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  مشخصات و اطالعات آماري  -1
  است؟ » سوره«قرآن داراي چند . ١
  دارد؟ » آيه«قرآن چند . ٢
  در قرآن به آار برده شده است؟ » نقطه«چه تعداد . ٣
  دارد؟ » فتحه«قرآن چند . ۴
  تقسيم شده است؟ » رآوع«قرآن به چند . ۵
  دارد؟ » قرآن چند بسم اهللا اهللا الرحمن الرحيم. ۶
  در قرآن وجود دارد؟ » محل وقف«چه تعداد . ٧
  است؟ » حزب«قرآن داراي چند . ٨
  در قرآن به آار رفته است؟ » آسره«چند . ٩
  در قرآن وجود دارد؟ » تشديد«چه تعداد . ١٠
  است؟ » حرف«قرآن آريم داراي چند . ١١
  دارد؟ » ضمه«قرآن چند . ١٢
  در قرآن به آار رفته است؟ » مْد«چند . ١٣
  است؟ » جزء«ي چند قرآن دارا. ١۴
  دارد؟ » بسم اهللا«قرآن چند . ١۵
  قرآن داراي چند آلمه است؟ . ١۶
  دارد؟ » همزه«قرآن چند . ١٧
  شود؟  شروع مي» بسم اهللا الرحمن الرحيم«قرآن با چند . ١٨
   چند بار در قرآن آمده است؟» قرآن«نام . ١٩

  : ها پاسخ
  . سوره است» ١١۴«قرآن داراي . ١
  . آيه است» ۶٢٣۶«ي قرآن دارا. ٢
  . نقطه در قرآن به آار رفته است» ١٠١۵٠٣٠«تعداد . ٣
  . فتحه است» ٩٣٢۴٣«قرآن آريم داراي . ۴
  . رآوع تقسيم شده است» ١٠٠٠«قرآن به . ۵
  . بسم اهللا الرحمن الرحيم دارد» ١١۴«قرآن . ۶
  . محل وقف در قرآن وجود دارد» ۵٠٩٨«تعداد . ٧
  . باشد ب ميحز» ١٢٠«قرآن داراي . ٨
  . عدد تشديد در قرآن به آار برده شده است» ٣٩۵٨۶«. ٩
  . عدد تشديد در قرآن به آار برده شده است» ١٩٢۵٣«. ١٠
  . حرف است» ٣٢٣۶٧١«قرآن آريم داراي . ١١
  . عدد ضّمه است» ۴٨٠٨«قرآن داراي . ١٢
  . عدد مْد در قرآن به آار رفته است» ١٧٧١«. ١٣
  . ردجزء دا» ٣٠«قرآن . ١۴
  . بسم اهللا دارد» ١١۵«قرآن . ١۵
  . آلمه است» ٧٧٧٠١«قرآن داراي . ١۶
  . عدد همزه در قرآن بكار رفته است» ٣٢٧٢«. ١٧
  . شود غاز مي بسم اهللا الرحمن الرحيم آ» يك«قرآن با . ١٨
  .»هفتاد بار«. ١٩



   ترين ها -
 در قرآن به آن اشاره شده است چيست؟ آه» بهترين نوشيدني«) ٢قرآن چه نام دارد؟ » بزرگترين سورة«) ١
  قرآن چه نام دارد؟ » آوچكترين سورة«) ٣
ترين  عظيم«) ۶قرآن در آدام سوره قرار دارد؟ » بزرگترين آية«) ۵قرآن چه نام دارد؟ » ترين آية مهم«) ۴

بهترين  «)٨اي قرار دارد؟  قرآن آدام است و در چه سوره» آوچكترين آلمة«) ٧قرآن آريم آدامند؟ » آيات
  آيه قرآن آدام است؟ » عدالت آميزترين«) ٩آه در قرآن ذآر شده است چه نام دارد؟ » خوردني

نزد خداوند آه در قرآن نيز به آن » منفورترين امر حالل«) ١١قرآن آدام است؟ » آور ترين آية ترس«) ١٠
  قرآن آدام آيه است؟ » آوچكترين آية«) ١٢اشاره شده است چيست؟ 

بزرگترين «) ١۵در آدام سوره است؟ » بزرگترين عدد«) ١۴قرآن آدام آيه است؟ » ترين آية  بخشاميد«) ١٣
) ١٧آه در قرآن به آار رفته چه حرفي است؟ » بيشترين حرفي) ١۶قرآن در آدام سوره است؟ » آلمة

شاره شده آه در قرآن به آن ا» بهترين شب«) ١٨آه در قرآن به آار رفته چه حرفي است؟ » آمترين حرفي«
  در قرآن آدام است؟ » بهترين ماه«) ١٩  چه شبي است؟

آه در قرآن به » آوچكترين حيوان«) ٢١آه نامش در قرآن ذآر شده چه نام دارد؟ » بزرگترين حيوان«) ٢٠
  قرآن چند حرف دارد؟ » بزرگترين آلمة«) ٢٢آن اشاره شده چه نام دارد؟ 

) ٢۵  قرآن داراي چند حرف است؟» بزرگترين سورة«) ٢۴قرآن چند حرف دارد؟ » آوچكترين آلمة«) ٢٣
بيشترين «) ٢٧قرآن چه نام دارد؟ » بهترين سورة«) ٢۶قرآن داراي چند حرف است؟ » آوچكترين سورة«

  قرآن در آدام جزء قرار دارد؟ » هاي مكي سوره
  : ها پاسخ

  . است» بقره«بزرگترين سوره قرآن سوره . ١
  . باشد مي» شير«رآن به آن اشاره شده است بهترين نوشيدني آه در ق. ٢
  . باشد مي» آوثر«آوچكترين سوره قرآن . ٣
  . است» آية الكرسي«ترين آيه  مهم. ۴
  . بزرگترين آيه قرآن است»  سوره بقره٢٨٢آيه «. ۵
  . باشد مي» بسم اهللا الرحمن الرحيم«ترين آيات  عظيم. ۶
  . باشد در بسم اهللا مي» باء«آوچكترين آلمه قرآن . ٧
  . است» عسل«بهترين خوردني آه در قرآن ذآر شده است . ٨
ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َو اْلِإْحساِن َو ِإيتاِء ِذي اْلُقْربى َو َيْنهى َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو «آميز ترين آيه قرآن  عدالت. ٩

  . باشد مي» اْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذآَُّروَن
  . باشد مي» َفَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَرُه َو َمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا َيَرُه«آور ترين آيه قرآن  ترس. ١٠
  . است» طالق«منفورترين آار حالل نزد خداوند . ١١
  . در سوره الرحمن قرار دارد» مدها متان«آوچكترين آيه قرآن . ١٢
  . است» ُقْل يا ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلي َأْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه«اميدبخش ترين آيه قرآن . ١٣
  . باشد مي» صدهزار«آمده است آه » ١۴٧صافات، آيه «بزرگترين عدد در سوره . ١۴
  . حجر آمده است سوره ٢٢است آه در آيه » فاستقينا آموه«بزرگترين آلمه قرآن . ١۵
  . باشد مي» الف«بيشترين حرفي آه در قرآن آريم به آار رفته است حرف . ١۶
  . باشد مي» ظاء«آمترين حرف نيز حرف . ١٧
  . است» شب قدر«بهترين شب در قرآن . ١٨
  . است» ماه رمضان«بهترين ماه در قرآن . ١٩
  . است» فيل«بزرگترين حيوان . ٢٠
  .  است»پشه«آوچكترين حيوان . ٢١
  . دارد فاسقيناآموه»  حرف١١«بزرگترين آلمة قرآن . ٢٢
  . است باء»  حرفي١«آوچكترين آلمه قرآن . ٢٣
  . حرف است» ٢۵۵٠٠«بزرگترين سوره قرآن داراي . ٢۴
  . حرف است» ۴٢«آوچكترين سوره قرآن داراي . ٢۵
  . است» يس«بهترين سوره قرآن . ٢۶
  . در اين جزء وجود دارد»  سوره مدني٣«قرآن قرار دارد و تنها » ٣٠جزء «هاي مكي در  بيشترين سوره. ٢٧

    

   سوره ها -



  معروف است؟ » مادر قرآن«آدام سوره به . ١
  شروع مي شود؟ » الحمدهللا«چند سوره با . ٢
  هاي قرآن است؟  آدام سوره قرآن تعداد آلماتش برابر با تعداد سوره. ٣
  يك حرفي است؟ هاي قرآن  نام چه تعداد از سوره. ۴
  است چه نام دارد؟ » فروع دين«اي آه همنام يكي از  سوره. ۵
  شود؟  شروع مي» ِاّنا«چند سوره با . ۶
  معروف است؟ » امام حسين ـ عليه السالم ـ « آدام سوره به سوره . ٧
  ام دارد؟ باشد چه ن مي» چهارده معصوم ـ عليه السالم ـ « اي آه تعداد آياتش برابر با تعداد  سوره. ٨
  است؟ » همنام يكي از شهرهاي ايران«آدام سوره . ٩
  مشهور هستند آدامند؟ » مسّبحات«هايي آه به  سوره. ١٠
  هستند؟ » مدني«ها  و چه تعداد از آن» مكي«هاي قرآن  چه تعداد از سوره. ١١
  است؟ » سّلم ـ قبيله پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و «هاي قرآن همنام  آداميك از سوره. ١٢
  معروف است؟ » قلب قرآن«آدام سوره به . ١٣
  در آن آمده است چه نام دارد؟ » اهللا«اي آه پنج بار آلمه  ه سور. ١۴
  در آن به آار نرفته است؟ » حرف ميم«) بسم اهللا الرحمن الرحيم(آدام سوره قرآن آريم است آه غير از . ١۵
  شود؟  شروع مي»  ٍاذا«هاي قرآن با  چه تعداد از سوره. ١۶
  مشهور است؟ » نسب نامه خداوند«آدام سوره به . ١٧
  مشهور هستند آدامند؟ » عزائم«هايي آه به  سوره. ١٨
  است؟ » همنام يكي از دانشمندان«آدام سوره . ١٩
  د؟ در آن به آار برده شده است چه نام دار» آسره«تنها يك » بسم اهللا الرحمن الرحيم«اي آه غير از  سوره. ٢٠
  آدام سوره تعداد آياتش برابر با تعداد رآعات نمازهاي يوميه است؟ . ٢١
  باشد؟  مي» الف«هاي قرآن اول اسمشان حرف  چه تعداد از سوره. ٢٢
  شود؟  آغاز مي» يا ايها النبي«چند سوره با . ٢٣
  را پير آردند آدامند؟ ها م هايي آه حضرت محمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ فرمودند آن سوره سوره. ٢۴
  هاي پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ است؟  هاي قرآن همنام يكي از جنگ آداميك از سوره. ٢۵
  بار فرعون و يارانش بيان شده است؟  در آدام سوره ماجراي هالآت. ٢۶
  آدام سوره قرآن همنام يكي از فلزات است؟ . ٢٧
  دارد؟ » سجده واجب«ن هاي قرآ چه تعداد از سوره. ٢٨
  است؟ » اصول دين«هاي قرآن همنام يكي از  آداميك از سوره. ٢٩
  باشد؟  تعداد آلمات آدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليه السالم ـ مي. ٣٠
  باشد؟  مي» اول اسمشان حرف ميم«هاي قرآن  نام چه تعداد از سوره. ٣١
  نازل شده است؟ » زبان بندگانبه «هاي قرآن  آداميك از سوره. ٣٢
  آدام سوره است آه در آغاز آن به دو ميوه سوگند خورده شده است؟ . ٣٣
  آدام سوره است آه قرآن آريم در آن خالصه شده است؟ . ٣۴
  ندارد؟ » بسم اهللا الرحمن الرحيم«آدام سورة قرآن . ٣۵
  معروف است؟ » به عروس قرآن«آدام سوره . ٣۶
  معروفند چه نام دارند؟ » حامدات«به هايي آه  سوره. ٣٧
  است؟ » يك سوم قرآن«آدام سوره است آه معادل . ٣٨
  شود؟  شروع مي» با صيغه قسم«هاي قرآن  چند يك از سوره. ٣٩
  ندارد؟ » نقطه«ها  نام چند يك از سوره. ۴٠
  طور آامل يكجا نازل شده است؟  هاي بزرگ قرآن به آدام يك از سوره. ۴١
  معروف است؟ » ناقه صالح«ره به آدام سو. ۴٢
  معروفند چه نام دراند؟ » حواميم«هايي آه به  سوره. ۴٣
  باشد؟  هاي قرآن تعداد آياتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ عليهم السالم ـ مي چه تعداد از سوره. ۴۴
  هاي قرآن همنام يكي از روزهاي هفته است؟  آداميك از سوره. ۴۵
  هاي آوچك قرآن يكجا نازل شده است؟  سورهچه تعداد از . ۴۶
  شود؟  آغاز مي» قل«چند سوره قرآن با آلمه . ۴٧
  دارد؟ » بسم اهللا الرحمن الرحيم«آدام سوره قرآن دو . ۴٨
  دارد؟ » ده نام«آدام سوره قرآن . ۴٩
  شوند؟  آغاز مي» حروف مقطعه«هاي قرآن با  چه تعداد از سوره. ۵٠



  بر پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ نازل شده است؟ » دومرتبه«آدام سوره . ۵١
  شود؟  شود و با حمد تمام مي آدام سوره با قسم شروع مي. ۵٢
  شود؟  اي است آه با چشم ديده نمي آدام سوره به نام موجود زنده. ۵٣
  ؟ آمده است» اهللا«آدام سوره است آه هم در آيه اولش و هم در آيه آخرش آلمه . ۵۴
  هاست؟  اي را نام ببريد آه نام يكي از ميوه سوره. ۵۵
  تن آل عبا ـ عليهم السالم ـ است؟  هاي قرآن تعداد آياتشان برابر با تعداد پنج چه تعدا از سوره. ۵۶
  شود؟  ها با دعا ختم مي آداميك از سوره. ۵٧
  را در خود جاي داده است؟ » يك دوازدهم قرآن«آدام سوره است آه . ۵٨
  هاي قرآن همنام يكي از آشورها است؟  آداميك از سوره. ۵٩
  اند؟  جو مورد انتقاد قرار گرفته در آدام سوره افراد عيب. ۶٠
  آمده است؟ » اهللا«آدام سوره قرآن است آه در تمام آياتش آلمه . ۶١
  معروف است؟ » ريحانة القرآن«آدام سوره به . ۶٢
  در آن نيست؟ » فاء«آدام سوره قرآن است آه حرف . ۶٣
  چهل بار آمده است؟ » اهللا«در آدام سوره آلمه . ۶۴
  است؟ » اعياد اسالمي«آدام سوره همنام يكي از . ۶۵
  را در خود جاي داده است؟ » دوجزء و نيم آل قرآن«آدام سوره . ۶۶
  چند بار تكرار شده است؟ » ِاذا«در سوره تكوير آلمه . ۶٧
  تايش، وسطش اخالص و آخرش نيايش است؟ آدام سوره قرآن است آه اولش س. ۶٨
  شوند؟  شروع مي» الر«چند سوره با . ۶٩
  نامند؟  نيز مي» حبيب نجار«آدام سوره است آه آن را سوره . ٧٠
  هستند آدامند؟ » قيامت«هايي آه به نام  سوره. ٧١
  معروفند چه نام دارند؟ » معوذتين«هايي آه به  سوره. ٧٢
  قرار دارد؟ » ه مستحبيدو سجد«در آدام سوره . ٧٣
  شود آن دو سوره آدامند؟  نام دو سوره در قرآن است آه اگر برعكس بخوانيم به همان صورت خوانده مي. ٧۴
  معروف است؟ » المصابيح«آدام سورة قرآن به . ٧۵
  نيز منسوب است چه نام دارد؟ » مالئكه«اي آه به  سوره. ٧۶
هاي بهشتي در آن نام برده اما به احترام حضرت زهرا ـ سالم  متآدام سوره است آه خداوند از تمام نع. ٧٧

