
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با ريیکرد حفظ مًضًعی 1448طرح بسرگ قرآوی 

 آیات قرآن کریم با محًریت سبک زوذگی اسالمی 

 کمک َسیىٍ سفر بٍ اماکه زیارتی 5000جًایس ارزوذٌ 

ثب سٍیکشد حفظ  1448طشح ثضسگ لشآًی  93ثب عٌبیت ثِ ًبهگزاسی سبل 

شح کِ ثب هَضَعی ٍ ثب هحَسیت سجک صًذگی اسالهی اًدبم هی گیشد. ایي ط

تلَیضیًَی ٍ ًْبد ّب ٍ دستگبُ ّبی دیٌی ٍ لشآًی  هطبسکت ضجکِ ّبی سادیَ

کطَس دًجبل هی ضَد داسای ثخص ّبی هختلف است کِ هسبثمِ کتجی آى ثِ 

ضشح صیش تمذین هیگشدد.لطفبً پس اص تکویل هطخصبت ٍ پبسخگَیی ثِ 

 16765-1448سَاالت پبسخٌبهِ سا خذا ًوَدُ ٍ ثِ ًطبًی صٌذٍق پستی 

اسسبل ًوبییذ .کپی پبسخٌبهِ  23/5/93ضجکِ لشآى ٍ هعبسف سیوب تب تبسیخ 

 لجل اص پبسخگَیی ثِ سَاالت ًیض پزیشفتِ هی ضَد.
 

اًعبم ثش آى  یسَسُ 54ی ی سحوت پشٍسدگبس کِ دس آیِخلَُ تشیي. هْن1

 ضذُ است، چیست؟ تأکیذ

 ی ثٌذگبىالف. لجَل تَثِ

 ة. سٍصی سسبًذى ثِ ثٌذگبى

 ج. ًضٍل ثبساى ٍ ثشکبت آسوبًی

 

کبس استَاسی دس ایوبى ٍ ثجبت لذم هحوذ، ساّ یسَس7ُی. ثب تَخِ ثِ آی2ِ

 دس هسیش دیي چیست؟

 الف. صجش ٍ ثشدثبسی

 سسبًذى ثِ خذا ٍ آییي اٍة. یبسی

 ًٍذج.  دعب ٍ دسخَاست اص خذا

 
ًیکَ ثشای صًذگی  ضَد کِ پیبهجش اکشم)ظ( الگَی. اص کذام آیِ ثشداضت هی3

 هؤهٌبى است؟

 28الف. سجأ

 3ة. ًدن

 21ج. احضاة

 

ّب دس گشٍ پیشٍی اص ضَد کِ حیبت ٍالعی اًسبى. اص کذام آیِ ثشداضت هی4

 خذاًٍذ ٍ سسَلص است؟

 24الف. اًفبل

 7ة.حطش

 31ج. آل عوشاى

 

ثیت پیبهجش سا دس سدیف اطبعت اص خذا ٍ سسَلص . کذام آیِ پیشٍی اص اّل5

 لشاس دادُ است؟

 7الف. سعذ

 71ة.  اسشاء

 59ج. ًسبء

 

 ی ًحل، کذام ًبم ٍ ٍیژگی لشآى آهذُ است؟سَسُ 89ی . دس آی6ِ

 الف. رکش

 ة. فشلبى

 ج. تجیبى

 

ّبی تشیي حکوت ثال ٍ دضَاسییعٌکجَت، اصل یسَس2ُیآیِ . ثشاسبس7

 صًذگی ثشای ثشخی هشدم چیست؟

 الف. اهتحبى ٍ آصهبیص الْی

 ة. گٌبّبى ثسیبس

 ی صجش ٍ استمبهت ج. ایدبد سٍحیِ

 

ضَد کِ عبهل ثشٍص ثشخی هطکالت ٍ ثالّب اعوبل . اص کذام آیِ ثشداضت هی8

 ّبست؟خَد اًسبى

 30الف. ضَسی

 10ة. صهش

 42ج. اًعبم

 

