣﺮف اﺳﺖ و ﺑﺮ  19ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ).(42*19
 .22ﻧﻘﺶ ﻋﺪد  19در ﺣﺮف ﻣﻘﻄﻌﻪ )ﺣﻤﻌﺴﻖ( ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺳـﻮره ﺷـﻮري ﮐﻪ ﺑـﺎ رﻣﺰ ﺣﻤﻌﺴـﻖ ﺷـﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌـﺪاد ﺣﺮوف ﭘﻨـﺞ ﮔـﺎﻧﻪ  570ﺣﺮف اﺳــﺖ و ﺑﺮ  19ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴـﻤﺖ اﺳﺖ.
).(30*19
اﻋﺪاد و رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﻗﺮآن
 .1ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪد در ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﻗﺮآن  100000اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ  147ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .2ﻋﺪد  1000در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  8 ، 1000ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،ﺣﺞ ،ﻋﻨﮑﺒﻮت ،ﻗﺪرو  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .3ﺛﻠﺚ و ﻧﺼﻒ در ﻗﺮآن در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺛﻠﺚ و ﻧﺼﻒ در ﺳﻮره ﻣﺰﻣﻞ آﯾﻪ  20اﻣﺪه اﺳﺖ.
 .4ارزش ﺛﻮاب ﺷﺐ ﻗﺪر ﭼﻪ ﻋﺪدي اﺳﺖ؟

ارزش ﺛﻮاب ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﯿﺶ از  83ﺳﺎل اﺳﺖ.
 .5ﺧﻮاب اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ در ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﻘﺪاري ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﺧﻮاب اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ  309ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاب در آﯾﻪ 25ﺳﻮره ﮐﻬﻒ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .6ﻋﺪد  20در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  20ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره اﻧﻔﺎل آﯾﻪ  65اﻣﺪه اﺳﺖ.
 .7ﻋﺪد  20در ﻗﺮآن در ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  20در ﻗﺮان در ﺧﺼﺺ ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﺎل و  20ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﺂﻣﺪه اﺳﺖ.

 .8ﻋﺪد  5ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  5دو ﺑـﺎر در ﻗﺮآن آﻣـﺪه اﺳﺖ ؛ در ﺳﻮره ﮐﻬﻒ آﯾﻪ  22و ﺳﻮرﻫﻤﺠﺎدﻟﻪ آﯾﻪ ) 7در ﺧﺼﻮص اﺻـﺤﺎب ﮐﻬﻒ و در ﮔﻮﺷﯽ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ(
 .9ﻋﺪد  5000ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  5000ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن و در ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان آﯾﻪ  125آﻣﺪﻫﺎﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺰام ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر اﺳﺖ
 .10ﻋﺪد  50ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  50ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت آﯾﻪ  14اﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح 7اﺳﺖ.
 .11ﻋﺪد  50000در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺪد  50000ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج آﯾﻪ  4آﻣﺪه و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ.
 .12ﻋﺪد  4ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  12 ، 4ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،ﻧﺴﺎء ،ﺗﻮﺑﻪ ،ﻧﻮر و ...
 .13ﻋﺪد  40ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  4 ، 40ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،ﻣﺎﺋﺪه ،اﻧﻌﺎم ،اﻋﺮاﻓﺂﻣﺪه اﺳﺖ.
 .14ﻋﺪد  10در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  9 ، 10ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه171،ﻣﺎﺋﺪه ،اﻧﻌﺎم ،اﻋﺮاف ،ﻫﻮد و ...
 .15ﻋﺪد  2ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  12 ، 2ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻧﺴﺎء  ،ﻣﺎﺋﺪه  ،اﻧﻌﺎم ،ﺗﻮﺑﻪ ،ﻫﻮد ،رﻋﺪ ،ﻧﺤﻞ و ...
 .16ﻋﺪد دو ﺳﻮم در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﮐﺴﺮ دو ﺳﻮم  3 ،ﺑﺎر در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻧﺴﺎء و ﻣﺰﻣﻞ،و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارث و ﻋﺒﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ.
 .17ﻋﺪد  2000در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺪد  2000ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮان در ﺳﻮره اﻧﻔﺎل آﯾﻪ  66و در ﻣﻮرد ﻗﺘﺎل و ﻗﺪرت و ﺿﻌﻒ اﯾﻤﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.

 .18ﻋﺪد  12ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  5 ،12ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه،ﻣﺎﺋﺪه ،اﻋﺮاف و ﺗﻮﺑﻪ.
 .19ﻋﺪد  200در ﮐﺠﺎ اﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد 200دو ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .20ﻋﺪد  3ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  17 ، 3ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،آل ﻋﻤﺮان ،ﻧﺴﺎء ،ﺗﻮﺑﻪ و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .21ﻋﺪد  3000در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺪد  3000ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان آﯾﻪ  124آﻣﺪه وﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .22ﻋﺪد  30ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  30دو ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف و اﺣﻘﺎف آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .23ﻋﺪد  300در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺪد  300ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﮐﻬﻒ و در ﻣﻮرد اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻔﺂﻣﺪه اﺳﺖ.
 .24ﻋﺪد  16ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  7 ، 6ﺑﺎر در ﻗﺮآن و در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف ،ﯾﻮﻧﺲ ،ﻫﻮد و...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .25ﻋﺪد  60در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺪد  60ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ آﯾﻪ  4آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﺧﺼﻮص ﮐﻔﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .26ﻋﺪد  100ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  6 ، 100ﺑﺎر در ﻗﺮان در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،اﻧﻔﺎل و ﻧﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ
 .27ﻋﺪد  100000در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺪد  100000ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .28ﻋﺪد  9ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  4 ، 9ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي اﺳﺮي ،ﮐﻬﻒ و ﻧﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .29ﻋﺪد  950در ﻗﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺪد  950ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت آﯾﻪ  14آﻣﺪه و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .30ﻋﺪد  99ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  99ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﺻﺎد آﯾﻪ  23آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .31ﻋﺪد  19در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺪد  19ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ آﯾﻪ  30آﻣﺪه اﺳﺖ و درﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ.
 .32ﻋﺪد  8ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  ، 8ﭘﻨﺞ ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻧﻌﺎم ،ﻗﺼﺺ ،زﻣﺮ ،ﺣﺎﻗﻬﺂﻣﺪه اﺳﺖ.
 .33ﻋﺪد  7ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد ﻫﻔﺖ 240 ،ﺑﺎر در ﻗﺮآن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .34ﻋﺪد  70درﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد  ، 70ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن و در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف ،ﺗﻮﺑﻪ و ﺣﺎﻗﻬﺂﻣﺪه اﺳﺖ.
 .35ﻋﺪد  11در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺪد ،11ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ آﯾﻪ  4آﻣﺪه و در ﻣﻮرد ﺧﻮاب ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ اﺳﺖ.
 .36ﻋﺪد ﯾﮏ در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺪد ﯾﮏ ،ﺑﺎرﻫﺎ در ﻗﺮآن و در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺪاﻗﻞ  60ﺑﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .37ﮐﺴﺮ 5/1در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﺴﺮ ،5/1ﯾﮑﺒﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره اﻧﻔﺎق آﯾﻪ  41آﻣﺪه و در ﻣﻮردﺧﻤﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .38ﮐﺴﺮ 1/ 4در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﺴﺮ  ،4/1ﯾﮑﺒﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﻪ  12آﻣﺪه و در ﻣﻮردارث اﺳﺖ.