  نام نبرده است؟ » حورالعين«اهللا عليها ـ از 
  شود؟  نام آدام سوره است آه اگر حرف اول آن را برداريم نام اولين امام شيعيان مي. ٧٨
  شود؟  آدام سوره است آه اگر نامش برعكس آنيم نام نوعي از سبزيجات مي. ٧٩
  شود؟  هاي قرآن مي نام آدام سوره است آه اگر حرف اولش را برداريم نام يكي ديگر از سوره. ٨٠
  هايي آه نام آنها از اولين آلمه همان سوره گرفته شده است آدامند؟  سوره. ٨١
  نام چند سوره را ببريد آه از صفات خداوند متعال باشند؟ . ٨٢
  شود؟  ولش را برداريم نام يكي از شهرهاي عربستان مينام آدام سوره قرآن است آه اگر حرف ا. ٨٣
  شوند؟  آغاز مي» الم«چند سوره با آلمه . ٨۴
  نيز معروف است؟ » السبع المثاني«آدام سوره به . ٨۵
  شود؟   نيز گفته مي» العقود«به آدام سوره . ٨۶
  گويند؟  هم مي» موسي و فرعون«به آدام سوره . ٨٧
  معروف است؟ » القرآنفسطاط «آدام سوره به . ٨٨
  شوند؟  آغاز مي» تبارك الذي«چند سوره با . ٨٩
  شوند نام ببريد؟  آغاز مي» ايها الذين آمنوا«هايي را آه با  سوره. ٩٠
  باشد اين سوره چه نام دارد؟  مي» المضاجع«هاي ديگر اين سوره  يكي از نام. ٩١
  شوند آدامند؟  ختم مي» فسبح باسم ربك العظيم«هايي آه با اين آيه  سوره. ٩٢
  اند؟  نازل شده» هاي مدني طي چند سال سوره«. ٩٣
  بيان شده است؟ » فضيل عياض«در آدام سورة قرآن آريم داستان . ٩۴
  شوند؟  شروع مي» هل«چند سوره با آلمه . ٩۵
  معروفند آدامند؟ » طواسين«هايي آه به  سوره. ٩۶
  ند؟ معروفند آدام» زهروان«هايي آه به  سوره. ٩٧
  اند؟  هاي مّكي طي چند سال نازل شده سوره. ٩٨
  معروفند آدامند؟ » عتاق«هايي آه به  سوره. ٩٩



  شوند؟  شروع مي» قد«هاي قرآن با آلمه  چه تعداد از سوره. ١٠٠
    اي آه درباره روزگار است چه نام دارد؟ سوره. ١٠١
  علي ـ عليه السالم ـ است؟ اولين پيشواي شيعيان امام «آدام سوره قرآن منسوب به . ١٠٢
  هايي از شب و روز هستند آدامند؟  هايي را آه به نام زمان سوره. ١٠٣
  منسوب است؟ » بني اسرائيل«آدام سوره به . ١٠۴
  قرار دارند؟ » ٣٠جزء «هاي قرآن در  چه تعداد از سوره. ١٠۵
  ند؟ خوانده شوند چه نام دار» نماز جمعه«هايي آه توصيه شده در  سوره. ١٠۶
  شوند آدام است؟  ختم مي» د«اي آه تمام آياتش با حرف  سوره. ١٠٧
  باشد؟  مي) نساء آوتاه(يعني » النساء القصري«نام ديگر آدام سوره قرآن . ١٠٨
  نازل شده است؟ » بيت ـ عليه السالم ـ  اهل«آدام سوره در شأن . ١٠٩
  شوند؟  ميختم » ر«آدام سوره قرآن است آه تمام آياتش با حرف . ١١٠
  سخن به ميان آمده است؟ » آفرينش انسان«در آدام سوره قرآن راجع به . ١١١
  اشاره شده است؟ ) بيت المقدس(» اولين قبلة مسلمين«در آدام سوره به . ١١٢
  شود؟  هاي قرآن است آه اگر آن را برعكس آنيم يكي از واجبات نماز مي نام آدام يك از سوره. ١١٣
  در يك خط آمده است؟ » پنج نوع عذاب الهي« قرآن نام در آدام سوره. ١١۴
  است؟ » سورة اخالق و ادب«آدام سوره . ١١۵
  بيان شده است؟ » حكم اسيران جنگي«در آدام سوره . ١١۶
را » دستور قرائت و تالوت قرآن«در آدام سوره خداوند به پيامبر ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ . ١١٧
  دهد؟  مي

  شوند؟  شروع مي» طسم«وره با چند س. ١١٨
  اند؟  تشكيل شده» دو حرف«ها از  نام آدام سوره. ١١٩
  هاي قرآن است؟  نام ديگر آدام يك از سوره» الدين«. ١٢٠
  اشاره شده است؟ » قوانين مربوط به ازدواج«در آدام سوره به . ١٢١
  شود؟  يم» نام يك پرنده«نام آدام سوره است آه اگر آن را برعكس آنيم . ١٢٢
  سفارش شده است؟ » اسرار آفرينش«در آدام سوره قرآن به مطالعه در . ١٢٣
  شوند؟  آغاز مي» تسبيح«چند سوره با . ١٢۴
  در آدام سوره بيان شده است؟ » گوساله پرستي بني اسرائيل«داستان . ١٢۵
  در آدام سوره بيان شده است؟ » قانون ارث« .١٢۶
  شود؟  مي» هاي پسران يكي از نام« حرف اولش را برداريم نام آدام سوره است آه اگر. ١٢٧
شب تاريخي هجرت پيامبر ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ از مكه به مدينه «در آدام سوره به داستان . ١٢٨

  است؟  اشاره شده
  شوند؟  شروع مي» َوْيل«چند سوره با آلمه . ١٢٩
  ذآر شده است؟ » ات الهيبيست و هفت صفت از صف«در آدام سورة قرآن . ١٣٠
  بيان شده است؟ » سرگذشت آدم ـ عليه السالم ـ و حوا در بهشت و هبوط آنان«در آدام سوره . ١٣١
  تشكيل شده است؟ » يك حرف«ها از  نام چه تعداد از سوره. ١٣٢
  اشاره شده است؟ » اطاعت از رهبري«در آدام سوره به موضوع . ١٣٣
  هاي آدام سوره هستند؟  امن» االبرار«و » االنسان«. ١٣۴
  شود آدام است؟  ختم مي» س«اي آه تمام آياتش با  سوره. ١٣۵
  شود؟  به آدام سوره گفته مي» الغافر«. ١٣۶
  ها آدامند؟  شوند و اين سوره شروع مي» الم«چند سوره با حروف . ١٣٧
  شود؟  نيز گفته مي» تبارك«به آدام سوره . ١٣٨
  اشاره شده است؟ » داستان جنگ بدر«در آدام سوره راجع به . ١٣٩
  شود؟  مي» نام يكي از فلزات«نام آدام سوره است آه اگر حرف اولش را برداريم . ١۴٠
  شوند؟   شروع مي» يا ايها الناس«هاي قرآن با آلمة  چه تعداد از سوره. ١۴١
  شود؟  به آدام سوره اطالق مي» القتال«. ١۴٢
  اشاره شده است؟ » ونداستان قار«در آدام سوره به . ١۴٣
  هاي ديگر سوره توبه آدامند؟  نام. ١۴۴
اند آه از شّر  در آدام سورة قرآن خداوند متعال به پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ دستور داده. ١۴۵

  گران به خدا پناه ببرد؟  وسوسه
  نام ديگر آدام سوره است؟ » الشريعه«. ١۴۶



  شود؟  مي» قدرت و توان« آه اگر آن را برعكس بخوانيم به معناي نام آدام سوره است. ١۴٧
  شود چه نام دارد؟  ختم مي» ي«اي آه تمام آياتش با  سوره. ١۴٨
  اشاره شده است؟ » سجده آردن فرشتگان به آدم ـ عليه السالم ـ «در آدام سوره قرآن به موضوع . ١۴٩
  نام ديگر آدام سوره است؟ » اقتربت الساعه«. ١۵٠
  شوند؟  شروع مي» حم«هاي قرآن با  چه تعداد از سوره. ١۵١
  . شود  مي »راز«نام آدام سوره است آه اگر از آن طرف بخوانيم به معني . ١۵٢
  نام ديگر آدام سوره است؟ » الباسقات«. ١۵٣
   شوند؟ شروع مي» اْقَتَرَب«چند سوره با آلمه . ١۵۴
  : ها پاسخ

  . روف استبه مادر قرآن مع» حمد«سوره . ١
  . »فاطر. ۵سبأ، . ۴آهف، . ٣انعام، . ٢حمد، . ١«. شود شروع مي» الحمد اهللا«پنج سوره با . ٢
  . هاي قرآن است تعداد آلماتش برابر با تعداد سوره» تكوير«سوره . ٣
  . يك حرفي است» ق، ص، ن«هاي  نام سوره. ۴
  . »حج«سورة . ۵
  . »آوثر. ۴قدر، .٣نوح، . ٢فتح، . ١«: شود آغاز مي» اّنا«چهار سوره با . ۶
  . به سوره امام حسين ـ عليه السالم ـ معروف است» فجر«سوره . ٧
  . تعداد آياتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليه السالم ـ است» صف«سوره . ٨
  . همنام شهرستان نور در استان مازندران است» نور«سوره . ٩
  . به مسّبحات مشهور هستند»  تغابن و اعلي ، جمعه،اسراء، حديد، حشر، صف«هاي  سوره. ١٠
  . است»  سوره مدني٢٨«و »  سوره مكي٨۶«. ١١
  . همنام قبيله حضرت محّمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ است» قريش«سوره . ١٢
  . به قلب قرآن معروف است» يس«سوره . ١٣
  . پنج بار آلمه اهللا آمده است» حج«در سوره . ١۴
  . باشد به غير از بسم اهللا الرحمن الرحيم حرف ميم نمي» آوثر«سوره در . ١۵
  . شوند شروع مي» اذا«با »  تكوير، انفطار، انشقاق، نصر و زلزال واقعه، منافقون،«هاي  سوره. ١۶
  . به نسب نامه خداوند معروف است» اخالص«سوره . ١٧
  .  هستندمشهور) عزائم(به » سجده، فصلت، نجم و علق«هاي  سوره. ١٨
  . »لقمان«سوره . ١٩
» توحيد«اي آه غير از بسم اهللا الرحمن الرحيم تنها يك آسره در آن به آاربرده شده است سوره  سوره. ٢٠
  . است
  . تعداد آياتش برابر با تعداد رآعات نمازهاي يوميه است» طارق«سوره . ٢١
. ۴اخالص، . ٣احزاب، . ٢ عمران، آل. ١«: باشد چهارده سوره است آه اول اسمشان حرف الف مي. ٢٢

. ١٣ابراهيم، . ١٢اسرائيل، . ١١احقاف، . ١٠انشقاق، . ٩انعام، . ٨انبياء، . ٧انفال، . ۶اعلي، . ۵اعراف، 
  . »انفطار. ١۴انشراح، 

  . »تحريم. ٣طالق، . ٢احزاب، . ١«: شوند شورع مي» ايها النبي«سه سوره با . ٢٣
هاي  ها مرا پير آردند سوره لي اهللا عليه و اله و سّلم ـ فرمودند آن سورههايي آه حضرت محمد ـ ص سوره. ٢۴

  . باشد مي» هود، واقعه، مرسالت و نبأ«
  . باشد هاي حضرت رسول اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ مي همنام يكي از جنگ» احزاب«سوره . ٢۵
  . بيان شده است» يونس«ماجراي فرعون و يارانش در سوره . ٢۶
  . است» آهن«به معناي » حديد«سوره . ٢٧
  . سجده واجب دارند» نجم و علق» سجده، فصلت«هاي  سوره. ٢٨
  . باشد همنام يكي از اصول دين مي» توحيد«سوره . ٢٩
  . باشد برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليهم السالم ـ مي» العصر«تعداد آلمات سوره . ٣٠
. ۵مؤمن، . ۴منافقون، . ٣مدثر، . ٢مائده، . ١«. باشد ان حرف ميم ميش پانزده سوره قرآن اول اسم. ٣١

. ١۴ملك، . ١٣محّمد، . ١٢مريم، . ١١ماعون، . ١٠مؤمنون، . ٩مجادله، . ٨معارج، . ٧مرسالت، .۶مطففين، 
  . »مزّمل. ١۵ممتحنه، 

  . به زبان بندگان نازل شده است» حمد«سوره . ٣٢
  . »تين«سوره . ٣٣
  . خالصه شده است» حمد«در سوره قرآن آريم . ٣۴
  » توبه«سوره . ٣۵



  . به عروس قرآن معروف است» الرحمن«سوره . ٣۶
  .  به حامدات مشهور هستند »انعام، فاتحة الكتاب، آهف، سبأ و فاطر«هاي  سوره. ٣٧
  . معادل يك سوم قرآن است»توحيد«سوره . ٣٨
فجر، طارق، بروج، نازعات، مرسالت، قيامت،  تين، ضحي، شمس، بلد،  عصر، عاديات، «هاي  سوره. ٣٩