 گَیذ؟آیِ اص تأثیش فشاٍاى دعب دس سضذ ٍ تعبلی اًسبى سخي هی. کذام 9

  77 الف. فشلبى

 186 ة. ثمشُ

 60 ج. غبفش

 

 . دس کذام آیِ ساّکبس هجبسصُ ثب ضیطبى ثیبى ضذُ است؟10

 168الف. ثمشُ

 91ة. هبئذُ

 200ج. اعشاف

 

عوشاى ثِ کذام ٍیژگی دضوٌبى خبسخی اضبسُ آلسَسُ ی  118ی . دس آی11ِ

 ضذُ است؟

کٌٌذ ٍ ی هسلوبًبى کَتبّی ًویدسثبسُ الف. آًبى اص ّیچ تَطئِ ٍ فسبدی

 گشفتبسی ٍ سًح هسلوبًبى سا دٍست داسًذ.

ّبیطبى ِ دس سیٌِة. دضوٌی ثب اسالم حتی دس سخٌبًطبى آضکبس است؛ اگشچ

 کیٌِ ٍ ًفشت ثسیبس ثیطتشی ّن داسًذ.

 ج. الف ٍ ة 

هْوتشیي ثشکبت البهِ ًوبص  ی عٌکجَت، اصسَسُ 45ی . ثب تَخِ ثِ آی12ِ

 چیست؟

 الف. خلَگیشی اص استکبة هٌکشات ٍ گٌبُ

 ی هٌبست ثشای یبد خذاة. ایدبد صهیٌِ

 ج. الف ٍ ة

ّبی ًفَر ضیطبى ساُ تشیي خولِ هْناسشاء، اص  یسَسُ 64ی . ثش اسبس آی13ِ

 ّبچیست؟دس اًسبى

 ّبی دسٍغیي ثِ آًبى.الف. فشیت ٍ ٍعذُ

 ی آًبى ثشای دستیبثی ثِ اهَال ٍ اٍالد ًبهطشٍعة. ٍسَسِ

 ج. الف ٍ ة 

 

 ی لموبى ثِ کذام صفت ًبپسٌذ اضبسُ داسد؟سَسُ 18ی . آی14ِ

 الف. عدت ٍ خَدپسٌذی

 ثیٌیة. تکجش ٍ ثضسگ

 ل ٍ سٍیگشداًی اص هستوٌذاىج. ثخ

هَسد ًکَّص خذاًٍذ لشاس  )ظ(ی هحوذسَسُ 22ی . کذام گضیٌِ دس آی15ِ

 گشفتِ است؟

 الف. اسشاف ٍ تجزیش

 ة. تکجش ٍ فخشفشٍضی

 ج. لطع سحن

ی اهش ثِ ای ثشای اًدبم فشیضِعوشاى چِ تَصیِآل یسَسُ 104ی . آی16ِ

 کٌذ؟هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هی

 عَت ٍ اسضبد دیگشاى ّستٌذ.ی هشدم هَظف ثِ د الف. ّوِ

ثِ طَس هٌسدن ٍ  -ی هشدم، گشٍّی اص هؤهٌبى ثبیذ ة. عالٍُ ثش ّوِ

 سبصی ٍ همبثلِ ثب هٌکشات علٌی ثپشداصًذ.ثِ فشٌّگ -یبفتِسبصهبى

 دس خبهعِ احیب کٌذ. ج. تٌْب حکَهت اسالهی ٍظیفِ داسد تب ایي فشیضِ سا



 

 

  

 

 مسابقٍ حفظ مًضًعی قرآن کریم  پاسخىامٍ

 

 : وام پدر                                            : وام ي وام خاوًادگی

 

 شمارٌ شىاسىامٍ :                                                کد ملی :    

 سه :

 : آدرس )با ذکر وام استان ي شُر(

 

 