 .39ﮐﺴﺮ 01/1در ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﮐﺴﺮ  ،01/1ﯾﮑﺒﺎر در ﻗﺮآن و در ﺳﻮره ﺳﺒﺎء آﯾﻪ  41و در ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ
 .40ﮐﺴﺮ  2/1در ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﮐﺴﺮ  ،2/1ﻫﻔﺖ ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،ﻧﺴﺎء و ﻣﺰﻣﻶﻣﺪه اﺳﺖ.
 .41ﮐﺴﺮ  3/1در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﮐﺴﺮ  ،3/1ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻧﺴﺎء و ﻣﺰﻣﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .42ﮐﺴﺮ  8/1در ﻗﺮآن در ﻣﻮرد ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﺴﺮ  ،8/1ﯾﮑﺒﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻣﺪه و در ﺧﺼﻮص ارث اﺳﺖ.
 .43اﻋﺪادﮐﺴﺮي ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻗﺮآن در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

اﻋﺪاد ﮐﺴﺮي ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺧﺼﻮص ارث در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .44ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻋﺪدي اﺳﺖ؟

ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﻗﺮآن ﻋﺪد  12اﺳﺖ
 .45از ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ 3+7=10ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

آﯾﻪ 196در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه.
 .46ﺑﻪ اﻋﺪاد  3و  7و  10در ﮐﺪام آﯾﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

آﯾﻪ 196در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه.
 .47ﮐﺪام ﺣﮑﻢ اﻟﻬﯽ در ﻗﺮآن دو ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻣﻨﻬﺎ را در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﻪ  10ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎي  4رﮐﻌﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ  2رﮐﻌﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ(4-2=2) (4÷2=2) .
 .48ﮐﺪام داﺳﺘﺎن در ﻗﺮآن ﻋﺪد  13را در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ آﯾﻪ  22در ﻣﻮرد داﺳﺘﺎن ﺧﻮاب ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب )ﺳﺠﺪه  11ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ((11+1+1=13) .
 .49ﺑﻪ ﻋﺪد 3و  4و  5و 6و 7و  8ﯾﮑﺠﺎ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﮐﻬﻒ آﯾﻪ  22در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ.
 .50ﻋﺪد  700در ﮐﺪام آﯾﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  261در ﺧﺼﻮص اﻧﻔﺎق )(7×100=700
 .51ﺑﻪ ﻋﺪد  7و ﻋﺪد  100در ﮐﺪام آﯾﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

آﯾﻪ  261در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه.
 .52ﺑﻪ ﻋﺪد  3و  4و 5و  6در ﮐﺪام آﯾﻪ ﻗﺮآن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ آﯾﻪ  7در ﺧﺼﻮص ﻧﺠﻮي.
 .53در ﮐﺪام آﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد  99و ﯾﮏ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﺻﺎد آﯾﻪ  23ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺣﻀﺮت.
 .54در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﻋﺪد  950ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت آﯾﻪ  14در ﺧﺼﻮص ﻣﺪت ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﻀﺮت ﻧﻮع)(1000-50=950
 .55در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﻋﺪد  15در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﺣﺎﻗﻪ آﯾﻪ  7در ﻣﻮرد ﻋﺬاب ﻗﻮم ﻋﺎد7+8=15 .
 .56در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﻋﺪد  24در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  233در ﻣﻮرد دوران ﺷﯿﺮدﻫﯽ 2×21=24
 .57در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﻋﺪد  28در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ آﯾﻪ  143در ﻣﻮرد ﺧﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ7+7+7+7=28
 .58در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﺪد  30و  10و 40اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ  142در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ .
 .59در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﻋﺪد  12و  4ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﯾﻪ  26در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮام

 .60در ﮐﺪام آﯾﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﺪد  298و  10اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻗﺼﺺ آﯾﻪ 127در ﺧﺼﻮص ازدواج ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ
 .61در ﮐﺪام آﯾﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﺪد  10و  1اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﻪ 160ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎداش ﮐﺎر ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ
 .62در ﮐﺪام آﯾﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ اﻋﺪاد  20و  200و  2000ﯾﮑﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﻧﻔﺎل آﯾﻪ  65و 66
ﺷﻬﺮ ﻫﺎ  ،ﮐﺸﻮر ﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ در ﻗﺮآن
 .1ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﻋﺎد در ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اﺣﻘﺎف ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﻋﺎد و ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره اﺣﻘﺎف آﯾﻪ 12ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﺷﻌﯿﺐ در ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

اﯾﮑﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻧﺰدﯾﮏ دﻣﺸﻖ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﺷﻌﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ  4ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺣﺠﺮ ،ﺷـﻌﺮاء ،ص و ﻗﺎف آﻣﺪه
اﺳﺖ
 .3ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ در ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  102اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .4ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺪر درﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﺑﺪر در ﺟﻨﻮب ﻣﺪﯾﻨﻪ در آﯾﻪ 123ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .5ﺑﻪ ﮐﻮه ﺟﻮدي در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺟﻮدي ﻧﺎم ﮐﻮﻫﯽ در ﺷﺮق دﺟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﺑﻪ آن ﻧﺸﺴﺖ و در ﺳﻮره ﻫﻮد آﯾﻪ  44ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .6ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد در ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺷﺎم اﺳﺖ ﺣﺠﺮ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺣﺠﺮ آﯾﻪ  80ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .7ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻨﯿﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﺣﻨﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﯾﻪ  25ﺑﻬﺂن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .8ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺒﺄ در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺒﺄ در ﺳﻮره ﻧﻤﻞ و ﺳﺒﺄ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﻮري در ﯾﻤﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .9ﮐﻮه ﺻﻔﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺻﻔﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻮه اﺑﻮﻗﺒﯿﺲ در ﻣﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  158ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .10ﻃﻮر ﺳﯿﻨﺎ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟

 .ﻃﻮر ﺳـﯿﻨﺎ ،ﺷـﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اي در ﺷﻤﺎل ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  10ﺑـﺎر در ﻗﺮآن از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫـﺎي ﺑﻘﺮه ،ﻧﺴـﺎء ،ﻣﺮﯾﻢ و ...ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .11وادي ﻃﻮي ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

وادي ﻃﻮي ﯾﺎ ﻣﻘﺪس ﮐﻪ در ﻃﻮر ﺳﯿﻨﺎء در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ  2ﺑﺎر درﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻃﺎﻫﺎ و ﻧﺎزﻋﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .12ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺮﻓﺎت در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  198ﺑﻪ آﻧﺎﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .13ﮐﻌﺒﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﮐﻌﺒﻪ ﺧﺎﻧﻪ ي ﺧﺪا در ﻣﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ  14ﺑﺎر در ﻗﺮآن از ﺟﻤﻠﻪ درﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،آل ﻋﻤﺮان و  ...ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .14ﻏﺎر ﮐﻬﻒ در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﻏﺎر ﮐﻬﻒ درﺳﻮره ﮐﻬﻒ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .15ﺷﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﻣﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ  10ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎﯾﺎﻋﺮاف ،ﺗﻮﺑﻪ ،ﻋﻮد و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .16ﮐﻮه ﻣﺮوه ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﮐﻮه ﻣﺮوه ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ اﺳﺖ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  158ﺑﻪ آن اﺷﺎرﻫﺸﺪه اﺳﺖ.
 .17ﮐﻌﺒﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﮐﻌﺒﻪ ﺧﺎﻧﻪ ي ﺧﺪا در ﻣﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ  14ﺑﺎر در ﻗﺮآن از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه  ،آل ﻋﻤﺮان و  ...ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .
 .18ﻏﺎر ﮐﻬﻒ در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﮐﻬﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ .
 .19ﺷﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﻣﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ  10ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف  ،ﺗﻮﺑﻪ  ،ﻋﻮد و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ .
 .20ﮐﻮه ﻣﺮوه ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