  . »نجم، طور، ذاريات، صافات، ن، ص، ق و ليل 
  .  طور، روم و مسد  رعد، نقطه عبارتند از حمد، هاي بي اسامي سوره. ۴٠
  . به صورت يكجا و آامل نازل شده است» مرسالت«سوره . ۴١
  . به ناقه صالح معروف است» شمس«سوره . ۴٢
  . به حواميم مشهور هستند» حمعسق، احقاف، جاثيه و دخان المؤمن، سجده،  زخرف، حم، «هاي  سوره. ۴٣
  . باشد تعداد آياتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ عليهم السالم ـ مي» طالق و تحريم«هاي  سوره. ۴۴
  . »جمعه«سوره . ۴۵
  . اند ل شدهبه صورت آامل و يكجا ناز»  لهب و اخالص آوثر، نصر،«هاي  سوره. ۴۶
  . »جن، آافرون، اخالص، فلق، ناس«: شوند آغاز مي» قل«پنج سوره با آلمه . ۴٧
  . دو بسم اهللا الرحمن الرحيم دارد» نمل«سوره . ۴٨
  . »حمد«سوره . ۴٩
  . شوند آغاز مي»  سوره قرآن با حروف مقطعه٢٩«تعداد . ۵٠
ه و اله و سّلم ـ نازل شده يك بار در مدينه و يك بار دو مرتبه بر پيامبر اآرم ـ صلي اهللا علي» سوره حمد«. ۵١

  . در مكه
  . شود با قسم شروع شده و با حمد تمام مي» صافات«سوره . ۵٢
  . »جن«سوره . ۵٣
  . هم در آيه اولش و هم در آيه آخرش آلمه اهللا آمده است» زمر«سوره . ۵۴
   .است» تين«ها است سوره  اي آه به نام يكي از ميوه سوره. ۵۵
فيل، . ٣لهب، . ٢فلق، . ١«: چهار سوره تعداد آياتشان برابر با تعداد پنج تن آل عبا ـ عليهم السالم ـ است. ۵۶
  . »قدر. ۴
  . شود با دعا ختم مي» بقره«سوره . ۵٧
  . است» بقره«اي آه يك دوازدهم قرآن را در خود جاي داده است سوره  سوره. ۵٨
  . همنام يك آشور است» روم«سوره . ۵٩
  . جو انتقاد شده است از افراد عيب» همزه«در سوره . ۶٠
  . مجادله، آمده است«در تمام آيات سورة » اهللا«آلمه . ۶١
  . به ريحانة القرآن معروف است» يس«سوره . ۶٢
  . »حمد«سوره . ۶٣
  . ذآر شده است» اهللا«چهل بار آلمه » مجادله«در سوره . ۶۴
  . »جمعه«سوره . ۶۵
  . دو جزء و نيم آل قرآن را در خود جاي داده است» بقره«سوره . ۶۶
  . آمده است»  بار١٢«در سوره تكوير آلمه اذا . ۶٧
  . »حمد«سوره . ۶٨
  .  ابراهيم و حجر هاي يونس، هود، يوسف، سوره. ۶٩
  . است» يس«نامند سوره  اي آه آن را حبيب نجار مي سوره. ٧٠
  . تغابن و حشر نبأ، زلزال، جاثيه،  قيامه، واقعه، قارعه،  هاي رعد،  سوره. ٧١
  . معروفند) معوذتين(به » فلق و ناس«هاي  سوره. ٧٢
  . دو سجده مستحبي دارد»  حج سوره«. ٧٣
  . »ليل و تبت«هاي  سوره. ٧۴
  . به المصابيح نيز معروف است» فصلت«سوره . ٧۵
  . به مالئكه منسوب است» فاطر«سوره . ٧۶
  . »سوره انسان«. ٧٧
  . »علي«شود  آه اگر حرف اول آن الف را برداريم مي» اعلي«سوره . ٧٨
  . »ملك«سوره . ٧٩
  . »حمد«شود  سوره محمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ آه اگر حرف اولش را برداريم مي. ٨٠
  . »... شمس، عصر، قارعه، عبس و  تبت، ليل،«هاي  سوره. ٨١
  . باشد  از صفات خداوند مي»...فاطر، نور، رحمن، اعلي و «هاي  سوره. ٨٢



  . »جده«شود  اگر حرف اولش را برداريم مي» سجده«سوره . ٨٣
  . شوند شروع مي) َاَلم(با آلمه » انشراح و فيل«هاي  سوره. ٨۴
  . معروف است» سوره المثاني«به » سوره حمد«. ٨۵
  . »سوره مائده«. ٨۶
  . گويند هم مي) موسي و فرعون(» قصص«به سوره . ٨٧
  . معروف است) فسطاط القرآن(به » بقره«وره س. ٨٨
  . شوند آغاز مي) تبارك الذي(با » فرقان و ملك«هاي  سوره. ٨٩
  . شوند آغاز مي» يا ايها الذين آمنوا«هاي ممتحنه، حجرات و مائده با  سوره. ٩٠
  . المضاجع نام ديگر سوره سجده است. ٩١
  . شوند ختم مي) ك العظيمفسبح باسم رب(با آية »حاقه واقعه«هاي  سوره. ٩٢
  . نازل شدند»  سال١٠طي «هاي مدني  سوره. ٩٣
  . آمده است» ١٧حديد آيه «در سوره ) فضيل عياض( داستان . ٩۴
  . شوند شروع مي) هل(با آلمه »دهر و غاشيه«هاي  سوره. ٩۵
  . معروفند) طواسين(به » شعرا، نمل و قصص«هاي  سوره. ٩۶
  .معروف هستند) زهروان(به » رانبقره و آل عم«هاي  سوره. ٩٧
  . اند نازل شده»  سال١٣«طي » مكي«هاي  سوره. ٨
  . معروفند) عتاق(به » مريم، طه و انبياء آهف،  اسري، «هاي  سوره. ٩٩
  . شوند شروع مي) قد(با آلمه » مجادله و مؤمنون«هاي  سوره. ١٠٠
  . است» دهر«اي آه در باره روزگار است سوره  سوره. ١٠١
  . است) حضرت علي ـ عليه السالم ـ ( منسوب به » عاديات«سوره . ١٠٢
  ). دم سپيده(به معناي » فجر«و ) شب(به معناي » ليل«، )صبح(به معناي » فلق«هاي  سوره. ١٠٣
  . نيز معروف است) بني اسرائيل(به » اسري«سوره . ١٠۴
  .  قرار دارند٣٠قرآن در جزء »  سوره٣٧«. ١٠۵
  . »منافقون و جمعه«:  توصيه شده در نماز جمعه خوانده شوند عبارتند ازسوره هايي آه. ١٠۶
  . است) اخالص(شود  تمام مي» د«اي آه تمام آياتش با حرف  سوره. ١٠٧
  . باشد مي » طالق«نيز معروف است » نساء آوتاه«اي آه به  سوره. ١٠٨
  .  است سوره دهر استنازل شده» شأن اهل البيت ـ عليهم السالم ـ «اي آه در  سوره. ١٠٩
  . باشد مي» آوثر«شوند  ختم مي» ر«اي آه تمام آياتش با حرف سوره. ١١٠
  . اشاره شده است) آفرينش انسان(راجع به » ٢۶حجرآيه «در سوره . ١١١
  . اشاره شده است» اسراء«در سوره ) قبلة مسلمين(راجع به اولين . ١١٢
  . »نيت«شود  آه بر عكس آن مي» تين«سوره . ١١٣
  . »١٣٣سوره اعراف آيه «. ١١۴
  . سورة اخالق و ادب است» حجرات«سوره . ١١۵
  . بيان شده است» نساء«حكم اسيران جنگي در سوره . ١١۶
  . سوره علق. ١١٧
  . شوند آغاز مي» طسم«با » قصص و شعراء«هاي  سوره. ١١٨
  . ده استاز دو حرف تشكيل ش»  جّن و عّم حج، طه، يس، صّف،«هاي  نام سوره. ١١٩
  . سوره ماعون. ١٢٠
  . اشاره شده است) قوانين ازدواج(» نساء«در سورة . ١٢١
  . »مور«شود  باشد آه بر عكس آن مي مي» روم«سوره مورد نظر سوره . ١٢٢
  . سوره حجر. ١٢٣
  . »حديد و حشر  تغابن، صف،  اسري، اعلي، جمعه،«: شوند عبارتند از هايي آه با تسبيح شروع مي سوره. ١٢۴
  . بيان شده است» سوره طه«اين داستان در . ١٢۵
  . بيان شده است» نساء«در سوره ) قانون ارث. (١٢۶
  . »وحيد«شود  باشد آه اگر حرف اولش را برداريم مي مي» توحيد«سوره مورد نظر . ١٢٧
  . سوره انفال. ١٢٨
  . شوند آغاز مي» ويل«با آلمه » مطففين و همزه«هاي  سوره. ١٢٩
  . بيان شده است) بيست و هفت صفت از صفات الهي(» حديد« سوره در. ١٣٠
  . »سوره طه«. ١٣١
  . »ص، ق و ن«هاي  سوره. ١٣٢



  . سوره نساء. ١٣٣
  . »سوره دهر«. ١٣۴
  . شود ختم مي) س(تمام آياتش با » ناس«سوره . ١٣۵
  . شود نيز گفته مي) الغافر(» مؤمن«به سوره . ١٣۶
  . » لقمان و سجده  روم، وت، آل عمران،بقره، عنكب«هاي  سوره. ١٣٧
  . شود تبارك هم گفته مي» ملك«به سوره . ١٣٨
  . اشار شده است» جنگ بدر«راجع به » انفال«در سوره . ١٣٩
  . »مس«شود  باشد آه اگر حرف اول آن را برداريم مي مي» شمس«سوره مورد نظر سوره . ١۴٠
  . شود آغاز مي»  الناسيا ايها«با آلمة » نساء و حج«هاي  سوره. ١۴١
  . شود اطالق مي) القتال(» محمد«به سوره . ١۴٢
  . اشاره شده است» قارون«به داستان » قصص«در سوره . ١۴٣
  . »... الفاضحه، البحوث، الحافره، برائه و  العذاب،«: هاي ديگر اين سوره عبارتند از نام. ١۴۴
  . »ناس«سوره . ١۴۵
  . است» جاثيه«نام ديگر سوره » الشريعه«. ١۴۶
  . »رمق«شود  باشد آه برعكس آن مي مي» قمر«سوره مورد نظر . ١۴٧
  . شود ختم مي» ي«تمام آياتش با حرف » ليل«سوره . ١۴٨
  . به اين موضوع اشاره شده است» ص«در سوره . ١۴٩
  . »سوره قمر«. ١۵٠
  . شوند  ميشروع» حم«با »  فصلت، زخرف، دخان، جاثيه و احقاف مؤمن،«هاي  سوره. ١۵١
  . »رمز«شود  باشد آه برعكس آن مي مي» زمر«سوره مورد نظر . ١۵٢
  . باشد مي» ق«نام ديگر سورة » الباسقات«. ١۵٣
  .»قمر و انبياء«هاي  سوره. ١۵۴

   آيات -4
   مرتبه تكرار شده است؟ ٣١آدام آيه است آه دريك سوره . ١
  درآدام سورة قرآن قرار دارد؟ » آية الكرسي«. ٢
در آدام » ...َو ِإْن َيكاُد الَِّذيَن َآَفُروا َلُيْزِلُقوَنَك ِبَأْبصاِرِهْم َلمَّا َسِمُعوا الذِّْآَر َو َيُقوُلوَن ِإنَُّه لََمْجُنوٌن«آيه معروف . ٣

  سورة قرآن قرار دارد؟ 
 آدام سوره دو آيه درقرآن آريم است آه تمام بيست و هشت حرف قرآن در آن آيات آمده است آن دو آيه در. ۴

  قرار دارند؟ 
  چند بار تكرار شده است؟ » اهللا«در آية الكرسي آلمه . ۵
  در آدام سوره قرار دارد؟ » انا هللا و انا اليه راجعون«آيه مشهور . ۶
  در آدام آيه قرآن مدت روز قيامت بيان شده است؟ . ٧
  ها است در آدام سوره قرار دارد؟  اي آه مالك سنجش انسان آيه. ٨
  شود؟  آدام آيه است آه از هر دو طرف به همان صورت خوانده مي. ٩
  در آدام سوره قرار دارد؟ » َبِقيَُّت اللَِّه َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُآْنُتْم ُمْؤِمِنيَن«آيه معروف . ١٠
  دار است؟  قرآن داراي چند آيه سجده. ١١
در آدام سوره قرار » ...آِخَرِة َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب النَّاِررّبنا آِتنا ِفي الدُّْنيا َحَسَنًة َو ِفي اْل«دعاي معروف . ١٢

  دارد؟ 
  درآدام يك از آيات نام پنج تن از پيامبران اولوالعزم بيان شده است؟ . ١٣
  در آدام سوره قرآن قرار دارد؟ » اَ مَّْن ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإذا َدعاُه َو َيْكِشُف السُّوَء«آيه معروف . ١۴
  آمده است؟ » رب«آدام آيه سوره جاثيه سه بار آلمه در . ١۵
  در آدام سوره قرآن آمده است؟ » ِ نَّ َأْآَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتقاُآْم«آيه معروف . ١۶
   بار تكرار شده است؟ ١٠آدام آيه در سوره مرسالت . ١٧
درآدام سوره قرار » يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َو َسلُِّموا َتْسِليمًاِإنَّ اللََّه َو َمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلي النَِّبيِّ «آيه . ١٨

  دارد؟ 
  در آدام سوره قرار دارد؟ » و رتل القرآن ترتيال«آيه . ١٩
  در آدام آيه هشت صفت از صفات حضرت حق بيان شده است؟ . ٢٠
  ر شام تالوت فرمودند آدام آيه است؟ اي آه سر بريدة امام حسين ـ عليه السالم ـ د آيه. ٢١
  در آدام سوره آمده است؟ » ...آَمَن الرَُّسوُل ِبما ُأْنِزَل ِإَلْيِه «آيه معروف . ٢٢



