
 (سواالت مسابقه یک راه و سی قدم)

 جمله )نمیدانیم چه کرده ایم که قرآن در ذائقه ما تلخ است( از کیست؟ -1

 الف: امام خمینی  )ره(

 ب: آیت اهلل بهاءالدینی

 اهلل بهجت: آیتج

 د: شهید مطهری

 شود؟کدامیک از موارد ذیل )عهد جمعی( را شامل می -2

 ان و در یک مکانالف: بصورت جمع در یک زم

 ب: بصورت جمع در یک مکان

 ج: بصورت جمع در یک زمان

 د: همه موارد

 شود؟چه چیزی به عنوان منازل حرکت و سلوک الی اهلل یاد می المراقباتبه گفته  -3

 الف: تالوت قرآن

 اننسب: زمان و عمر ا

 ج: عبادات و طاعات الهی

 د: الف و ب

 وصیت به فرزند خود چه توصیه ای فرمودند؟امیرالمومنین حضرت علی )ع( در  -4

 ن داشته باش.روز هشت بار تالوت قرآر هر شبانهالف: د



 .اشته باشدتالوت قرآن  الزممب: در شب و روز 

 انه روز دو زمان را برای تالوت قرآن قرار بده.ج: در شب

 ج د: ب و

 بفرموده امام باقر )ع( چه کسانی اهل خشوع هستند؟ -5

 الف: کسانی که در برابر قرآن و تالوت آن آداب آن را رعایت کنند.

 ب: کسانی که فرمان برداران حضرت حق باشند.

 آیه از قرآن را تالوت کنند. 200ج: کسانی که در روز 

 د: کسانی که در شب و در روز به تالوت قران مشغول باشند.

 ما تیسر من القرآن( تاکید بر چیست؟ اآیه ) فاقرءو -6

 الف: تاکید بر حداقلی از تالوت قرآن که عهد اهلل است.

 ب: تاکید بر انس و همراهی مومن با قرآن است.

 ها باید قران تالوت شود.ر همه زمانتاکید بر اینکه دج: 

 د: تاکید بر اینکه تالوت قرآن فیض عظیم الهی است.

این جمله از چه  د باید ادب حضور و ارتباط با قرآن را رعایت کند(خوانمی کسی که قرآن) -7

 کسی است؟

 الف: آیت اهلل سید علی قاضی طباطبایی

 ب: امام خمینی 

 ایج: امام خامنه



 لدینید: آیت اهلل بهاء ا

 از چه وادی باید عبور کرد؟قرآن با  رم شدنبرای مح -8

 الف: از وادی ناطقین قرآن و اهل بیت )ع(

 ب: از وادی طهارت ظاهر و باطنی

 ج: از وادی انس با قرآن

 د: از وادی شناخت و معرفت با قرآن

 ظرف تجلی مراتب اعلی از قرآن چیست؟ -9

 الف: فطرت پاکی انسان مومن

 ب: شبهای قدر

 ج: ماه مبارک رمضان

 د: نماز شب

تواند در مراتب ایمان و آیه می بفرموده امیرالمومنین حضرت علی )ع(  مومن با قرائت چند -10

 مراتب سعادت باال برود؟

 آیه در شبانه روز 300الف: قرائت 

 آیه در شبانه روز 200ب: قرائت 

 آیه در شبانه روز 100ج: قرائت 

 آیه در شبانه روز 50د: قرائت 

 د؟مافات شو کردن را داده تا جبران فرصت قضاء خداوند متعال برای کدام دسته از اعمال -11



 الف: نماز شب

 ب: نمازهای یومیه

 ج: تالوت قرآن

 د: الف و ج

 برای ایجاد رابطه محبت آمیز با قرآن چه چیزی الزم و ضروری است؟ -12

 رآنالف: انس و شوق انسان به ق

 نمحبت و خدمت کردن به قرآب: 

 ج: شناخت و معرفت نسبت به قرآن

 د: معرفت و عمل به قرآن

 