در ﻣﮑﻪ ﻗﺮار دارد و در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  158اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .
 .21ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﻧﻘﺎط ﻣﻘﺪس ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ  2ﺑﺎر درﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه و آل ﻋﻤﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .22ﺑﻪ ﻣﮑﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﮑﻪ  2ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻫﺎي آل ﻋﻤﺮان و ﻓﺘﺢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .23وادي اﻻﯾﻤﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

وادي اﻻﯾﻤﻦ ﯾﮑﺒﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻗﺼﺺ آﯾﻪ 30آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .24ﯾﺜﺮب ﯾﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﯾﺜﺮب ﯾﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ  5ﺑﺎر در ﻗﺮآن از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺗﻮﺑﻪ ،اﺣﺰاب و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .25ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻋﺮاف ﭼﯿﺴﺖ؟

اﻋﺮاف ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ  2ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره اﻋﺮاﻓﺂﻣﺪه اﺳﺖ.
 .26ﻧﺎم ﻣﺼﺮ در ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم )ﻣﺼﺮ( در ﻗﺮآن  5ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .27ﻧﺎم ﮐﺪام ﺷﻬﺮ در ﻗﺮآن ده ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﺷﻬﺮ )ﻣﺪﯾﻦ( در ﻗﺮآن ده ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .28ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ آن ﺷﻬﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن اﺳﺖ.
 .29ﺳﻮره اي از ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اي از ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﺳﻮره روم اﺳﺖ.
 .30ﻧﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻗﺮآن ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻬﮑﻨﯿﻢ ﻣﻀﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻀﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ.
 .31ﻧﺎم ﺷﻬﺮي در ﻗﺮآن ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮف )ه( را ﺑﻪ آﺧﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮي از آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ)ه( ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .32در ﮐﺪام ﺳﻮره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺗﯿﻦ و ﺑﻠﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﮑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .33ﻧﺎم ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﻣﮑﻪ
 .34ﺳﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن در ﻗﺮآن ﮐﺪام ﻣﮑﺎن و ﻣﻨﺰل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻨﮑﺒﻮت ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻗﺮآن
 .1از اﺳﺐ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ردر ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از اﺳﺐ 6ﺑﺎ ر در ﺳﻮره ﻫﺎي آل ﻋﻤﺮان ،اﻧﻔﺎل ،ﻧﺤﻞ و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2در ﭼﻪ ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ از ااﻟﻎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 5ﺑﺎر از اﻻغ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻧﺤﻞ ،ﻟﻘﻤﺎن ،ﺟﻤﻌﻪ و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .3ﺑﺰ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﯾﮑﺒﺎر از ﺑﺰ در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﻪ  143ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .4ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ردر ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﭘﺮواﻧﻪ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﻗﺎرﻋﻪ آﯾﻪ  4آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .5ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﺎن  30ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي آل ﻋﻤﺮان ،ﻧﺴﺎء ،ﻣﺎﺋﺪه ،اﻧﻌﺎم و ...اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .6ﺑﻪ ﺧﻮك در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﺧﻮك  5ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،ﻣﺎﺋﺪه ،اﻧﻌﺎم ،ﻧﺤﻞ و  ...اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .7زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ؟

زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﯾﮑﺒﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻧﺤﻞ آﯾﻪ  68ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .8ﺷﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺷﺘﺮ  14ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺋﺪه ،اﻋﺮاف ،ﻫﻮد و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .9ﺷﺘﻪ در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺷﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ  133آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .10ﺷﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺷﯿﺮ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ آﯾﻪ ) 51ﻗﺴﻮره( آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .11ﺑﻪ ﻋﻨﮑﺒﻮت ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﻋﻨﮑﺒﻮت ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت آﯾﻪ  41اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .12ﻓﯿﻞ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻓﯿﻞ در ﻗﺮآن ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﻓﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .13ﻗﺎﻃﺮ)ﺣﻤﯿﺮ( در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻗﺎﻃﺮ )ﺣﻤﯿﺮ( در ﺳﻮره ﻧﺤﻞ آﯾﻪ  8آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .14آﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ در ﻗﺮآن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ  133اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .15ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ)ﺑﭽﻪ ﮔﺎو( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ 10ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻘﺮه ،ﻧﺴﺎء ،ﻫﻮد و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .16ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  7ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺋﺪه ،اﻧﻌﺎم ،اﻧﺒﯿﺎء آﻣﺪه اﺳﺖ
 .17ﻣﺎرﺑﺎرﯾﮏ)ﺟﺎن( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﺎر ﺑﺎرﯾﮏ  2ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻧﻤﻞ و ﻗﺼﺺ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .18ﻣﺎر ﺑﺰرگ در ﮐﺠﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﺎر ﺑﺰرگ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﻃﺎﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .19ﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ  2ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف و ﺷﻌﺮاء آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .20ﻣﺎﻫﯽ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﺎﻫﯽ )ﺣﻮت(  5ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف ،ﮐﻬﻒ ،ﺻﺎﻓﺎت و ﻗﻠﻤﺂﻣﺪه اﺳﺖ.
 .21ﻣﮕﺲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ردر ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﮕﺲ )ذﺑﺎب( ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﺣﺞ آﯾﻪ  73آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .22ﻣﻠﺦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﻠﺦ  2ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف و ﻗﻤﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .23ﻣﻮرﭼﻪ)ﻧﻤﻞ( در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﻮرﭼﻪ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﻧﻤﻞ آﯾﻪ  18آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .24ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن اﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﺳﺒﺎء آﯾﻪ  41آﻣﺪه اﺳﺖ.

 .25ﺑﻪ ﻣﯿﻤﻮن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﻣﯿﻤﻮن  3ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﺎﺋﺪه و اﻋﺮاف اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .26ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺣﯿﻮان در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺎم  31ﺣﯿﻮان در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .27ﮐﺪام ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ؟

ﭘﺮﻧﺪه اي ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ ﮐﻼغ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎﺑﯿﻞ وﻗﺎﺑﯿﻞ ﺑﻮد.
 .28ﺑﻪ ﮐﺪام ﺣﯿﻮان در ﻗﺮآن ﺗﻬﻤﺖ زده ﺷﺪ؟

ﺑﻪ ﮔﺮگ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻬﻤﺖ زده ﺷﺪ.
 .29ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﺸﺪار داد ﮐﺪام ﺣﯿﻮان ﺑﻮد؟

ﺣﯿﻮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﭼﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻧﻤﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 30ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺳﻮره ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﭘﻨﺞ ﺳﻮره ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ
 .31ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺑﻘﺮه ،ﻧﺤﻞ ،ﻧﻤﻞ ،ﻋﻨﮑﺒﻮت ،ﻓﯿﻞ
 .32ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﮐﻪ در ﻗﺮآن از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﮐﻪ در ﻗﺮآن از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﯿﻞ اﺳﺖ
 .33ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﮐﻪ در ﻗﺮآن از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﮐﻪ در ﻗﺮآن ازآن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ،ﭘﺸﻪ اﺳﺖ.
 .34ﻧﺎم ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﻤﺮود ﺑﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻗﺎﺗﻞ ﻧﻤﺮود ﭘﺸﻪ اي ﺑﻮد ﮐﻪ از راه دﻣﺎغ وارد ﻣﻐﺰ او ﺷﺪ و او راﻫﻼك ﮐﺮد.
 .35ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ از اوﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآﻧﺒﻪ ﻧﺎم اوﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺷﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺎو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻮره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻘﺮه اﺳﺖ.
 .36ﺣﺸﺮه اي ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮردﻧﯽ از اوﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﺎم اوﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮردﻧﯽ ﻋﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺳﻮره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺤﻞ اﺳﺖ
 .37ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درﺑﺎر ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ؟

ﭘﺮﻧـﺪه ﻧـﺎﻣﻪ رﺳـﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درﺑﺎر ﺣﻀـﺮت ﺳـﻠﯿﻤﺎن ﺧـﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻫﺪﻫـﺪ ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻧﻤﻞ آﯾﻪ20ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
 .38ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ اﺑﺮﻫﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ در ﮐﺪام ﺳﻮره ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ اﺑﺮﻫﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،اﺑﺎﺑﯿﻞ ﻧﺎﻣﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻓﯿﻞ آﯾﻪ  3ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .39ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺸﺮه اي وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد؟

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در آﯾﻪ  68ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ) .و اوﺣﯽ رﺑﮏ اﻟﯽ اﻟﻨﺤﻞ(
 .40ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﺳﺨﻦ ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ؟

ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﺳﺨﻦ ﻣﻮرﭼﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻧﻤﻞ آﯾﻪ 19ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .41در ﭼﻪ ﺳﻮره اي از ﺷﺘﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻏﺎﺷﯿﻪ از ﺷﺘﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )آﯾﻪ .(17
 .42ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در درون آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟

ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در درون او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و در ﺳﻮرﻫﺼﺎﻓﺎت آﯾﻪ  142ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﻧﻬﻨﮓ )ﻣﺎﻫﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 .43ﻧﺎم ﮔﺮگ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﮔﺮگ  3ﺑﺎر در ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .44ﻧﺎم ﭘﺸﻪ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﭘﺸﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ) .آﯾﻪ (26
 .45ﻧﺎم ﮐﻼغ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﮐﻼغ در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  31آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .46ﻧﺎم ﺳﮓ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﺳﮓ  4ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﮐﻬﻒ ،ﻣﺎﺋﺪه و اﻋﺮاف آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .47ﻧﺎم ﮔﺎو در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﮔﺎو  9ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،ﯾﻮﺳﻒ و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .48ﻧﺎم ﻫﺪﻫﺪ در ﭼﻪ ﺳﻮره اي آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﻫﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ در ﺳﻮره ﻧﻤﻞ آﯾﻪ  20آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .49ﮐﺪام ﺣﯿﻮان ﻫﻤﺮاه اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ ﺑﻪ ﻏﺎر رﻓﺖ؟

ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ ﺑﻪ ﻏﺎر رﻓﺖ ﺳﮓ ﺑﻮد )آﯾﻪ .(18
 .50ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن اﺑﺮﻫﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺪام ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺪا آﻣﺪﻧﺪ؟

ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن اﺑﺮﻫﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻓﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺪا آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻓﯿﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .51ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﻪ  142و  144اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮردﻧﯽ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎ در ﻗﺮآن
 .1ﭼﻪ ﺧﻮردﻧﯽ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

اﻧـﺎر ،اﻧﺠﯿﺮ ،ﭘﯿﺎز ،ﺧﺮﻣﺎي ﺗﺎزه ،ﺧﯿﺎر ﭼﻨﺒﺮ ،زﯾﺘﻮن ،ﺳﺒﺰي ﺧﻮردن ،ﺳـﯿﺮ ،ﻋـﺪس ،ﮐـﺪو ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺎﻫﯽ ،ﻣﻮز ،ﻣﯿﻮه و ﻧﺎن در ﻗﺮآن
آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .2از اﻧﺎر در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از اﻧﺎر )رﻣﺎن(  3ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻧﻌﺎم و رﺣﻤﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .3از اﻧﺠﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از اﻧﺠﯿﺮ)ﺗﯿﻦ( ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﺗﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .4از اﻧﮕﻮر ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

11ﺑﺎر در ﺳﻮرﻫﻬﺎي ﺑﻘﺮه ،اﻧﻌﺎم ،رﻋﺪ ،ﻧﺤﻞ ،ﮐﻬﻒ و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .5ﺑﻪ ﭘﯿﺎر در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﭘﯿﺎز) ﺑﺼﻞ( در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  61ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .6از ﺧﺮﻣﺎي ﺗﺎزه ﺟﻨﺪ ﺑﺎر ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺧﺮﻣﺎي ﺗﺎزه)رﻃﺐ( در ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ آﯾﻪ  25ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .7از ﺧﯿﺎر ﭼﻨﺒﺮ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺧﯿﺎر ﭼﻨﺒﺮ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  61ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ).ﻗﺜﺎئ ًا(
 .8زﯾﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از زﯾﺘﻮن  6ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻧﻌﺎم ،ﻧﻮر و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .9از ﺳﺒﺰي ﺧﻮردن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺳﺒﺰي ﺧﻮردن ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  61ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ).ﺑﻘﻞ(
 .10از ﺳﯿﺮ در ﮐﺠﺎ ذﮐﺮي ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از ﺳﯿﺮ ﯾﮑﺒﺎر در آﯾﻪ  61ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .11از ﻋﺪس ﺟﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻋﺪس ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  61ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .12از ﻋﺴﻞ در در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻋﺴﻞ  2ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻧﺤﻞ و ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .13از ﮐﺪو درﮐﺠﺎ ذﮐﺮي ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از ﮐﺪو ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت آﯾﻪ  146ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .14از ﮔﻮﺷﺖ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

)ﻟﺤﻢ(  12ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،ﻣﺎﺋﺪه ،اﻧﻌﺎم ،ﻧﺤﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .15از ﻣﺎﻫﯽ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

)ﺣﻮت( 5ﺑﺎر در ﺳﻮرﻫﻬﺎي اﻋﺮاف ،ﮐﻬﻒ ،ﺻﺎﻓﺎت ،ﻗﻠﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .16از ﻣﻮز در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻣﻮز ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره واﻗﻌﻪ آﯾﻪ  29ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 .17از ﻣﯿﻮه در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻣﯿﻮه  14ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﻮﻣﻨﻮن ،ﯾﺲ ،ص ،و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .18از ﻧﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻧﺎن ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ آﯾﻪ  32ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .19ﻧﺎم ﻣﯿﻮه اي ﮐﻪ ﺳﻮره اي در ﻗﺮآن ﺑﻨﺎم اوﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﺗﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻧﺠﯿﺮ اﺳﺖ.
 .20ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؟

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﯿﺮ و زﯾﺘﻮن در ﺳﻮره ﺗﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 .21ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آﯾﻪ  61ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .22ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮردﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آﯾﻪ  69ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .23در ﮐﺪام ﯾﮏ از آﯾﻪ ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻧﺎم ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﺧﻮردﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.؟