  در آدام سوره قرار دارد؟ » نور«آيه مشهور . ٢٣
  هاي قرآن بيان شده است؟  در چند يك از سوره» الحمد هللا رب العالمين«آيه . ٢۴
  تكرار شده است؟ » الشعراء هشت بار«ره آدام آيه در سو. ٢۵
  آمده است آدام است؟ » الشعراء پنج بار«اي آه در سوره  آيه. ٢۶
  در آدام سوره قرار دارد؟ » آيه حجاب«. ٢٧
  در آدام سوره قرآن قرار گرفته است؟ » آيه شهادت«. ٢٨
  دارد؟ در آدام سوره قرار » جاَء اْلَحقُّ َو َزَهَق اْلباِطُل«آيه معروف . ٢٩
  در آدام سوره جاي گرفته است؟ » َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعًا َو ال َتَفرَُّقوا«آيه معروف . ٣٠
  در آدام سوره قرار گرفته است؟ » قصاص«آيه . ٣١
  در آدام سوره است؟ » ِإنَّا َفَتْحنا َلَك َفْتحًا ُمِبينًا«آيه معروف . ٣٢
  مربوط به آدام سوره است؟ » ْلَنا الذِّْآَر َو ِإنَّا َلُه َلحاِفُظوَنِإنَّا َنْحُن َنزَّ«آيه . ٣٣
  مشهور است در آدام سوره قرار دارد؟ » واليت«اي آه به  آيه. ٣۴
  است؟ » قنوت«آدام آيه معروف به . ٣۵
  در آدام سوره جاي گرفته است؟ » َنْصٌر ِمَن اللَِّه َو َفْتٌح َقِريٌب«آيه . ٣۶
  معروف است؟ » شق القمر«ه آدام آيه ب. ٣٧
  در آدام سوره قرار دارد؟ » اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم«آيه . ٣٨
  . »َو َأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة«اين آيه در آدام سوره قرار دارد. ٣٩
  ت؟ در آن آمده است در آدام سوره قرار گرفته اس» پنج وقت نمازهاي يوميه«اي آه  آيه. ۴٠
  در آدام سوره قرار دارد؟ » َتعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َو التَّْقوى«آيه مشهور . ۴١
  ذآر شده است؟ » مراحل وضو«در آدام آيه قرآن . ۴٢
  ؟ »ْم ُيْرَزُقوَنَو ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمواتًا َبْل َأْحياٌء ِعْنَد َربِِّه«: اين آيه در آدام سوره است. ۴٣
  در آدام سوره است؟ » صلوات بر پيامبر ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ «آيه . ۴۴
  در آدام سوره قرار دارد؟ » مباهله«آيه . ۴۵
  آدام است؟ » استرجاع«آيه . ۴۶
  است در آدام سوره قرار دارد؟ » اسراف«اي آه مربوط به  آيه. ۴٧
  ؟ » َو َسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن« قرار دارد اين آيه در آدام سوره قرآن. ۴٨
  در آدام سوره جاي گرفته است؟ » استعاذه«آيه . ۴٩
  آدام آيه است آه در سه سوره مختلف به يك صورت آمده است؟ . ۵٠
  در آدام سوره قرار دارد ؟ » ُآلُّ َنْفٍس ذاِئَقُة اْلَمْوِت«آيه . ۵١
  شده است؟ » تغيير قبله«نزول آدام آيه باعث . ۵٢
  توضيح داده شده است؟ » توبه نصوح«در آدام آيه قرآن راجع به . ۵٣
َو ُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَلي الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْلَأْرِض َو َنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َو َنْجَعَلُهُم «اين آيه در آدام سوره قرار دارد . ۵۴
  ؟ » اِرِثيَناْلو
  آمده است؟ » صفت يكي از معصومين ـ عليه السالم ـ «در آدام آيه . ۵۵
  آمده است؟ » پنج نوع خوردني«هاي قرآن نام  در آدام يك از آيه. ۵۶
  در آدام آيه سوره توبه آمده است؟ » دستور تخريب مسجد ضرار«. ۵٧
  . »أ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َو َأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَنَو ِإذا ُقِر«اين آيه در آدام سورة قرآن قرار دارد؟ . ۵٨
  در آدام سوره قرآن قرار دارد؟ » َأال ِبِذْآِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب«آيه معروف . ۵٩
  در آدام سوره است؟ » ملك«آيه . ۶٠
ُقُلوَبنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتنا َو َهْب َلنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة ِإنََّك َربَّنا ال ُتِزْغ «اين آيه در آدام سوره جاي گرفته است؟ . ۶١

  . »َأْنَت اْلَوهَّاُب
  در آدام سوره است؟ » ُنوٌر َعلي ُنوٍر«آيه . ۶٢
  آدام است؟ » آيه الدين«. ۶٣
  در آدام خداوند هشت بار از خود سخن گفته است؟ . ۶۴
  شود؟  بخوانيم به همان صورت خوانده ميآدام آيه است آه اگر از آخر نيز . ۶۵
  بيان شده است؟ » اهللا«آلمه » شش بار«در آدام آيه قرآن آريم . ۶۶
  نزول آدام آيه باعث تغيير ذآر سجود شد؟ . ۶٧
  اشاره شده است؟ » راجع به حضرت محمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ «در چند آيه قرآن . ۶٨
   معروف است؟ »وام دادن«آدام آيه به . ۶٩
  سخن به ميان آمده است؟ » راجع به بني اسرائيل«در چند آيه . ٧٠



   درآدام سوره قرار دارد؟» سالم و تحيت«آيه . ٧١
  : ها پاسخ

  .  مرتبه تكرار شده است٣١در سوره الرحمن » َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكما ُتَكذِّباِن«آيه . ١
  . در سوره بقره قرار دارد» آية الكرسي«. ٢
َو ِإْن َيكاُد الَِّذيَن َآَفُروا َلُيْزِلُقوَنَك ِبَأْبصاِرِهْم َلمَّا َسِمُعوا الذِّْآَر َو َيُقوُلوَن ِإنَُّه لََمْجُنوٌن َو ما ُهَو ِإالَّ «آيه معروف . ٣

  . قرار دارد» قلم«در سوره » ِذْآٌر ِلْلعاَلِميَن
  . » سوره فتح٢٩ سوره آل عمران و ١۵۴«آيات . ۴
  . ذآر شده است» اهللا«ر مرتبه در آية الكرسي آلمه چها. ۵
  . »١۵۶سوره بقره آيه «. ۶
  . بيان شده است»  سوره معراج۴«مدت روز قيامت در آيه . ٧
  . ها است مالك سنجش انسان»  سوره حجرات١٣آيه «. ٨
  . »ربك فكبر« سوره مدثر ٣آيه . ٩
  . » سوره هود٨۶آيه «. ١٠
  . باشد مي» دار ه سجدهپانزده آي«قرآن داراي . ١١
  .  قرار دارد٢٠١درسوره بقره آيه » َربَّنا آِتنا ِفي الدُّْنيا َحَسَنًة َو ِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب النَّاِر«دعاي . ١٢
  . نام پنج تن از پيامبران اولوالعزم بيان شده است» سوره احزاب٧در آيه «. ١٣
  .  قرار دارد۶٢در سوره نمل آيه »  اْلُمْضَطرَّ ِإذا َدعاُه َو َيْكِشُف السُّوَءَأمَّْن ُيِجيُب«آيه معروف . ١۴
  . آمده است»  سوره جاثيه سه بار٣۶آيه «در » رّب«آلمه . ١۵
  .  سوره حجرات است١٣در آيه » ِإنَّ َأْآَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتقاُآْم«آيه معروف . ١۶
  .  بار در قرآن آمده است١٠» َكذِِّبيَنَوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُم«آيه . ١٧
  . باشد مي» ۵۶آيه «اين آيه در سوره احزاب . ١٨
  . قرار دارد» ۴مزمل آيه «در سوره » َو َرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتيًال«آيه . ١٩
  . هشت صفت از صفات خداوند بيان شده است»  سوره حشر٢٣«در آيه . ٢٠
  . باشد مي»  سوره آهف٩آيه « عليه السالم ـ در شام تالوت فرمودند اي آه سر بريدة امام حسين ـ آيه. ٢١
  . باشد مي) ٢٨۶ و ٢٨۵(» سوره بقره«اين آيه در آيات آخر . ٢٢
  . باشد مي) ٣۵آيه (» سوره نور«آيه نور در . ٢٣
  . بيان شده است» نعامحمد، صافات، مؤمن، زمر، يونس و ا«هاي  درسوره» اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِميَن«آيه . ٢۴
  . در سوره شعراء هشت بار تكرار شده است» َفاتَُّقوا اللََّه َو َأِطيُعوِن«آيه . ٢۵
  . پنج بار در سوره الشعراء آمده است» َو ما َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعلي َربِّ اْلعاَلِميَن«آيه . ٢۶
  . قرار دارد» ٣١ر آيه آيه حجاب در سوره نو«. ٢٧
  . قرار گرفته است» ١٨آيه شهادت در سوره آل عمران آيه «. ٢٨
٢٢٩. ٢٩ .  
  . باشد مي» ١٠٣سوره آل عمران آيه «آيه مورد نظر مربوط به . ٣٠
  . قرار دارد» ١٧٨سوره بقره آيه «اين آيه در . ٣١
  . قرار دارد» ١سوه فتح آيه «اين آيه در . ٣٢
  . قرار دارد» ٩وره حجر آيه س«اين آيه در . ٣٣
  . قرار دارد» ۵۵سوره مائده آيه «در ) واليت(آيه مشهور . ٣۴
  . قرار گرفته است» ٢٠١سوره بقره آيه «آيه مورد نظر در . ٣۵
  . قرار دارد» ١٣سوره صف آيه «در » َنْصٌر ِمَن اللَِّه َو َفْتٌح َقِريٌب«آيه . ٣۶
  . آمده است »١ سوره قمر آيه«در » شق القمر«آيه  .٣٧
  . بيان شده است» ۶٠سوره مؤمن آيه «آيه مورد نظر در .  38.
  . بيان شده است» ۶٠سوره انفال آيه «آيه فوق در . ٣٩
  . باشد مي» ٧٨اسراء آيه «اي آه پنج وقت نمازهاي يوميه درآن آمده است درسوره  آيه. ۴٠
  . »٢مائده آيه «اين آيه در سوره . ۴١
  . بيان شده استمراحل وضو »  سوره مائده۶«در ايه . ۴٢
  . باشد مي»  سوره آل عمران٢۶٩آيه «آيه فوق . ۴٣
  . آمده است» ۵۶احزاب آيه «در سوره ) صلوات بر پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ (آيه . ۴۴
  . » آل عمران۶١«آيه . ۴۵
   .گويند استرجاع مي» ِإنَّا ِللَِّه َو ِإنَّا ِإَلْيِه راِجُعوَن«به آية . ۴۶
  . باشد مي» سوره اعراف٣١«در آيه » ُآُلوا َو اْشَرُبوا َو ال ُتْسِرُفوا«آيه . ۴٧



  . » شعراء٢٧٧«. ۴٨
  . باشد مي» ٩٨نحل آيه «اي مورد نظر در سوره  آيه. ۴٩
هاي طور، مطففين و مرسالت  است آه درسوره» َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبيَن«اي آه در سه سوره مختلف آمده  آيه. ۵٠

  . بيان شده است
  . قرار دارد) ١٨۵آل عمران آيه (در سوره » ُآلُّ َنْفٍس ذاِئَقُة اْلَمْوِت«آيه . ۵١
  . ده استش) تغيير قبله(موجب »  سوره بقره١۴۴«نزول آيه . ۵٢
  .  سوره تحريم توضيح داده شده است٨در آيه ) توبه نصوح(راجع به . ۵٣
  .باشد مي»  سوره قصص۵«آيه فوق آيه . ۵۴
 سوره هود ٨۶باشد آه درآيه  از صفات حضرت مهدي ـ عجل اهللا تعالي فرجه الشريف ـ مي» بقيت اهللا«. ۵۵

  . قرار دارد
  . »تره، پياز، خيار، عدس و سير«: ها اشاره شده نيبه اين خورد)  سوره بقره۶١(در آيه . ۵۶
  . آمده است»  سوره توبه١٠٧«اين دستور درآيه . ۵٧
  . باشد مي» ٢٠۴اعراف آيه «آية فوق در سوره . ۵٨
  . باشد مي» ٢٨رعد آيه «اين آيه درسوره . ۵٩
  . سوره آل عمران» ٢٧ و ٢۶«آيات . ۶٠
  . ار گرفته استقر» ٨آيه «اين آيه درسوره آل عمران . ۶١
  . باشد مي» ٣۵آيه «در سوره نور ) نور علي نور(آيه . ۶٢
  . سوره بقره» ٢۵٧ و ٢۵۶ و ٢۵۵آيات «. ۶٣
  . خداوند هشت بار از خود سخن گفته است»  سوره بقره١٨۶آية «در . ۶۴
  . باشد مي) مدثر(در سوره » ربك فكبر«. ۶۵
  . ن آريم هست شش بار آلمه اهللا ذآر شده استآه بزرگترين آيه قرآ» سوره بقره٢٨٢آيه «در . ۶۶
  . در آغاز سوره اعلي موجب تغيير ذآر سجود شد» َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْلَأْعَلي«نزول آيه . ۶٧
  .  سوره قرآن راجع به حضرت محمد ـ صلي اهللا عليه و اله و صلم ـ اشاره شده است۴٠۵در . ۶٨
  .  نيز معروف استبه آية وام دادن» سوره بقره٢٨٢آيه «. ۶٩
  . سخن به ميان آمده است» بني اسرائيل«قرآن راجع به »  آيه١١٠«در . ٧٠
  . قرار دارد٨۶آيه » سوره نساء«اين آيه در . ٧١

  
  
  در آدام سوره بيان شده است؟ » داستان معراج پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ «) ١
  نام آدام پيامبر بيشتر از ديگر پيامبران در قرآن ذآر شده است؟ ) ٢
يز او را به آتش انداختند ولي به خواست خداوند سالم شكن معروف بود و آفار ن آدام پيامبر به پيامبر بت) ٣

  بيرون آمد؟
  ها بيان شده است؟ در آداميك از سوره» ماجراي والدت حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ «) ۴ 
  است؟ » ذبيح اهللا«صفت آداميك از پيامبران ) ۵ 
  داد؟  آرد و نابينايان را نيز شفا مي آدام پيامبر مردگان را زنده مي) ۶
  آدام پيامبر مدتي در شكم ماهي زندگي آرد؟ ) ٧
گيري شهرت  پيامبري آه قومش به لجاجت و بهانه) ٩هاي قرآن به نام پيامبران است؟  چه تعداد از سوره) ٨

  آدام پيامبر به سفر آسماني رفت؟ ) ١٠داشتند چه نام داشت؟ 
  آدام پيامبر نجار بود و آشتي ساخت؟ ) ١٢فرزندان آداميك از پيامبران به بني اسرائيل معروف هستند؟ ) ١١
داستان حضرت سليمان ـ عليه ) ١۴شود؟  شروع مي» ي«شان با حرف  نام چند پيامبر را ذآر آنيد آه اسم) ١٣

  آداميك از پيامبران هم اآنون زنده است؟ ) ١۵السالم ـ و بلقيس در آدام سوره بيان شده است؟ 
آداميك از پيامبران به خاطر حمايت از عفت و ) ١٧را داشت؟ » دوست خدا«آداميك از پيامبران لقب ) ١۶