 : شمارٌ َمراٌ                                                  : شمارٌ تلفه

 ردیف الف ب ج ردیف الف ب ج

   14    1 

   15    2 

   16    3 

   17    4 

   18    5 

   19    6 

   20    7 

   21    8 

   22    9 

   23    10 

   24    11 

   25    12 

 13    استکپی پاسخىامٍ ویس قبًل 

 

کٌذ تب ثشای دٍسی خَاًبى اص . کذام آیِ هسلوبًبى سا هَظف هی19

 ّبی خٌسی، ضشایط ٍ همذهبت اصدٍاج آًبى سا فشاّن سبصًذ؟آلَدگی

 21الف. سٍم

  32ة. ًَس

 72ج. ًحل

 

ی اعالى خٌگ ثب خذا ٍ  ثشًذاضتي اص سثب، ثِ هٌضلِ . دس کذام آیِ دست20

 سسَلص داًستِ ضذُ است؟

 275ف. ثمشُال

 279ة. ثمشُ

 161عوشاىج. آل

 

حدشات، چشا ًجبیذ گشٍّی اص هؤهٌبى  یسَسُ 11ی آیِ . ثش اسبس17

 دیگشاى سا هَسد توسخش لشاس دٌّذ؟

 کٌٌذ.الف. صیشا آًبى ًیض همبثلِ ثِ هثل کشدُ ٍ هؤهٌبى سا هسخشُ هی

 گشدد.هی ضًَذگبى ة. صیشا هَخت ًبساحتی هسخشُ

ضًَذُ اص اسصش ثیطتشی ًضد خذا ًسجت  ج. صیشا هوکي است گشٍُ هسخشُ

 کٌٌذُ ثشخَسداس ثبضٌذ. ثِ گشٍُ هسخشُ

 

 ای ثِ هشداى ضذُ است؟ ًسبء چِ تَصیِ یسَسُ 19ی . دس آی18ِ

 الف. سفتبس ًیکَ ٍ ضبیستِ ثب صًبى

 ة. تشثیت ٍ ّذایت فشصًذاى

 ج. هذیشیت ٍ تذثیش اهَس صًذگی

 

اسشاء ثِ سَسُ ی  35ی  کِ دس آیِ –ی التصبدی لشآى تَصیِ تشیي. هْن21

 چیست؟ -آى اضبسُ ضذُ است

 الف. کبس ٍ تالش

 ة. سعبیت اًصبف دس هعبهالت التصبدی

 ج. لٌبعت ٍ سبدُ صیستی

 

 

اسشاء چِ کسبًی سا ثشادساى ضیطبى  یسَسُ 27ی  . خذاًٍذ هتعبل دس آی22ِ

 ًبهیذُ است؟

 الف. کفبس ٍ هطشکبى

 ة. هٌبفمبى

 کبساىج. اسشاف

 

ّبی ی ضکشگضاسی اص ًعوتی اثشاّین، فبیذُسَسُ 7ی . ثش اسبس آی23ِ

 خذاًٍذ چیست؟

 الف. افضایص ًعوت

 ة. آسَدگی ٍخذاى

 ج. دٍسی اص گٌبُ ٍ گوشاّی

 

ثش کذام اصل هْن دس سیبست خبسخی  َّد یسَسُ 113ی . دس آی24ِ

 هسلوبًبى تأکیذ ضذُ است؟

 هطلك ثش کفبس دس سٍاثط ثب آًبى یاعتوبد ٍ تکیِالف. عذم 

 ّب دٍلت ی ة. گستشش ساثطِ ثب ّوِ

 ج. هٌع سٍاثط ثب کفبس

 

 ثبضذ؟صبد ّذف اص ًضٍل لشآى چِ هی یسَسُ 29ی  . ثش اسبس آی25ِ

 الف. تذثش ٍ اًذیطیذى دس آیبت آى

 ة. تزکش ٍ پٌذآهَصی اص هعبسف آى

 ج. الف ٍ ة 

 


