
 "به نام خدا"

 ن است؟ذیل موجب چشیدن مزه واقعی قرآ کدام گزینه -1

 نقرائت و حفظ قرا -الف

 ترتیل و تجوید قرآن  -ب

 تدبر و تفسیر قرآن  -ج

 الف و ج  -د

 داند؟ جناب آقای قرائتی چه چیزی را باعث توفیق چهار دهه حضور در صدا و سیما می  -2

 تفسیر قرآن  -الف

 قرآن بیان حکایات  -ب

 تبلیغ قرآن  -ج

 فهم آسان قران برای مخاطبین -د

دهد شیر است( مربوط به کدام  کودکش می   خورد ولی آنچه بهاین مثال )مادری باشیم که غذاهای مختلف می  -3

 است؟  ذیلگزینه 

 کاربردی بودن تفسیر  -الف

 حل کردن مشکل مردم  -ب

 ای از شبهاتبازکردن گره -ج

 ال مختلف دوری کردن از نقل اقو -د

 

 چرا باید خادمین مساجد ترکیبی از نوجوانان و سالمندان باشند؟  -4



 بخاطر جذب بیشتر بر مسجد  -الف

 "طهرا بیتی"به دلیل آیه شریفه  -ب

 بخاطر تجربه داشتن سالمندان و یاد گرفتن نوجوانان  -ج

 همه موارد  -د

 یامبر به قصاص( بر به شخصی و قبول کردن پپیام  آقای قرائتی به چه دلیل داستان غیر صحیح )خوردن عصای  -5

 را مطرح کردند؟ 

 بخاطر بیان خاطراتی از عدم بیان تفسیر قرآن  -الف

 بیان وظایف علی و فضال -ب

 بخاطر مهجور بودن قرآن  -ج

 و قصورها بیان تقصیرها  -د

 با نگاه قرآنی چیست؟ یهای علمیه باالترین هدف همه حوزه -6

 قرآن ابطه با استمرار ر -الف

 تربیت عالم ربانی قرآنی  -ب

 تربیت عالم ربانی  -ج

 توجه خاص به قرآن  -د

 دلیل بر چیست؟ ( حدیث )فاضر بوه علب الجدار -7

 ن قابل فهمیدن است.قرآ -الف

 قران بدون اهل بیت  )ع( قابل فهمیدن نیست. -ب

 قرآن محور همه کارهاست. -ج



 الف و ج  -د

 

 ؟ام یک از بزرگان ذیل است کدعلم بودن قرآن از فرمایشات  -8

 پیامبر اکرم )ص(  -الف

 امام علی )ع(  -ب

 امام صادق )ع(  -ج

 امام رضا )ع(  -د

 کدام گزینه صحیح نمیباشد؟ -9

 ن برای خودمان نسخه بپیچیم. به تدبر در قرآن باید خودمان از قرآ به دلیل توصیه -الف

 نه کتاب علمی را باید کتاب مقدس و مبارک بدانیمقرآن  -ب

 قران برای زندگی مسلمانان در بالد کفر نسخه دارد.  -ج

 نسخه دارد.  های انسان نظر وقران درباره روحیه  -د

 چرا قران دستور به تدبر به همه  داده است؟  -10

 ای وجود د ارد.چون در هر تدبری حرف تازه -الف

 تا برای مشکالت خود راه حل پیدا کینم. -ب

 زندگی خود را بر اساس قران بنا کنیم سبک  -ج

 های بیشتری از قرآن را بدست آوریم. تا جاذبه  -د

 