در آﯾﻪ  60ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺧﻮردﻧﯽ )ﺗﺮه ،ﭘﯿﺎز ،ﺧﯿﺎر ،ﻋﺪس و ﺳﯿﺮ( اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻓﺰرﻧﺪان و ﺑﺮادران در ﻗﺮآن
 .1ﮐﺪام ﮐﻮدك ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪا در ﺻﻨﺪوق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻬﺂب اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪا در ﺻﻨﺪوق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
 .2ﮐﺪام ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﻬﻮاره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟

ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﻬﻮاره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
 .3در ﻗﺮآن ﮐﺪام ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮش را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد؟

ﺣﻀﺮت ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن ﭘﺴﺮش را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد.
 .4ﮐﺪام ﮐﻮدك ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ او را ﺑﻪ ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ؟

ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ او را در ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
 .5ﮐﺪام ﭘﺴﺮ از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪر ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮد و ﻏﺮق ﺷﺪ؟

ﭘﺴﺮ ﻧﻮح از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪرش ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮد.
 .6ﮐﺪام ﭘﺴﺮ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮﯾﺶ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﺮد؟

ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮﯾﺶ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﺮد.
 .7ﮐﺪام ﺑﺮادر ﻇﺎﻟﻢ ،ﺑﺮادر ﻣﻈﻠﻮم ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ؟

ﻗﺎﺑﯿﻞ ﺑﺮادر ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺑﺮادر ﻣﻈﻠﻮم ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ.
 .8ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺎم ﺳﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺪاﺷﻨﺎس ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

ﺳﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺪاﺷـﻨﺎس ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ،ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ و ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در
ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺪاﺷﻨﺎس ﺑﻮدﻧﺪ.
 .9ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮزادي ﺧﻮد را ﻋﺒﺪا ...ﻧﺎﻣﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را ﻋﺒﺪا ...ﻧﺎﻣﯿﺪ.
 .10ﮐﺪام ﮐﻮدك ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻣﻌﺠﺰه اي ﻧﺸﺎن داد؟
ﺣﻀﺮت اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺎه زﻣﺰم ﻣﻌﺠﺰه اوﺳﺖ.
دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن در ﻗﺮآن

 .1ﺑﺮاي ﮐﺪام دﺧﺘﺮ در ﻣﺤﺮاب از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻏﺬا آورده ﺷﺪ؟

ﺑﺮاي ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ در ﻣﺤﺮاب از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻏﺬا آورده ﺷﺪ.
 .2ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﺎدر وﺣﯽ ﺷﺪ؟

ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ وﺣﯽ ﺷﺪ.
 .3دو زن ﻧﻤﻮﻧﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

دو زن ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻗﺮآن آﺳﯿﻪ )زن ﻓﺮﻋﻮن( و ﻣﺮﯾﻢ )ﻣﺎدر ﻋﯿﺴﯽ(اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .4دو زن ﺑﺪ ﮐﺮدار از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

دو زن ﺑﺪﮐﺮدار از دﯾﺪ ﻗﺮآن زن ﻧﻮح و زن ﻟﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮرﻫﺘﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .5ﮐﺪام ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ زن اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ زن اﺳﺖ.
 .6ﮐﺪام ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﻬﺎﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي زﻧﺎن اﺳﺖ.
 .7ﮐﺪام ﺳﻮره در ﻣﻮرد ﯾﮏ زن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ و آن زن ﮐﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮره ﮐﻮﺛﺮ درﺑﺎره ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .8ﮐﺪام ﺳﻮره از ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه زﻧﻬﺎ آن را ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟

ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه زﻧﻬﺎ ﺳﻮره ﻧﻮر را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
 .9ﮐﺪام ﺳﻮره از ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه زﻧﻬﺎ آن را ﮐﻤﺘﺮﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟

ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه زﻧﻬﺎ ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
 .10ﮐﺪام زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ؟

زن اﺑﻮﻟﻬﺐ ﻫﯿﺰم ﺷﮑﻦ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ.
 .11دﺧﺘﺮ ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻔﺖ و راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﯿﺎ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ؟

دﺧﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻔﺖ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.
 .12زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻮد؟

زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﺣﻀﺮت ﺣﻮا ﻫﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت آدم اﺳﺖ.
 .13زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﻮﻫﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ﮐﻪ ﺑﻮد؟

زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﻮﻫﺮ ﻓﺮﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
 .14زن ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮد؟

زن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺒﺄ ،ﺑﻠﻘﯿﺲ ﺑﻮد.
 .15ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي زن اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ي ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي زن اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .16زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺧﻠﻮت ﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻮد؟

زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺧﻠﻮت ﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮدﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮد.
 .17ﮐﺪام ﺳﻮره در ﺷﺎن ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﮐﻮﺛﺮ در ﺷﺎن ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .18ﮐﺪام زن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را داﺷﺖ؟

زﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان)ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ( را داﺷﺖ ،زﻟﯿﺨﺎ ﺑﻮد.
 .19ﺑﻪ ﮐﺪام زن ﻟﻘﺐ ﻃﯿﺒﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﻟﻘﺐ ﻃﯿﺒﻪ داده ﺷﺪ.
 .20ﮐﺪام زن در ﺳﻦ ﭘﯿﺮي ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪ؟

ﺳﺎره ﻫﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺳﻦ ﭘﯿﺮي ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪ.
 .21ﺗﻨﻬﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎم ﺗﻨﻬﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ اﺳﺖ.

 .22ﻧﺎم ﮐﺪام زن  34ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ در ﻗﺮآن  34ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .23ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺪام زن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ و در ﮔﻬﻮاره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟

ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در ﮔﻬﻮاره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
 .24ﻧﺎم ﮐﺪام زن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪش در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .25دﺧﺘﺮ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﺑﻮد؟

دﺧﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ ﻫﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد.
 .26اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ دو ﻗﻠﻮ زاﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ؟

اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ دو ﻗﻠﻮ زاﯾﯿﺪ ﺣﻀﺮت ﺣﻮا ﺑﻮد.
 .27از زن ﻋﻤﻮي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از زن ﻋﻤﻮي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم در ﺳﻮره ﻣﺴﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .28از زن ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﻗﺮآن  7ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺪي ﯾﺎد ﺷﺪه؛ آن زن ﮐﯿﺴﺖ؟

از زن ﻟﻮط در  7آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف ،ﻫﻮد ،ﺣﺠﺮ ،ﻧﻤﻞ و ﻋﻨﮑﺒﻮت ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
رﻧﮕﻬﺎ در ﻗﺮآن
 .1در ﻗﺮآن از ﭼﻪ رﻧﮕﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﻗﺮآن رﻧﮓ ﻫﺎي زرد ،ﺳﺒﺰ ،ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه ،ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه ،ﺳﻔﯿﺪ،ﺳﯿﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2رﻧﮓ زرد در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از رﻧﮓ زرد در  5ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،روم ،زﻣﺮ ،ﺣﺪﯾﺪ و ﻣﺮﺳﺎﻟﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .3رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در  6آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﯾﻮﺳﻒ ،ﯾﺲ ،رﺣﻤﻦ و اﻧﺴﺎن ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.