  چه تعداد از پيامبران نامشان در قرآن آمده است؟ ) ١٨حجاب به شهادت رسيد؟ 
نام برده » اسوه حسنه«در قرآن آريم از چند پيامبر به عنوان ) ٢٠آدام پيامبر بدون پدر و مادر بدنيا آمد؟ ) ١٩

آدام پيامبر اولين ) ٢٢يامبران اولوالعزم نامشان در قرآن ذآر شده است؟ چه تعداد از پ) ٢١شده است؟ 
نام گرامي رسول گرامي اسالم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ چند ) ٢٣شخصي بود آه به آسمان صعود آرد؟ 

  آداميك از پيامبران در سن پيري صاحب فرزند شد؟ ) ٢۴بار در قرآن آمده است؟ 
) ٢٧آداميك از پيامبران آمدن يكي ديگر از پيامبران را بشارت داد؟ ) ٢۶يش آافر بود؟ آدام پيامبر عمو) ٢۵

  آدام پيامبر مدتي شغلش چوپاني بود؟ ) ٢٨نام آدام پيامبر آمتر از ديگر پيامبر در قرآن ذآرد شده است؟ 



نام ) ٣٠د آرده است؟ يا) ها بهترين داستان(» احسن القصص«قرآن آريم از داستان آدام پيامبر به عنوان ) ٢٩
ها اشاره شده است؟  هاي پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و صلم ـ در قرآن ذآر و يا به آن چه تعداد از جنگ

    آدام پيامبر بدون پدر به دنيا آمده است؟) ٣١
آدام ) ٣٣ريد؟ اند را نام بب دو تن از پيامبراني آه نامشان در قرآن ذآر شده و تا آخر عمر ازدواج نكرده) ٣٢

آدام پيامبر را در آودآي ) ٣۴شنيد؟  گفت و سخنان آنان را نيز مي پيامبر بود آه با حيوانات سخن مي
آدام ) ٣۶آدام پيامبر بود آه پسرش از فرمان او سرپيچي نمود و غرق شد؟ ) ٣۵برادرانش به چاه انداختند؟ 

  پيامبر براي عمويش استغفار آرد؟ 
ملقب » سخن خدا هم«آدام پيامبر به ) ٣٨آداميك از پيامبران يكي از مردمان سرزمين خود را آشت؟ ) ٣٧

  بود؟ 
آدام پيامبر مورد تمسخر ) ۴٠هاي قرآن ذآر شده نام آن سوره چيست؟  در يكي از سوره»  پيامبر١۶«نام ) ٣٩

  قومش قرار گرفت؟ 
شيخ «آدام پيامبر به ) ۴٢منسوبند آدامند؟ » ه و اله و سّلم ـ پيامبر اآرم ـ صلي اهللا علي«هايي آه به  سوره) ۴١

  معروف است؟ » االنبياء
در زمان آدام پيامبر ) ۴۵بافت؟  آدام پيامبر زره مي) ۴۴شود؟  شروع مي» الف«نام چند پيامبر با حرف ) ۴٣

  معروف است؟ » ذوالنون«آدام پيامبر به ) ۴۶رواج داشت؟ » طبابت و علوم پزشكي«
آدام پيامبران با هم نسبت برادري داشتند؟ ) ۴٨حضرت هود ـ عليه السالم ـ بر آدام قوم مبعوث شده؟ ) ۴٧
پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ هنگام تالوت ) ۵٠است؟ » حبيب اهللا«لقب آداميك از پيامبران ) ۴٩

  معروف است؟ » روح اهللا«آدام پيامبر به ) ۵١گريست؟  آدام آيه مي
  مشهور است؟ « صفوة اهللا«آدام پيامبر به ) ۵٣پيامبراني آه با هم نسبت پدر و پسري داشتند را نام ببريد؟ ) ۵٢
در زمان ) ۵۵داستان خواب صد ساله حضرت عزيز ـ عليه السالم ـ در آدام سوره قرآن بيان شده است؟ ) ۵۴

  آدام پيامبر سحر و جادو رايج بود؟ 
) ۵٨هرآدام چند بار در قرآن آمده است؟ » پيامبران اولوالعزم«نام ) ۵٧ده ساخت؟ آدام پيامبر از گل پرن) ۵۶

داستان برخورد حضرت موسي ـ عليه السالم ـ با دختر حضرت شعيب ـ عليه السالم ـ در آدام سوره بيان شده 
آدام پيامبر ) ۶٠د؟ آنن آدام پيامبر در عالم رؤيا ديد آه يازده ستاره و خورشيد و ماه او را سجده مي) ۵٩است؟ 

  داشت؟ » دوازده پسر«آداميك از پيامبران ) ۶١نوشت؟ » بسم اهللا الرحمن الرحيم«نخستين شخصي بود آه 
آدام پيامبر اولوالعزم ) ۶۴بود؟ » تبردار«آدام پيامبر ) ۶٣بودند؟ » هم عصر«چند پيامبر نام ببريد آه ) ۶٢

پسر «دو تن از پيامبراني آه نامشان در قرآن آمده با هم ) ۶۵بود؟ » داماد حضرت شعيب ـ عليه السالم ـ «
پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ هنگام هجرت از مكه به ) ۶۶بودند آن دو پيامبر را نام ببريد؟ « خاله

  لقب حضرت يونس ـ عليه السالم ـ در قرآن چيست؟ ) ۶٧مدينه در آدام غار پنهان شد؟ 
صبر و «آدام پيامبر نمونه ) ٧٠آدام پيامبر بر قوم ثمود مبعوث شد؟ ) ۶٩آه بود؟ پيامبر قوم سبأ ) ۶٨

داستان ) ٧٢ها در قرآن بيان شده است؟  داستان آدام پيامبر بيشتر از ديگر داستان) ٧١است؟ » شكيبايي
اب آت) ٧٣در آدام سوره قرآن بيان شده است؟ » ها توسط حضرت ابراهيم ـ عليه السالم ـ  شكستن بت«

  حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ چه نام دارد؟ 
معجزه ) ٧۶آتاب حضرت ابراهيم ـ عليه السالم ـ چه بود؟ ) ٧۵آتاب آدام پيامبر است؟ » تورات«) ٧۴

پيامبراني آه بيش از يك زن ) ٧٨زبور آتاب آدام پيامبر است؟ ) ٧٧ بود؟  حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ چه
عمر آدام پيامبر بيش از همه پيامبران ) ٨٠ام پيامبر الوالعزم بود آه زن نداشت؟ آد) ٧٩داشتند را نام ببريد؟ 

چه بود؟ » معجزه حضرت موسي ـ عليه السالم ـ «) ٨٢  معروف است؟» خليل اهللا«آدام پيامبر به ) ٨١است؟ 
چه نام داشت؟ اولين پيامبري آه بر بني اسرائيل مبعوث شد ) ٨۴نخستين پيابر اولوالعزم چه نام داشت؟ ) ٨٣
علم نجوم «خداوند متعال به آدام پيامبر ) ٨۶معجزة حضرت محمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ چه بود؟ ) ٨۵

) ٨٨رسول اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ بود؟ » جد اول«آدام پيامبر ) ٨٧آموخت؟ » و حساب و هيأت
بشارت آمدن پيامبر ـ صلي اهللا عليه و ) ٨٩؟ » س دوختخط نوشت و لبا«آدام پيامبر نخستين شخصي بود آه 

سرگذشت حضرت نوح ـ «) ٩٠است؟  اله و سّلم ـ توسط حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ در آدام سوره بيان شده
  است؟ » عبدالغفار«نام اصلي آداميك از پيامبران ) ٩١در آدام سوره بيان شده است؟ » عليه السالم ـ 

مناجات » آدام آوه«حضرت موسي ـ عليه السالم ـ در ) ٩٣صفت آدام پيامبر است؟ » اول المؤمنين«) ٩٢
آداميك ) ٩۵چند بار در قرآن ذآر شده است؟ » انجيل«نام آتاب حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ ) ٩۴آرد؟  مي

همت » ساختن آعبه«دو تن از پيامبراني آه به ) ٩۶را بر عهده داشت؟ » آفالت حضرت مريم«از پيامبران 
   گماردند چه نام دارند؟

  : ها پاسخ



نام ) ٢. بيان شده است» اسراء«داستان معراج حضرت محمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ در سورة ) ١
حضرت «) ٣. در قرآن ذآر شده است»  مرتبه١٣۶«حضرت موسي ـ عليه السالم ـ بيشتر از ديگر پيامبران 

  . »ابراهيم ـ عليه السالم ـ 
صفت حضرت ) ۵. بيان شده است» مريم«راي والدت حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ در سوره ماج) ۴

مردگان را زنده و نابينايان را » حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ «) ۶. است» ذبيح اهللا«اسماعيل ـ عليه السالم ـ 
ابراهيم، «هاي   سوره)٨. آرد مدتي درشكم ماهي زندگي مي« حضرت يونس ـ عليه السالم ـ «) ٧. داد شفا مي
گيري معروف هستند  پيامبري آه قومش به بهانه) ٩. باشد بنام پيامبران مي» نوح، هود، يوسف، يونس محمد، 

حضرت محمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ به سفر آسماني ) ١٠. باشد مي» حضرت موسي ـ عليه السالم ـ «
حضرت نوح ـ «) ١٢. معروف هستند»  ـ به بني اسرائيلحضرت يعقوب ـ عليه السالم«فرزندان ) ١١. رفت

  . »عليه السالم ـ 
حضرت يعقوب ـ عليه السالم ـ ، حضرت يوسف ـ عليه السالم ـ ، حضرت يحيي ـ عليه السالم ـ ، «) ١٣

بيان شده » سبأ«اين داستان در سوره ) ١۴. »حضرت يونس ـ عليه السالم ـ ، حضرت مسيح ـ عليه السالم ـ 
  . است
به » حضرت ابراهيم ـ عليه السالم ـ «) ١۶. هم اآنون زنده است» حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ «) ١۵

به خاطر حمايت از عفت و حجاب به شهادت » حضرت يحيي ـ عليه السالم ـ «) ١٧. ملقب بود» خليل اهللا«
 هود، صالح، لوط، ابراهيم،  وح،آدم، ادريس، ن: پيامبراني آه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از) ١٨. رسيد

اليسع،  داوود، سليمان، الياس،   يعقوب، اسحاق، يوسف، ايوب، يونس، شعيب، موسي، هارون،  اسماعيل،
  .ذوالكفل، عزيز، زآريا، يحيي، عيسي و محمد ـ علي نبينا و آله و عليهم السالم اجمعين ـ

از آنان نام ) اسوه حسنه(عنوان  پيامبراني آه به) ٢٠. يا آمدحضرت آدم ـ عليه السالم ـ بدون پدر و مادر به دن» (19
نام پنج تن از ) ٢١. »محمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ  ابراهيم ـ عليه السالم ـ ،«: برده شده عبارتند از
مان اولين شخصي بود آه به آس» حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ «) ٢٢. قرآن آمده است پيامبران اولوالعزم در

آمده است چهار بار با نام  در قرآن»  بار٥«نام گرامي پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ ) ٢٣. آرد صعود
حضرت زآريا ـ «) ٢٤.  بيان شده است٦احمد در سوره صف آيه  محمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ و يك بار با نام

  .«عموي حضرت ابراهيم ـ عليه السالم ـ آافر بود«) ٢٥. شدصاحب فرزند  در سن پيري» عليه السالم ـ 
) ٢٧. »بشارت داد عيسي ـ عليه السالم ـ از قبل آمدن حضرت محمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ را حضرت» (26

  .در قرآن آمده است» دو بار«نام حضرت يونس 
 هاي پيامبر آه در جنگ) ٣٠.  عليه السالم ـ داستان حضرت يوسف ـ) ٢٩. »عليه السالم ـ  حضرت موسي ـ» (28

الحندق، فتح مكه، احزاب،  احد، بدر، بني النحلة، تبوك، حمراء االسد،: قرآن به آنها اشاره شده است عبارتند از
» حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ «) ٣١. ذات السالسل بني قريظه، بني النظير، الحديبيه، و بيعة الرضوان، حنين،

  .پدر نداشت
 حضرت سليمان ـ«. مجرد زندگي آردند» عليه السالم ـ و حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ  حضرت يحيي ـ» (32

  .« عليه السالم ـ
از فرمان » پسر حضرت نوح ـ عليه السالم ـ » - .را در آودآي به چاه انداختند» حضرت يوسف ـ عليه السالم ـ » -

 حضرت -. براي عمويش استغفار آرد» اهيم ـ عليه السالم ـ ابر حضرت «-. پدرش سرپيچي آرد و هالك شد
 پيامبري آه به هم -. در يك ماجرايي يكي از مردمان سرزمين خود را به قتل رساند « موسي ـ عليه السالم ـ

 تن از ١٦(نام » انبياء سوره« در -. باشد مي» آليم اهللا«خدا ملقب شده بود حضرت موسي ـ عليه السالم ـ  سخن
 -. بود» حضرت نوح ـ عليه السالم ـ «گرفت   پيامبري آه مورد تمسخر قومش قرار- . ذآر شده است) مبرانپيا

حضرت  «-. باشند پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ منسوب مي به» طه، يس، مزّمل و مّدثر«هاي  سوره
شود  مي براني آه نامشان با حرف الف شروع پيام-. معروف هستند) شيخ االنبياء(به » السالم ـ  نوح ـ عليه
حضرت داوود ـ عليه  «- . »السالم ـ  ابراهيم، الياس، ايوب، اسحق، ادريس، اسماعيل و آدم ـ عليهم«: عبارتند از
  .بافت زره مي» السالم ـ 

 هحضرت يونس ـ علي «-. رواج داشت» پزشكي و طبابت«علوم » عيسي ـ عليه السالم ـ  حضرت(در زمان  -
  .« السالم ـ

: آه باهم نسبت برادري داشتند عبارتند از  پيامبراني-. مبعوث شد) عاد(برقوم » حضرت هود ـ عليه السالم ـ » -
» لقب حضرت محّمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ  «-. »السالم ـ  اسحاق و اسماعيل، موسي و هارون ـ عليهم«
 -. گريست مي « سورة يونس١٦آيه « اهللا عليه و اله و سّلم ـ هنگام تالوت پيامبر اآرم ـ صلي - .است) حبيب اهللا(
با نسبت پدر و پسري داشتند   پيامبراني آه- . معروف است) روح اهللا(به » حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ «

 ـ عليهم  ابراهيم و اسماعيل اسحاق، يعقوب و يوسف، زآريا و يحيي، داوود و سليمان، ابراهيم و«: عبارتند از
 بيان ٢٥٩ اين داستان در سوره بقره آيه -. مشهور است» به صفوة اهللا«السالم ـ   حضرت نوح ـ عليه-. »السالم ـ 

  .است شده
 .« حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ» - .رواج داشت) سحر و جادوگري(» حضرت موسي ـ عليه السالم ـ «در زمان  -

 
. » بار٥ بار، محمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ ٣٣بار، عيسي  ١٣٦، موسي  بار٦٨ ابراهيم   بار،٣حضرت نوح » -

  .آمده است» ٢٥قصص آيه «سوره   اين داستان در-
بسم اهللا (نخستين شخصي بود آه » عليه السالم ـ  حضرت سليمان ـ «- . »حضرت يوسف ـ عليه السالم ـ » -

  .دوازده پسر داشت» سالم ـ ـ عليه ال حضرت يعقوب «- . نوشت) الرحمن الرحيم
 -. »ابراهيم ولوط، يوسف و يعقوب، موسي و خضر«: زيستندعبارتند از مي پيامبراني آه با همديگر در يك زمان -
  .« عليه السالم ـ حضرت ابراهيم ـ«

 ـ و حضرت عيسي ـ عليه السالم «-. السالم ـ بود داماد حضرت شعيب ـ عليه» حضرت موسي ـ عليه السالم ـ » -



حضرت محمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ هنگام هجرت  «-. پسر خاله بودند با همديگر» يحيي ـ عليه السالم ـ 
. است» ذوالنوان»  لقب حضرت يونس ـ عليه السالم ـ در قرآن- . پنهان شد» سبع«مدينه در غاري به نام  از مكه به

  .« حضرت داوود ـ عليه السالم ـ «-
 (صبر و بردباري(نمونه » حضرت ايوب ـ عليه السالم ـ  «-. بود» صالح ـ عليه السالم ـ  حضرت«وم ثمود پيامبر ق -
 - . آريم بيان شده است ها در قرآن   داستان حضرت موسي ـ عليه السالم ـ و فرعون بيشتر از ديگر داستان-. بود

 آتاب حضرت - . آمده است» ٥٧انبياء آيه «ه سور ها توسط حضرت ابراهيم ـ عليه السالم ـ در داستان شكستن بت
  .عيسي ـ عليه السالم ـ انجيل نام دارد

ها،  گل، زنده آردن مرده  ساختن پرنده از- .  صحف ابراهيم- . تورات آتاب حضرت موسي ـ عليه السالم ـ است -
 آتاب -. م ـ استحضرت عيسي ـ عليه السال هاي العالج از معجزات سخن گفتن در گهواره و شفا دادن بيماري

  . حضرت داوود ـ عليه السالم ـ
 -... . عليه السالم ـ و ابراهيم ـ عليه السالم ـ ، حضرت محمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ حضرت نوح ـ حضرت -

  حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ- . بود آه زن نداشت در بين پيامبران اولوالعزم تنها حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ
  .تاآنون زنده است

اژدها شدن  يد بيضاء،:  معجزات حضرت موسي ـ عليه السالم ـ عبارتند از- . ـ عليه الّسالم ـ  حضرت ابراهيم -
  .  حضرت نوح ـ عليه السالم ـ- . عصاي موسي و شكافتن دريا توسط عصا

حضرت محمد ـ صلي   معجزه-. حضرت موسي ـ عليه السالم ـ اولين پيامبري بود آه بر بني اسرائيل مبعوث شد -
ادريس ـ عليه السالم ـ علم نجوم و حساب و   خداوند متعال به حضرت-. باشد اهللا عليه و اله و سّلم ـ قرآن مي

 -. اند السالم ـ جّد اول حضرت محّمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ بوده  حضرت ابراهيم ـ عليه-. هيأت را آموخت
  .«سوره صف «-. سالم ـ اولين شخصي بود آه لباس دوخت و خط نوشتادريس ـ عليه ال حضرت

السالم ـ نامش   حضرت نوح ـ عليه-. بيان شده است» نوح«سرگذشت حضرت نوح ـ عليه السالم ـ درسوره  -
محمد ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ  حضرت«صفت » اول المؤمنين «-. بوده و نوح لقب او بوده است» عبدالغفار«
  .«طورسينا «- . باشد مي» 

عليه  حضرت ابراهيم ـ «-. »حضرت زآريا ـ عليه السالم ـ آفالت حضرت مريم را به عهده داشت» - .«مرتبه 12» -
  .« السالم ـ و حضرت اسماعيل ـ عليه السالم ـ

  ها   اولين-6
   -اي آه نازل شد آدام است؟  اولين آيه. ١
  نازل شد در آدام سوره است؟ » حرمت شراب«اي آه در  اولين آيه. ٢
فرمايند آدام  اولين آية قرآن آه حضرت مهدي ـ عجل اهللا تعالي فرجه الشريف ـ هنگام ظهورشان تالوت مي. ٣

    آيه است؟
  اي آه نازل شد آدام سوره است؟  اولين سوره. ۴
  اولين دعايي آه در قرآن آمده در آدام سوره است؟ . ۵
  دام سوره قرار دارد؟ دار در آ اولين آيه سجده. ۶
  آند آدام است؟  ياد مي» بهشت«اي آه از  اولين آيه. ٧
  آند آدام است؟  ياد مي» جهنم«اي آه از  اولين آيه. ٨
  اولين سوره قرآن چه نام دارد؟ . ٩
  سخن گفته است در آدام سوره قرار دارد؟ » مسجد«اي آه درباره  اولين آيه. ١٠
  شده است چيست و در آدام سوره قرار دارد؟ آه نازل » اي آلمه«اولين . ١١
  در آن آمده آدام است؟ » قرآن«اي آه آلمة  اولين آيه. ١٢
  ؟ » مدني«است يا » مكي«اولين سوره قرآن . ١٣
  دارد چه نام دارد؟ » سجده مستحبي«اي آه  اولين سوره. ١۴
  قرآن آريم آدام است؟ » حرف«اولين . ١۵
  د آيه و آلمه است؟ اولين سوره قرآن داراي چن. ١۶
  دارد چه نام دارد؟ » سجده واجب«اولين سورة قرآن آه . ١٧
  اي آه ترجمه شد چه نام دارد؟  اولين سوره. ١٨
  اي آه به نام يكي از پيامبران الهي است چه نام دارد؟  اولين سوره. ١٩
  آغاز ميشود چه نام دارد؟ » ُقل«اي آه با آلمه  اولين سوره. ٢٠
  اي آه پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ آن را در مكه اعالن نمود چه نام دارد؟  رهاولين سو. ٢١
  اي آه نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟  اولين فرشته. ٢٢
  اي آه به نام يكي از پيامبران اولوالعزم است چه نام دارد؟  اولين سوره. ٢٣
  اشاره شده آدام است؟ » حسان و نيكي به پدر و مادرا«اي آه در آن راجع به  اولين آيه. ٢۴
  سخن گفته آدام است؟ » دين اسالم«اي آه در خصوص  اولين آيه. ٢۵
  سخن گفته است در آدام سوره قرار دارد؟ » اسراف«اي آه درباره  اولين آيه. ٢۶
  در آن بيان شده آدام است؟ » آيه«اي آه آلمة  اولين آيه. ٢٧
  بيان شده، در آدام سوره است؟ » اهللا«ه در آن لفظ جالله اي آ اولين آيه. ٢٨



  اي قرار دارد؟  نازل شد، آدام است و در چه سوره» جنگ و قتال«اي آه راجع به  اولين آيه. ٢٩
  نازل شده، آدام است؟ » توبه«اي آه از سوره  اولين آيه. ٣٠
  ام سوره قرار دارد؟ بيان شد در آد» تالوت قرآن آريم«اي آه راجع به  اولين آيه. ٣١
  در آن به آار رفته آدام است؟ » مؤذن«اولين آيه آه آلمة . ٣٢
  سخن گفته آدام است؟ » شهيد و شهادت در راه خدا«اي آه راجع به  اولين آيه. ٣٣
   قرآن آريم چه نام دارد؟  اولين سوره. ٣۴
  اي آه در مدينه نازل شد، چه نام دارد؟  اولين سوره. ٣۵

  : ها پاسخ
  . باشد اي آه نازل شده است آيه اول سوره علق مي اولين آيه. ١
  . باشد مي» ١٢٩آيه «اين آيه در سورة بقره . ٢
اي است آه حضرت مهدي ـ عجل اهللا تعالي فرجه الشريف ـ هنگام ظهورشان  سوره هود اولين آيه» ٨۶آيه«. ٣

  . سازد بر زبان مبارآش جاري مي
  . باشد مي» علق«اولين سوره . ۴
  . باشد مي» ١٢۶آيه «اولين دعا در سوره بقره . ۵
  . »آيه سوره اعراف«آخرين . ۶
  . آند اولين آيه است آه از بهشت ياد مي»  سوره بقره٣۵آيه «. ٧
  . آند اولين آيه است آه از جهنم ياد مي»  بقره٢٠۶آيه «. ٨
  . اولين سوره قرآن آريم سوره حمد ميباشد. ٩
  . راجع به مسجد سخن گفته شده است» ه سوره بقر١١۴«درآيه . ١٠
  . باشد در سوره علق مي» اقرأ«اولين آلمه . ١١
  . » سوره بقره١٨۵«آيه . ١٢
  . است» مكي«اولين سوره قرآن . ١٣
  . باشد مي» اعراف«اي آه سجده مستحبي دارد سوره  اولين سوره. ١۴
  . باشد مي» ب«اولين حرف قرآن . ١۵
  . باشد مي»  آلمه٢٩ آيه و ٧ «اولين سوره قرآن داراي. ١۶
  . است» سجده«اي آه سجده واجب دارد سوره  اولين سوره. ١٧
  . باشد مي» حمد«اي آه ترجمه شده سوره  اولين سوره. ١٨
  . باشد مي» حضرت يونس ـ عليه السالم ـ «اولين سوره به نام . ١٩
  . »سوره جن«. ٢٠
» سجده«يه و اله و سّلم ـ در مكه اعالن نمود سوره اي آه حضرت محمد ـ صلي اهللا عل اولين سوره. ٢١
  . باشد مي
  .  سوره بقره بيان شده است٩٧است آه در آيه » جبرئيل « اولين فرشته. ٢٢
  . »سوره ابراهيم«. ٢٣
  . باشد مي»  سوره بقره٨٣آيه «اي آه راجع به احسان و نيكي به پدر و مادر سخن گفته است  اولين آيه. ٢۴
  . باشد مي»  سوره آل عمران١٩آيه «اي آه راجع به دين مقدس اسالم سخن گفته است هاولين آي. ٢۵
  . » سوره آل عمران١۴٧آيه «. ٢۶
  . است»  سوره بقره١٠۶آيه «اولين آيه اي آه آلمه آيه در آن ذآر شده . ٢٧
  . » سوره بقره٧آيه «. ٢٨
  . » سوره حج٣٩آيه «. ٢٩
  . » سوره توبه٢۵آيه «. ٣٠
  . مي باشد» ١٢١بقره آيه « آيه آه راجع به تالوت قرآن آريم بيان شده در سوره اولين. ٣١
  . بكار رفته است»  سوره اعراف۴۴«براي اولين بار در قرآن در آيه » مؤذن«آلمه . ٣٢
  . سخن به ميان آمده است»  سوره بقره١٠۴«راجع به شهيد و شهادت براي اولين بار در قرآن در آيه . ٣٣
  . دارد» بيش از ده نام«سوره قرآن آريم اولين . ٣۴
  .اي است آه درمدينه نازل شده است اولين سوره» سوره مطففين«. ٣۵

  ها   آخرين-7
  آدام است؟ » اي آه بر پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ نازل شد آيه«آخرين . ١
  در قرآن چه نام دارد؟ » آخرين سوره«. ٢
  در آدام سوره قرار دارد؟ » سجده واجب دارداي آه  آخرين آيه«. ٣



  چيست؟ » آخرين حرف قرآن«. ۴
  آخرين آيات قرآن در آجا بر پيامبر ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ نازل شد؟ . ۵
  آند در آدام سوره است؟  ياد مي» بهشت«اي آه از  آخرين آيه. ۶
  آند آدام است؟  اشاره مي» جهنم«اي آه به  آخرين آيه. ٧
  اي آه نازل شد چه نام دارد؟  آخرين سوره. ٨
  سخن گفته آدام است؟ » مسجد«اي آه راجع به  آخرين آيه. ٩
  اشاره آرده آدام است؟ » روزه«اي آه راجع به  آخرين آيه. ١٠
  در آن آمده آدام است؟ » قرآن«اي آه آلمة  آخرين آيه. ١١
  دارد؟ » هچند حرف، چند آلمه و چند آي« قرآن  آخرين سوره. ١٢
  نازل شد چه نام دارد؟ » در مدينه بر پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ «اي آه  آخرين سوره. ١٣
  دارد در آدام سوره است؟ » سجده مستحبي«اي آه  آخرين سوره. ١۴
  آدام سوره است؟ » اي آه يكجا نازل شده آخرين سوره«. ١۵
  مده چيست؟ آخرين دعايي آه در قرآن آريم آ. ١۶
  ؟ »مدني«است يا » مكي«آخرين سوره قرآن . ١٧
  آه در قرآن آمده از زبان چه آسي است و در آدام سوره قرار دارد؟ » دعايي«آخرين . ١٨
  آدام است؟ » آية قرآن«آخرين . ١٩
  : ها پاسخ
اي است آه  رين آيهآه در باره خالفت و جانشيني حضرت علي ـ عليه السالم ـ است آخ»  سوره مائده٣ « آيه. ١

  . نازل شده است
  . »سوره ناس«. ٢
  . قرار دارد» علق«اين آيه در سوره . ٣
  . است» س«آخرين حرف قرآن آريم حرف . ۴
آخرين آيات قرآن بر » غدير خم « از حجه الوداع در منطقه اي به نام ) ص(پس از بارگشت پيامبر اآرم . ۵