 .4رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه در ﮐﺠﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه در ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ آﯾﻪ  64ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .5از ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه در ﺳﻮره اﻋﻠﯽ آﯾﻪ  5ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 .6از رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  187و ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ آﯾﻪ  27ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .7رﻧﮓ ﺳﯿﺎه در ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از رﻧﮓ ﺳﯿﺎه در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،ﻧﺤﻞ ،ﻓﺎﻃﺮ ،زﻣﺮ و زﺧﺮف ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .8از رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ آﯾﻪ  27ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .9در ﻗﺮآن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻧﮓ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ؟

در ﻗﺮآن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻧﮓ رﻧﮓ ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  138ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .10در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺒﺪا رﻧﮓ و رﻧﮓ ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ آﯾﻪ  27ﺑﻪ ﻣﺒﺪأرﻧﮓ و رﻧﮓ ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﻗﺮآن
 .1از ﭘﯿﺎز در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﭘﯿﺎز در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  61ﯾﮑﺒﺎر ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2از ﺧﺮدل ﮐﻪ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ در ﮐﺠﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺧﺮدل 2 ،ﺑﺎر در ﻗﺮآن از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .3از ﺧﻮﺷﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم( در ﮐﺠﺎ ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از ﺧﻮﺷﻪ )ﺳﻨﺒﻠﻪ( در  4آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه و ﯾﻮﺳﻒ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .4درﺧﺖ)ﺷﺠﺮه( ﺟﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

 25آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،اﻋﺮاف و  ...ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .5از درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ)ﻧﺨﻞ( ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 20آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،اﻧﻌﺎم ،ﻧﺤﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .6از درﺧﺖ ﮔﺰ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از درﺧﺖ ﮔﺰ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﺳﺒﺎء آﯾﻪ  16ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .7از زﻗﻮم)درﺧﺘﺎن ﺟﻬﻨﻢ( ﮐﺠﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از زﻗﻮم ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت آﯾﻪ  62ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .8از زﻧﺠﺒﯿﻞ ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از زﻧﺠﺒﯿﻞ در ﺳﻮره اﻧﺴﺎن آﯾﻪ  17ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .9از ﺳﺒﺰي ﺧﻮردن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺳﺒﺰي ﺧﻮردن ﯾﮑﺒﺎردر ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  61ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .10از ﺳﯿﺮ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺳﯿﺮ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ ) 61ﻓﻮم( ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .11از ﺻﺮﯾﻊ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺻﺮﯾﻊ در ﺳﻮره ﻏﺎﯾﺸﻪ آﯾﻪ  6ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .12از ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﮐﻬﻒ آﯾﻪ  45ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .13از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﯽ ﺳﺎﻗﻪ ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﯽ ﺳﺎﻗﻪ در ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ) .آﯾﻪ (6
ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ در ﻗﺮآن

 .1از ﭘﯿﺮاﻫﻦ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﭘﯿﺮاﻫﻦ  6آﯾﻪ در ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ )ﻗﻤﯿﺺ( ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2از دﯾﺒﺎي ﺳﺒﺰ )ﻟﺒﺎس اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ( ﮐﺠﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از دﯾﺒﺎي ﺳﺒﺰ در  3آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﮐﻬﻒ ،دﺧﺎن و اﻧﺴﺎن )ﺳﻨﺪﺳﻮ اﺳﺘﺒﺮق( ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .3از روﺳﺮي در ﮐﺠﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از روﺳﺮي  2ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻧﻮر )آﯾﻪ  (21و اﺣﺰاب )آﯾﻪ  (59ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .4از زره )ﻟﺒﺎس ﺟﻨﮕﯽ( ﮐﺠﺎ ذﮐﺮي ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از زره ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء آﯾﻪ  81ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .5از ﮐﻔﺶ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﮐﻔﺶ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﻃﺎﻫﺎ آﯾﻪ ) 12ﻧﻌﻠﯿﻦ( ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .6از ﻟﺒﺎس در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻟﺒﺎس  14آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،اﻋﺮاف و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .7از ﻟﺒﺎس اﺑﺮﯾﺸﻢ)ﺣﺮﯾﺮ( در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در  3آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺣﺞ ،ﻓﺎﻃﺮ و اﻧﺴﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺖ ﻫﺎ در ﻗﺮآن
 .1از ﺑﻌﻞ ﮐﻪ ﺑﺘﯽ از ﻃﺎل ﺑﻮده در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﺑﻌﻞ در ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت آﯾﻪ  125ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2از ﺳﻮاع ﮐﻪ ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زن ﺑﻮده در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ذﮐﺮي ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺂﻣﺪه اﺳﺖ؟

از ﺳﻮاع در ﺳﻮره ﻧﻮح آﯾﻪ  23ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .3از ﻋﺠﻞ )ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻃﺎﻟﯿﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻧﺮا ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ( در ﮐﺠﺎﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻋﺠﻞ در  8آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،ﻧﺴﺎء ،اﻋﺮاف و  ...ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .4از ﻋﺰي ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻋﺮب اﺳﺖ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺰي در ﺳﻮره ﻧﺠﻢ آﯾﻪ  19ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 .5از ﻻت ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻋﺮب اﺳﺖ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از ﻻت در ﺳﻮره ﻧﺠﻢ آﯾﻪ  19ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 .6از ﻣﻨﺎت ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻋﺮب اﺳﺖ در ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

از ﻣﻨﺎت در ﺳﻮره ﻧﺠﻢ آﯾﻪ  19ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 .7ﻧﺼﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧُﺼﺐ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ در اﻃﺮاف ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺖ در 3آﯾﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﺎﺋﺪه و ﻣﻌﺎرج ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 .8ﻧﺴﺮ ﮐﻪ ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺑﻮده در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﻧﺴﺮ در ﺳﻮره ﻧﻮح آﯾﻪ  23ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 .9از ود ﮐﻪ ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮد ﺑﻮده در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ود در ﺳﻮره ﻧﻮح آﯾﻪ  23ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .10از ﯾﻌﻮق ﮐﻪ ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺐ ﺑﻮده و ﻗﻮم ﻧﻮح آﻧﺮا ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪدر ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﯾﻌﻮق در ﺳﻮره ﻧﻮح آﯾﻪ  23ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .11از ﯾﻐﻮث ﮐﻪ ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﯿﺮ ﺑﻮده در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

از ﯾﻐﻮث در ﺳﻮره ﻧﻮح آﯾﻪ  23ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺷﯿﺎء در ﻗﺮآن
 .1اﺛﺎث ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﻧﺪ؟

اﺛﺎث ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺰل  2ﺑﺎر در ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻧﺤﻞ و ﻣﺮﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .2ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﻏﻼت اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﯾﮑﺒﺎر در در ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ آﯾﻪ  72آﻣﺪه اﺳﺖ.

 .3ﺗﺮازو ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺗﺮازو  7ﺑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻋﺮاف ،ﻣﻮﻣﻨﻮن و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .4آﯾﺎ ﭼﺮاغ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﭼﺮاغ  7ﺑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي اﺣﺰاب ،ﻧﻮح و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .5دﻟﻮ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﮐﺸﯿﺪن آب از ﭼﺎه اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

دﻟﻮ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ آﯾﻪ  19آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .6دﯾﮓ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﺳﺒﺎء آﯾﻪ  13آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .7ﺳﺒﻮ ﮐﻪ در آن آب ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﺒﻮ  4ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي زﺧﺮف ،واﻗﻌﻪ و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .8ﺳﻔﺎل ﮐﻪ ﮔﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻔﺎل ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره رﺣﻤﻦ آﯾﻪ  14آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .9ﺳﻮزن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮزن ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ  40آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .10ﺷﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺷﯿﺸﻪ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﻧﻮر آﯾﻪ  35آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .11ﻋﺼﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻋﺼﺎ  10ﺑﺎ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﺑﻘﺮه ،اﻋﺮاف ،ﺷﻌﺮا و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .12ﻗﻔﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻗﻔﻞ ﺑﮑﺒﺎر در ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ )ص( آﯾﻪ  24آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .13ﻗﻠﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻗﻠﻢ  3ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻟﻘﻤﺎن ،ﻗﻠﻢ و ﻋﻠﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .14ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ  2ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .15ﮐﻠﯿﺪ در ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﮐﻠﯿﺪ  5ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي اﻧﻌﺎم ،ﻧﻮر ،زﻣﺮ و ...آﻣﺪه اﺳﺖ) .ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ(
 .16ﮔﻬﻮاره ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﮔﻬﻮاره  6ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻋﻤﺮان ،ﻣﺎﺋﺪه و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .17ﻣﯿﺦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﯿﺦ  3ﺑﺎر در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻧﺒﺎء ،ﻓﺠﺮ و ص آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .18ﻧﺮدﺑﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﺮدﺑﺎن ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﻪ  35آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﻗﺮآن )اﺷﺎره ﺿﻤﻨﯽ(
 .1ﺑﻪ آراﯾﺶ و آراﯾﺶ ﮔﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ ) 196ﺗﺤﻠﻘﻮا روﺳﮑﻢ(....
 .2ﺑﻪ ﻗﻔﻞ و ﮐﻠﯿﺪ ﺳﺎزي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻗﺼﺺ آﯾﻪ  76در ﺧﺼﻮص داﺳﺘﺎن ﻗﺎرون ) ...ان ﻣﻔﺎﺗﺤﻪ (...
 .3ﺑﻪ ﮐﻔﺎﺷﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻃﻪ آﯾﻪ ... ) 12ﻓﺎﺧﻠﻊ ﻧﻌﻠﯿﮏ(...
 .4ﺑﻪ ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﺗﺤﺮﯾﻢ آﯾﻪ  ...) 11ﻋﻨﺪك ﺑﯿﺘﺎ ﻓﯽ اﻟﺠﻨﻪ(...
 .5ﺑﻪ ﻏﻮاﺻﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻧﺤﻞ آﯾﻪ  ...) 14و ﺗﺴﺘﺨﺮﺟﻮا ﻣﻨﻪ ﺣﻠﯿﻪ (...
 .6ﺑﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره رﺣﻤﻦ آﯾﻪ ...) 54ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺮق(...
 .7ﺑﻪ آﺷﭙﺰي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻫﻮد آﯾﻪ  ...) 69ﻓﻤﺎ ﻟﺒﺚ ان ﺟﺎء ﺑﻌﺠﻞ ﺟﻨﯿﺪ(...
 .8ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﻧﻔﺎل آﯾﻪ  ) 60و اﻋﺪوا ﻟﻬﻢ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻮه (...
 .9ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻃﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ  ... ) 22و ﻃﻔﻘﺎ ﯾﺨﺼﻔﺎن ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ ﻣﻦ ورق اﻟﺠﻨﻪ (....
 .10ﺑﻪ ﻣﺴﮕﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﮐﻬﻒ آﯾﻪ  ... ) 96اﺗﻮﻧﯽ زﺑﺮ اﻟﺤﺪﯾﺪ (...
 .11ﺑﻪ داﻣﺪاري و ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﯾﺲ آﯾﻪ  ... ) 73-72ﻣﻤﺎ ﻋﻤَﻠﺘﻪ اﯾﺪﯾﻨﺎ اﻧﻌﺎﻣﺎ(...
 .12ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﻪ  ...) 29ﺗﺠﺎره ﻋﻦ ﺗﺮاض(...
 .13ﺑﻪ ﻧﺠﺎري در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻫﻮد آﯾﻪ ) 38وﺗﺼﻨﻊ اﻟﻔﻠﮏ (...
 .14ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  ...) 32وﻣﻦ اﺣﯿﺎﻫﺎ ﻓﮑﺎﻧﻤﺎ اﺣﯿﺎ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﯿﻌﺎ (...
 .15ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﮔﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻧﻮر آﯾﻪ  ... ) 35ﮐﻤﺸﮑﻮه ﻓﯿﻬﺎ ﻣﺼﺒﺎح ،اﻟﻤﺼﺒﺎح ﻓﯽ زﺟﺎﺟﻪ (...

 .16ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪاري در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﮐﻬﻒ آﯾﻪ  ... ) 22ال ﺣﺪﻫﻤﺎ ﺟﻨﺘﯿﻦ(...
 .17ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ آﯾﻪ  ...) 36اﺣﻤﻞ ﻓﻮق راس ﺧﺒﺰا (...
 .18ﺑﻪ ﺳﻔﺎﻟﮕﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ آﯾﻪ  ) 14وﺧﻠﻖ اﻟﺠﺎن ﻣﻦ ﻣﺎرج ﻣﻦ ﻧﺎر (
 .19ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  ... ) 151ﯾﺘﻠﻮ ﻋﻠﯿﮑﻢ آﯾﺎﺗﻨﺎ ( ...
 .20ﺑﻪ آﻫﻨﮕﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﺳﺒﺎء آﯾﻪ  ... ) 10و اﻟﻨﺎ ﻟَﻪ اﻟﺤﺪﯾﺪ(...
 .21ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻗﺼﺺ آﯾﻪ  ...) 26ﯾﺎ اﺑﺖ اﺳﺘﺎﺟﺮه (...
 .22ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﯽ )ﭘﺴﺖ( در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻧﻤﻞ آﯾﻪ  ... ) 28ﻫﺬا ﻓﺎﻟﻘﻪ اﻟﯿﻬﻢ (...
 .23ﺑﻪ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻧﺤﻞ آﯾﻪ  ...) 92ﻧﻘﻀﺖ ﻏﺰﻟﻬﺎ(...
 .24ﺑﻪ رﻧﮕﺮزي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ آﯾﻪ ) 72ﻣﺘﮑﯿﻦ ﻋﻠﯽ رﻓﺮف ﺧﻀﺮ و ﻋﯿﻔﺮي ﺣﺴﺎن(
 .25ﺑﻪ اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﮐﻬﻒ آﯾﻪ  ...) 19اﯾﻨﻤﺎ ازﮐﯽ ﻃﻌﺎم ًا (...
 .26ﺑﻪ درﯾﺎﻧﻮردي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﺳﺮي آﯾﻪ  ... ) 66ﯾﺰﺟﯽ ﻟﮑﻢ اﻟﻔﻠﮏ ﻓﯽ اﻟﺒﺤﺮ(...
 .27ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﻪ  ...) 58ﻓﺎن ﺗﻨﺎزﻋﺘﻢ ﻓﯽ ﺷﯽء ﻓﺮدوه اﻟﯽ(...
 .28ﺑﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  ...) 64ﮐﻠﻤﺎ اوﻗﺪوا ﻧﺎرا ﻟﻠﺤﺮب اﻃﻔﺄﻫﺎ (...
 .29ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن آﯾﻪ  ... ) 7وﯾﻤﺸﯽ ﻓﯽ اﻟﺴﻮاق (...
 .30ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ  158در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﻣﺮي اززﯾﻮرﻫﺎي ﺧﻮد ) ...ﻣﻦ ﺣﻠﯿﻬﻢ ﻋﺠﺎل ﺟﺴﺪًا ﻟﻪ ﺧﻮار(...
 .31ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره واﻗﻌﻪ آﯾﻪ ) 64 -63اﻓﺮاﯾﺘﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﺮﺛﻮن(
 .32ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺑﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  ... ) 3و ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻮارح ﻣﮑّﻠﺒﯿﻦ (...
 .33ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ  ...) 74وﺗﺘﺨﺬون ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﻬﺎ ﻗﺼﻮرا(...
 .34ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺧﻄﺎﻃﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻋﻠﻖ آﯾﻪ ) 5-4اﻟﺬي ﻋﻠّﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻋﻠﻢ ااﻟﻨﺴﺎن ﻣﺎﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ(
 .35ﺑﻪ رﻧﮓ ﮐﺎري در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ ) 138ﺻﺒﻐﻪ ا(...
 .36ﺑﻪ ﺷﻐﻞ روﺣﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﯾﻪ  ...) 122ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻟﯿﺘﻔﻘﻬﻮا ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ(...