  . آن حضرت نازل شد
  . مي باشد » ٨آيه«از بهشت ياد مي آند در سوره بينه آخرين آيه اي آه . ۶
  . مي باشد » ۶آيه «آخرين آيه اي آه از جهنم ياد مي آند در سوره بينه . ٧
  . آخرين سوره است آه نازل شده است» سوره نصر « . ٨
  . آخرين آيه است آه درباره مسجد سخن گفته است»  سوره جن ١٨آيه « . ٩
  . راجع به روزه اشاره اي شده است» جادله  سوره م۴آيه « در . ١٠
  . آخرين آيه اي است آه آلمه قرآن در آن آمده است»  سوره بروج ٢١آيه«. ١١
  . دارد»  آيه ۶آلمه و ٢٠ حرف ، ٧٩« آخرين سوره قرآن . ١٢
  . است» نصر «آخرين سوره اي آه در مدينه نازل شده سوره . ١٣
  .  اي است آه سجده مستحبي داردآخرين آيه»  سوره انشقاق ٢١آيه«. ١۴
  . »سوره اخالص « . ١۵
  . است» سوره روم «آخرين سوره اي آه در مكه نازل شده است « . ١۶
  . است» مكي «آخرين سوره قرآن . ١٧
است آه در سوره نوح آيه آخر اين ) ع(از زبان حضرت نوح « آخرين دعايي آه در قرآن آريم آمده . ١٨

  . قرار دارد» سوره 
  .مي باشد» من الجنه و الناس « آخرين آيه قرآن . ١٩

  : ها پاسخ
اي است آه  آه در باره خالفت و جانشيني حضرت علي ـ عليه السالم ـ است آخرين آيه»  سوره مائده٣ « آيه. ١

  . نازل شده است
  . »سوره ناس«. ٢
  . قرار دارد» علق«اين آيه در سوره . ٣
  . است» س«آخرين حرف قرآن آريم حرف . ۴
آخرين آيات قرآن بر » غدير خم « از حجه الوداع در منطقه اي به نام ) ص(پس از بارگشت پيامبر اآرم . ۵

  . آن حضرت نازل شد
  . مي باشد » ٨آيه«آخرين آيه اي آه از بهشت ياد مي آند در سوره بينه . ۶
  . مي باشد » ۶آيه «آخرين آيه اي آه از جهنم ياد مي آند در سوره بينه . ٧
  . آخرين سوره است آه نازل شده است» سوره نصر « . ٨



  . آخرين آيه است آه درباره مسجد سخن گفته است»  سوره جن ١٨آيه « . ٩
  . راجع به روزه اشاره اي شده است»  سوره مجادله ۴آيه « در . ١٠
  . آخرين آيه اي است آه آلمه قرآن در آن آمده است»  سوره بروج ٢١آيه«. ١١
  . دارد»  آيه ۶آلمه و ٢٠ حرف ، ٧٩« ين سوره قرآن آخر. ١٢
  . است» نصر «آخرين سوره اي آه در مدينه نازل شده سوره . ١٣
  . آخرين آيه اي است آه سجده مستحبي دارد»  سوره انشقاق ٢١آيه«. ١۴
  . »سوره اخالص « . ١۵
  . است» سوره روم «آخرين سوره اي آه در مكه نازل شده است « . ١۶
  . است» مكي «خرين سوره قرآن آ. ١٧
است آه در سوره نوح آيه آخر اين ) ع(از زبان حضرت نوح « آخرين دعايي آه در قرآن آريم آمده . ١٨

  . قرار دارد» سوره 
  . مي باشد» من الجنه و الناس « آخرين آيه قرآن . ١٩

  

   ... ، كلمات و ها، الفاظ  واژه-
  اي خداوند است چند بار در قرآن آمده است؟ آه از اسماء الحسني بر» رحيم«لفظ . ١
  چند بار در قرآن ذآر شده است؟ ) نماز ـ دعا(» صلوة«واژه . ٢
  چند بار در قرآن آمده است؟ » آخرت«آلمة . ٣
  چند مرتبه در قرآن مجيد ذآر شده است؟ » دنيا«آلمه . ۴
  چند بار در قرآن بيان شده است؟ ) روز(» يوم«واژه . ۵
  چند مرتبه در قرآن آمده است؟ ) ماه(» شهر«واژه . ۶
  چند بار در قرآن ذآر شده است؟ » رحمان«لفظ . ٧
  ها بيان شده است؟  آدام آلمه است آه در تمام سوره. ٨
  در قرآن چند بار بكار رفته است؟ » سوره«آلمه . ٩
  چند بار در قرآن آمده است؟ » قلم«آلمة . ١٠
  ر شده است؟ چند بار در قرآن ذآ» آيات«واژه . ١١
  چند بار در قرآن آمده است؟ » عنكبوت«آلمه . ١٢
  چند مرتبه در قرآن بيان شده است؟ ) مردم(» الناس«واژه . ١٣
  در آجاي قرآن قرار گرفته است؟ » وليتلطف«آلمه . ١۴
  چه تعداد از اسماء الحسني در قرآن آمده است؟ . ١۵
    ر در قرآن آمده است؟چند با) خواندن ـ پيروي آردن(» تالوت«آلمه . ١۶
  چند مرتبه در قرآن بكار رفته است؟ » حساب«آلمه . ١٧
  ها بيان شده است؟  در چند يك از سوره» رحيم«لفظ . ١٨
   است؟  چند بار در قرآن بيان شده» اهللا«لفظ جالله . ١٩
  در قرآن چند بار آمده است؟ » امام«آلمه . ٢٠
  اند؟  ار در قرآن بيان شدههرآدام چندب» حيات و موت«هاي  آلمه. ٢١

  : ها پاسخ
  . بار در قرآن ذآر شده است» ١١۴«لفظ رحيم . ١
  . بار در قرآن آمده است» ۶٧«واژه صلواة . ٢
  . بار در قرآن آمده است» ١١۵«آلمه آخرت . ٣
  . بار در قرآن آمده است» ١١۵«آلمه دنيا . ۴
  . بار در قرآن بيان شده است» ٣۶۵«واژه يوم . ۵
  . بار آمده است» ١٢«ژه شهر وا. ۶
  . بار در قرآن آمده است» ۵٧«لفظ رحمان . ٧
  . ها بيان شده است در تمام سوره» اهللا«آلمه . ٨
  . بار در آل قرآن بكار رفته است» ١٠«آلمه سوره . ٩
  . بار در قرآن آمده است» ۴«آلمه قلم . ١٠
  . مرتبه در قرآن آمده است» ٣٢٨«آلمه آيات . ١١
  . بار در قرآن آمده است» ٢« عنكبوت فقط آلمه. ١٢
  . مرتبه در قرآن بيان شده است» ٢۴١«واژه الناس . ١٣



  . اين آلمه در وسط قرآن جاي گرفته است. ١۴
  . عدد از اسماء الحسني در قرآن آريم بيان شده است» ١٢٧«بنا به نقل تفسير الميزان . ١۵
  . ستبار در قرآن بكار رفته ا» ۶٢«آلمه تالوت . ١۶
  . بار در قرآن بيان شده است» ٢٩«آلمه حساب . ١٧
  . ها بيان شده است در تمام سوره» رحيم«لفظ . ١٨
  . مرتبه در قرآن آمده است» ٢٧٠٧«لفظ جالله اهللا . ١٩
  . بار آمده است» ١٢«در قرآن ) امام(آلمه . ٢٠
  .است بار در قرآن آريم بيان شده ١۴۵هر آدام ) حيات و موت(هاي  آلمه. ٢١

   زنان و دختران -9
  آدام سوره در شأن حضرت زهرا ـ سالم اهللا عليها ـ نازل شده است؟ . ١
  آدام زن بود آه قصد فريب دادن يكي از پيامبران را داشت؟ . ٢
  آدام سوره قرآن به معناي زنهاست؟ . ٣
  دختر آداميك از پيامبران به عفت و حيا مشهور است؟ . ۴
  رآن نيز به آنها اشاره شده است را نام ببريد؟ دو زن نمونه آه در ق. ۵
  آدام زن هيزم آش آتش جهنم است؟ . ۶
  دختر آداميك از پيامبران همسر يكي از پيامبران اولوالعزم بود؟ . ٧
  نام آدام زن همراه با نام فرزندش در قرآن آمده است؟ . ٨
  اي آه به معناي زن امتحان شده است را نام ببريد؟  سوره. ٩
  زيست چه نام دارد؟   زني آه حاآم قومي بود و در زمان حضرت سليمان ـ عليه السالم ـ مي.١٠
  آدام زن بود آه بدون شوهر فرزند به دنيا آورد؟ . ١١
  فرزند آدام زن بود آه در آودآي و در گهواره سخن گفت؟ . ١٢
   ها نام برده شده است را نام ببريد؟ دو زن آه در قرآن به زشتي از آن. ١٣
  آدام زن بود آه به دستور خداوند فرزند خود را در صندوق گذاشته و به روي آب رها آرد؟ . ١۴
   مرتبه در قرآن ذآر شده است؟ ٣۴نام آدام خانم . ١۵
  ها آن را بيشتر بخوانند؟  آدام سوره قرآن است آه سفارش شده زن. ١۶
  باشد؟  آدام سوره قرآن به نام يك زن مي. ١٧
   درباره يك زن نمونه است و آن زن چه نام دارد؟ آدام سوره. ١٨
  آدام زن بدون پدر و مادر بدنيا آمد؟ . ١٩
  تنها زني آه نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟ . ٢٠
  براي آدام دختر، هنگامي آه در محراب عبادت بود از جانب خداوند غذا آورده شد؟ . ٢١
   به مادر آدام يك از پيامبران وحي شد؟. ٢٢
  آدام زن در سن پيري صاحب فرزند شد؟ . ٢٣
  به آدام زن لقب طيبه داده شده است؟ . ٢۴

  : ها پاسخ
  . باشد مي» آوثر«نازل شده سوره » حضرت زهرا ـ سالم اهللا عليها ـ (اي آه در شأن  سوره. ١
  . بود» زليخا«زني آه قصد فريب دادن يكي از پيامبران را داشت . ٢
  . عناي زنها استبه م» نساء«سوره . ٣
  . به عفت و حيا مشهور است» دختر حضرت شعيب ـ عليه السالم ـ «. ۴
آسيه زن فرعون، مريم مادر عيسي ـ عليه «: ها اشاره نموده است عبارتند از دو زن نمونه آه قرآن به آن. ۵

  . »السالم ـ 
  . آش جهنم است هيزم» زن ابولهب«. ۶
  . همسر حضرت موسي ـ عليه السالم ـ بود» ـ دختر حضرت شعيب ـ عليه السالم «. ٧
  . نام حضرت مريم همراه با حضرت عيسي ـ عليه السالم ـ در قرآن بيان شده است. ٨
  . »سوره ممتحنه«. ٩
  . زني آه در زمان حضرت سليمان ـ عليه السالم ـ حاآم قومي بود بلقيس نام داشت. ١٠
   .بدون شوهر فرزند بدنيا آورد» حضرت مريم«. ١١
  . بود» فرزند حضرت مريم«. ١٢
  . »زن لوط و زن نوح«: ها نام برده شده است عبارتند از دو زن آه در قرآن به زشتي از آن. ١٣



فرزند خود را به دستور خداوند درصندوق گذاشته و بر روي آب » مادر حضرت موسي ـ عليه السالم ـ «. ١۴
  . رها آرد

  . ن آمده استدر قرآ»  مرتبه٣۴«نام حضرت مريم . ١۵
  . است» سوره نور«اي آه سفارش شده آن را زنها بيشتر بخوانند  سوره. ١۶
  . »سوره مريم«. ١٧
  . است» سوره آوثر«اي آه در باره يك زن نمونه است  سوره. ١٨
  . بدون پدر و مادر به دنيا آمد» حضرت حوا«. ١٩
  . است» حضرت مريم«تنها زني آه نامش در قرآن آمده است . ٢٠
  . بود» حضرت مريم«دختري آه هنگام عبادت از طرف خداوند برايش غذا آورده شد . ٢١
  . وحي شد» مادر حضرت موسي ـ عليه السالم ـ «به . ٢٢
  . در سن پيري صاحب فرزند شد» ساره همسر حضرت ابراهيم«. ٢٣
  . لقب طيبه داده شد» حضرت مريم«به . ٢۴

  
  .. .ها و مكان  قبايل،  ها،  شخصيت-10  
  چند بار نامش در قرآن آمده است؟ » لقمان حكيم«. ١
  اشاره شده است؟ » قوم بني اسرائيل«در قرآن آريم چند بار به نام . ٢
  آه نامشان در قرآن آمده را نام ببريد؟ » هايي بت«. ٣
  . آه نامشان در قرآن آمده را نام ببريد»ستمگراني«. ۴
  يوانات، است؟ هاي قرآن به نام ح چه تعداد از سوره. ۵
  . آه نام آنها در قرآن آمده را نام ببريد» قبايلي«. ۶
  چند بار در قرآن آمده است؟ » جبرئيل«نام . ٧
  فرعون درآجا به هالآت رسيد؟ . ٨
  نمرود را به هالآت رساند؟ » حيوان«آدام . ٩
  در قرآن چند بار آمده است؟ » ابليس«نام . ١٠
  ا به هالآت رساندند چه نام داشتند؟ پرندگاني آه لشگريان ابرهه ر. ١١
  . آه نامشان در قرآن آمده است را نام ببريد» فرشتگاني«. ١٢
  آدام قسمت از زمين بود آه فقط يكبار نور خورشيد بر آن تابيد؟ . ١٣
  آرد چه نام داشت؟  اي آه در دربار حضرت سليمان ـ عليه السالم ـ خدمت مي پرنده. ١۴
وفي داشت و در قرآن نيز به آن اشاره شده است شوهرخواهر آداميك از پيامبران قارون، آه گنج معر. ١۵

  بود؟ 
  اصحاب آهف چند سال در غار خواب بودند؟ . ١۶
  لشگريان ابرهه سوار بر آدام حيوان شده و به جنگ خانه خدا آمدند؟ . ١٧
  . آه نامشان در قرآن آمده است را نام ببريد» آافراني«. ١٨
  ز حيوانات همراه اصحاب آهف به غار رفت؟ آدام يك ا. ١٩
  آدام قوم بيشترين نافرماني را نسبت به پيامبرانشان آردند؟ . ٢٠
  در قرآن بيان شده است؟ » هاي بهشتي چشمه«نام چه تعداد از . ٢١
  آه در قرآن از آنها نام برده شده آدامند؟ » رودهايي«. ٢٢
  به آدام حيوان وحي شد؟ . ٢٣
  در دو خط از قرآن بيان شده اين دو خط در آدام سوره قرار دارد؟ » ومهشت ق«نام . ٢۴
  در آدام سوره بيان شده است؟ » ماجراي اولين قتل در روي زمين«. ٢۵
  چه نام داشت؟ » فرزند آافر حضرت نوح ـ عليه السالم ـ «. ٢۶
  است؟ » اسرائيل«لقب آدام پيامبر . ٢٧

  : ها پاسخ
به قوم بني اسرائيل اشاره شده »  بار۴١«در قرآن ) ٢.  در قرآن آريم آمده است» بار٢«نام لقمان حكيم ) ١