 .37ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻧﺤﻞ آﯾﻪ  ...) 14وﺗﺴﺘﺨﺮﺟﻮا ﻣﻨﻪ ﺣﻠﯿﻪ(...
 .38ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻟﺒﻨﯿﺎﺗﯽ در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻧﺤﻞ آﯾﻪ  ) 5ﻟﮑﻢ ﻓﯿﻬﺎ دف و ﻣﻨﺎﻓﻊ(
 .39ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزي در ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮره ﻫﻮد آﯾﻪ ) 38وﺗﺼﻨﻊ اﻟﻔﻠﮏ(...
ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .1ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
 .2آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮره ﻫﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ آﻗﺎي ﺟﻮاد ﻣﺤﺪﺛﯽ
 .3ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻤﺎﻫﺎي ﻗﺮآن ﺗﺄﻟﯿﻒ آﻗﺎي ﺟﻮاد ﺟﻮﯾﺒﺎري
 .4ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻤﺎﻫﺎي ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻮﯾﺒﺎري
 .5ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻤﺎﻫﺎي ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ آﻗﺎي ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
 .6ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﯾﺎراﻧﻪ
 .7ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻗﺮآﻧﯽ و ﻋﻠﻮم اﻫﻞ ﺑﯿﺖ

درﺑﺎره ﻣﺮﮐﺰ
ﺑ ﺴﻤ ﻪ ﺗ ﻌ ﺎ ﻟ ﯽ
َﻫْﻞ َﯾْﺴَﺘِﻮي اﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﯾْﻌَﻠُﻤﻮَن َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ ﻟَﺎ َﯾْﻌَﻠُﻤﻮَن
آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ ؟
ﺳﻮره زﻣﺮ9 /

ﻣ ﻘ ﺪﻣ ﻪ :
ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت راﯾﺎﻧﻪ اي ﻗﺎﺋﻤﯿﻪ اﺻـﻔﻬﺎن ،از ﺳﺎل  1385ﻫـ .ش ﺗﺤﺖ اﺷـﺮاف ﺣﻀـﺮت آﯾﺖ اﷲ ﺣـﺎج ﺳـﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﻘﯿﻪ اﻣﺎﻣﯽ
)ﻗﺪس ﺳـﺮه اﻟﺸـﺮﯾﻒ( ،ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺷـﺒﺎﻧﻪ روزي ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ:
ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راﯾﺎﻧﻪ اي ﻗﺎﺋﻤﯿﻪ اﺻﻔﻬﺎن در راﺳﺘﺎي ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ آﺛﺎر و اﺑﺰار ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد و ﺻﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل ،و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪ
دور از ﺗﻌﺼـﺒﺎت و ﺟﺮﯾﺎﻧـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮدي ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ » ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ آﺛﺎر ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه و
اﻧﺘﺸـﺎر ﯾـﺎﻓﺘﻪ از ﺳـﻮي ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷـﯿﻌﻪ« ﺗﻼـش ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ اي ﻏﻨﯽ و ﺳـﺮﺷﺎر از ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻـت ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑﺮاي
ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ ،و ﻣﻄـﺎﻟﺐ و ﻣﺒـﺎﺣﺜﯽ راﻫﮕﺸـﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕـﺎن و ﻋﻤـﻮم ﻃﺒﻘـﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﺖ ﻫـﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻫﺪاف:
.1ﺑﺴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف ﻧﺎب ﺛﻘﻠﯿﻦ )ﮐﺘﺎب اﷲ و اﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم(
.2ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰه ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ
.3ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه  ،ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ،راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ...
.4ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻃﻼب و داﻧﺸﺠﻮ
.5ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
.6زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎرات و ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﺑﺮاي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮدن آﺛﺎر ﺧﻮد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ:
.1ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
.2ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻢ ﺳﻮ
.3ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﻮازي ﮐﺎري

.4ﺻﺮﻓﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻠﻤﯽ
.5ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺸﺮ
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ي آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ :
.1ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ،ﺟﺰوه و ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
.2ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ
.3ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي :ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ،ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي و...
.4ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،ﺑﺎزي ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي و ...
.5اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺎﺋﻤﯿﻪ ﺑﻪ آدرسwww.ghaemiyeh.com :
.6ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و...
.7راه اﻧﺪازي و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﺮﻋﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و اﻋﺘﻘﺎدي
.8ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ،رﺳﺎﻧﻪ ﺳﺎز ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎز ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﮐﺎر و دﺳﺘﯽ ﺑﻠﻮﺗﻮث ،وب ﮐﯿﻮﺳﮏ SMS ،و...
.9ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋه ﻋﻤﻮم )ﻣﺠﺎزي(
.10ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮﺑﯽ )ﻣﺠﺎزي(
 .11ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺰاران ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در اﻧﻮاع راﯾﺎﻧﻪ ،ﺗﺒﻠﺖ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ...در  8ﻓﺮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ:
JAVA.1
ANDROID.2
EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8
و  4ﻋﺪد ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺎزار ﮐﺘﺎب ﻗﺎﺋﻤﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ :
ANDROID.1
IOS.2
WINDOWS PHONE.3
WINDOWS.4
ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ  ،ﻋﺮﺑﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻗﺮار دادن ﺑﺮ روي وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن .
درﭘﺎﯾﺎن :
از ﻣﺮاﮐﺰ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن دﻓـﺎﺗﺮ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿـﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫـﺎ ،اﻧﺘﺸـﺎرات ،ﻣﻮﺳـﺴﺎت ،ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ و ﻫﻤﻪ

ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎ را در دﺳﺘﯿـﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫـﺪف ﯾـﺎري ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ دﯾﺘﺎ ﻫﺎي ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادﻧـﺪ ﺗﻘـﺪﯾﺮ و ﺗﺸـﮑﺮ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
آدرس دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي:
اﺻـﻔﻬﺎن -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒـﺪاﻟﺮزاق  -ﺑﺎزارﭼﻪ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ آﺑﺎده اي  -ﮐﻮﭼﻪ ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﮐﻠﯽ -ﭘﻼك  -129/34ﻃﺒﻘﻪ
اول
وب ﺳﺎﯾﺖwww.ghbook.ir :
اﯾﻤﯿﻞInfo@ghbook.ir :
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