البعل، سواع، العجل، العزي، الت، مناة، ود، «: هايي آه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از بت) ٣. است
امان، جالوت، ه: شان در قرآن آمده است عبارتند از ستمگراني آه نام) ۴. است» يعوق، انصاب و يغوث

البعل، سواع، العجل، «: پنج سوره از سوره است عبارتند از) ۵. سامري، نمرود، فرعون، قارون و ابولهب
: قبايلي آه نام آنها در قرآن آمده است عبارتند از) ۶. است» العزي، الت، منات، ود، يعوق، انصاب و يغوث



در »  بار٣«نام جبرئيل ) ٧. »ب الرسثمود، يأجوج و مأجوج، عاد، قريش، مدين، اصحاب االيكه و اصحا«
  . قرآن آمده است

حيواني آه نمرود را به هالآت رساند ) ٩. فرعون و يارانش در دريا غرق شدند و به هالآت رسيدند) ٨
  . بود» پشه«
پرندگاني آه لشگريان ابرهه را به هالآت رساندند ) ١١. نام ابليس در قرآن ذآر شده است»  بار١١«) ١٠

جبرئيل، ماروت، هاروت، «: فرشتگاني آه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از) ١٢. نام داشتند» ابابيل«
آن قسمت از زمين آه فقط يك بار نور خورشيد بر آن تابيد آف دريا بود آه به امر آب ) ١٣. »ميكال و مالك

  . داشتنام » هدهد«اين پرنده ) ١۴. دريا شكافته شد و لشگريان فرعون در آن غرق شدند
سال در غار خواب » ٣٠٩«اصحاب آهف ) ١۶. قارون شوهر خواهر حضرت موسي ـ عليه السالم ـ بود) ١۵
: آافراني آه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از) ١٨. سوار بودند» ها فيل«لشگريان ابرهه بر ) ١٧. بودند

قوم ) ٢٠. بود» سگ«اه برد حيواني آه همراه اصحاب آهف به غار پن) ١٩. »قارون، جالوت و آذر«
  . »يهود«
ها در قرآن بيان شده  هاي بهشتي هستند آه نام آن چشمه» زنجبيليه، سلسبيل، آوثر و تسنيم» آافوريه«) ٢١
و ) انبياء(در سوره » رود نيل«: ها نام برده شده است عبارتند از رودهايي آه در قرآن از آن) ٢٢. است

  ).  سوره نحل۶٨آيه (وحي شد » زنبور«به ) ٢٣). طرفرقان و فا(هاي  در سوره» فرات«
ماجراي اولين قتل در روي زمين در ) ٢۵. آمده است»  سوره ق١۴ الي ١٢«نام اين هشت قوم در آيات ) ٢۴

  . بود» آنعان«نام فرزند حضرت نوح ـ عليه السالم ـ ) ٢۶. آمده است»  سوره مائده٣٠آيه «
  . اسرائيل است»  ـ حضرت يعقوب ـ عليه السالم«لقب ) ٢٧

   ساير معماهاي قرآني -
نخستين آسي آه ) ٢قرآن آريم طي مدت چند سال بر پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ نازل شده؟ ) ١

  قرآن را اعراب گذاري آرد آه بود؟ 
ز شر چه آسي بايد قبل از خواندن قرآن ا) ۴چاپ قرآن براي نخستين بار در ايران در چه سالي انجام شد؟ ) ٣

  چيست؟ » زينت قرآن«) ۵به خداوند پناه ببريم؟ 
افضل ) ٨معروف است؟ ) برادر قرآن(» اخ القرآن«آدام آتاب به ) ٧اولين گردآورندة قرآن چه آسي بود؟ ) ۶

آداميك از امامان معصوم ـ عليهم السالم ـ بود آه خوش صداترين ) ٩ترين چيزها بعد از خداوند چيست؟ 
  آسي بود؟  اولين آتاب تفسير قرآن تأليف چه) ١٠ در قرائت قرآن بود؟ مردمان

نخستين شخصي آه علم تجويد قرآن را به رشتة تحرير درآورد آه ) ١٢آن چيست آه جاده قرآن است؟ ) ١١
  چيست؟ » بهار قرآن«) ١٣بود؟ 
  ها در چيست؟   علماولين و آخرين) ١۵معروف است؟ ) خواهر قرآن(» اخت القرآن« آدام آتاب به ) ١۴
اولين آسي آه ) ١٨آن چيست آه نگاه آردن به آن عبادت است؟ ) ١٧آسي بود؟  نخستين مفسر قرآن چه) ١۶

چند تن از شاعران ايراني در ) ٢٠آن چيست آه سرمايه دين است؟ ) ١٩قرآن را نقطه گذاري آرد آه بود؟ 
آن ) ٢٢ به صورت علني قرآن خواند آه بود؟ اولين شخصي آه در مكه) ٢١اند؟  آودآي حافظ آل قرآن بوده

  چيست آه بهترين ذآرهاست؟ 
هاي  آدام آتاب) ٢۴اند قرآن را بيشتر به چه سبك و صورت بخوانيد؟  خداوند متعال توصيه فرموده) ٢٣

نخستين آسي آه در زمان حضرت محمد ـ صلي اهللا عليه و ) ٢۵اند؟  آسماني در ماه مبارك رمضان نازل شده
در » آتاب مقدس«نام چند ) ٢۶هاي قرآن را به زبان فارسي ترجمه آرد آه بود؟   سّلم ـ يكي از سورهاله و

  قرآن آمده است؟ 
» فضائل قرآن آريم«نخستين آسي آه در ) ٢٨اولين آسي آه در صدر اسالم قرآن نويسي آرد آه بود؟ ) ٢٧

  ام است؟ آدام عبادت است آه انجام و ترك آن حر) ٢٩آتاب نوشت آه بود؟ 
» قراءسبعه«به چه آساني ) ٣١آتاب نوشت آه بود؟ » قرائت قرآن آريم«اولين شخصي آه در ) ٣٠
  گويند؟  مي
آدام زن بود آه حافظ قرآن بود و مدت بيست سال تمام جز آيات قرآن حرف ديگري بر زبانش جاري نشد ) ٣٢

جهاني يك ششم جمعيت آرة زمين آشته در آدام جنگ ) ٣٣و با مردم نيز به وسيله آيات قرآن سخن گفت؟ 
اولين شخصي آه دستگاههاي موسيقي عرب را بر روي قرآن آريم پياده آرد و قرآن را با صوت ) ٣۴شدند؟ 

  باشد؟  چيست و چند مورد مي» وقف غفران«) ٣۵خواند آه بود؟ 
بود و اين امر در چه نخستين شخصي آه خط نسخ را ابتكار آرد، و قرآن آريم با اين خط نوشته شد آه ) ٣۶

آداميك از قراء مصري نخستين آسي بود آه نشان درجه اول فنون و علوم قرآني ) ٣٧زماني صورت گرفت؟ 
آدام يك از قاريان ايران براي اولين بار در مسابقات بين المللي قرائت قرآن به مقام نخست ) ٣٨را آسب آرد؟ 

اولين شخصي آه قرائت هاي مختلف ) ۴٠ها را نام ببريد؟ قرائت قرآن آريم چند مرحله دارد، آن) ٣٩رسيد؟ 



قرآن آريم براي اولين بار در چه زماني و در آجا به ) ۴١را در هفت قرائت مختلف منحصر ساخت آه بود؟ 
آدام آشور اسالمي براي ) ۴٣اولين آسي آه قرآن را به زبان فرانسوي ترجمه آرد آه بود؟ ) ۴٢چاپ رسيد؟ 

) ۴۵اولين آسي آه قرآن را به زبان آلماني ترجمه آرد آه بود؟ ) ۴۴ به چاپ قرآن آرد؟ نخستين بار اقدام
  ترجمه آامل قرآن به زبان انگليسي براي اولين بار توسط چه آسي صورت گرفت؟ 

   -اولين قاري قرآن آريم آه قرآن را به صورت ترتيل خوانده چه نام دارد؟ . ۴۶
اشخاصي آه به گرد آوري قرآن آريم ) ۴٨ اسپانيايي ترجمه آرد آه بود؟ اولين آسي آه قرآن را به زبان) ۴٧

اولين معبد و مسجدي آه براي عبادت بنا ) ۴٩اقدام آردند چه نام دارند؟ ) ص(در زمان رسول گرامي اسالم 
» نعالئم وقف در قرآ«) ۵١بوده است؟ ) ع(شاگرد آدام امام » ابواالسود دوئلي« ) ۵٠شده است چه نام دارد؟ 

  توسط چه آسي وضع شده است؟ 
) ۵۴تأليف چه آسي است؟ » تفسير نور الثقلين«آتاب ) ۵٣تأليف چه آسي است؟ » تفسير الميزان«آتاب ) ۵٢

توسط چه » تفسير مجمع البيان«) ۵۵از آدام يك از معصومين نقل شده است؟ » دعاي پيش از خواندن قرآن«
اولين ) ۵٧از آدام يك از معصومين نقل شده است؟ »  قرآندعاي ختم«) ۵۶آسي تفسير و تأليف شده است؟ 

  آتاب نوشت آه بود؟ » آيات االحكام«شخصي آه در 
  : ها پاسخ

ابواألسود «) ٢. بر پيامبر اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ نازل شده است»  سال٢٣«قرآن طي مدت ) ١
 قرآن آريم براي نخستين بار در ايران در سال )٣. اولين آسي بود آه قرآن را اعراب گذاري آرد» دوئلي

قبل از خواندن قرآن از شر شيطان ) ۴. در دورة قاجاريه با چاپ حروفي منتشر شد»  هجري قمري١٢۴۶«
  . »صورت زيباست«زينت قرآن ) ۵. بريم به خدا پناه مي

حضرت علي ـ عليه » نهج البالغه«) ٧.  است »حضرت علي ـ عليه السالم ـ «اولين گردآورنده قرآن ) ۶
  . است» افضل ترين چيزها بعد از خداوند قرآن«) ٨. السالم ـ به برادر قرآن معروف است

اولين آتاب تفسير قرآن ) ١٠. خوش صداترين مردمان در قرآئت قرآن بود» امام سجاد ـ عليه السالم ـ «) ٩
  . است» سعيد بن جبير«تأليف 
ابو عبيد قاسم «ن شخصي آه علم تجويد را به رشته تحرير در آورد نخستي) ١٢. است» دهان«جاده قرآن ) ١١

  . بهار قرآن است» ماه مبارك رمضان«) ١٣. بود» بن سالم
) ١۶. است» قرآن«ها در  اولين و آخرين علم) ١۵. به خواهر قرآن معروف است» صحيفه سجاديه«) ١۴

) ١٨.  آردن به قرآن آريم عبادت استنگاه) ١٧. حضرت علي ـ عليه السالم ـ بود«نخستين مفسر قرآن 
  . است» سرمايه دين«قرآن آريم ) ١٩. بود» ابواالسود دوئلي«نخستين شخصي آه قرآن را نقطه گذاري آرد 

حافظ، . ٢رودآي، . ١: اند عبارتند از سه تن ازشاعران ايراني آه در آودآي و نوجواني حافظ قرآن بوده) ٢٠
) ٢٢. اولين شخصي بودآه در مكه به صورت علني قرآن خواند»  مسعودعبداهللا بن«) ٢١. »ناصر خسرو. ٣

  . قرآن مجيد بهترين ذآرها است
هايي آه در ماه  آتاب) ٢۴. بخوانيد» ترتيل«اند آه قرآن را به صورت  حضرت حق توصيه فرموده) ٢٣

» سلمان فارسي«) ٢۵. »انجيل، تورات، زبور، صحف و قرآن آريم«: اند عبارتند از مبارك رمضان نازل شده
هاي مقدسي آه نامشان در قرآن  آتاب) ٢۶. اولين شخصي بود آه سوره حمد را به زبان فارسي ترجمه آرد

نخستين شخصي ) ٢٧. »قرآن، انجيل، تورات، زبور، صحف ابراهيم و صحف موسي«: آمده است عبارتند از
اولين آسي بود آه در » ُاَبّي بن آعب«) ٢٨. بود» خالد بن ابي الهياج«آه در صدر اسالم قرآن نويسي آرد 

انسان مست را از نماز خواندن » سوره نساء۴٣آيه «نماز انسان مست آه در ) ٢٩. فضائل قرآن آتاب نوشت
آه يكي از شاگردان امام سجاد ـ عليه السالم ـ بود اولين شخصي بود آه در » ابان بن تغلب«) ٣٠. آند نهي مي

ها  گويند و آن ترين راويان قرآن آريم قراء سبعه مي به هفت نفر از معروف) ٣١. قرائت قرآن ريم آتاب نوشت
حمزه . ۵نافع مدني، . ۴ابوعمرو بفثري، . ٣ابن آثير مّكي، . ٢. عاصم بن ابي نجود آوفي. ١: عبارتند از

ها به نقل از  ذآر اين مطلب نيز خالي از لطف نيست آه در ايران قرآن. ابن عامر. ٧آسائي آوفي، . ۶آوفي، 
خادمه حضرت زهرا ـ سالم اهللا «اين خانم ) ٣٢. شود نوشته مي» عاصم بن ابي نجود آوفي«از » حفص«

آدم و :  نفر در روي زمين ساآن بودند۶در جنگ بين هابيل و قابيل آه فقط ) ٣٣. بود) فضه عالمه(» عليها ـ 
يد معروف در بين ايرانيان نيز هست اولين آه از اسات» استاد محّمد رفعت«) ٣۴. حوا دو پسر و دو دختر

) ٣۵. شخصي است آه دستگاه موسيقي عرب را بر روي قرآن آريم پياده نمود و قرآن را با صوت قرائت آرد
باشند و علت نيز اين است آه رسول اآرم ـ صلي اهللا عليه و اله  مي»  مورد١۵«در قرآن آريم ) وقف غفران(

آردند لذا از اين رو آن  ي آيات وقف نموده و براي مغفرت بندگان خدا دعا ميو سّلم ـ هنگام تالوت در بعض
 قمري ٣١٠در سال » ابوعلي محمد بن علي بن حسين ُمْقلة اثنا عشري«) ٣۶. اند ها را وقف غفران ناميده وقف

استاد «) ٣٧. خط نسخ را ابتكار آرد و به سبب آساني و زيبايي آه داشت بالفاصله جايگزين خط آوفي شد
اولين قاري ايراني آه در ) ٣٨. اولين قاري مصري بود آه اين نشان را دريافت آرد» محمود خليل الُحصري

 در ١٣۵٨بوده در سال » عباس سليمي«مسابقات بين المللي قرائت قرآن مقام اول را از آن خود آرد آقاي 



. ۴تحدير، . ٣تحقيق، . ٢ترتيل، . ١: قرائت قرآن چهار مرحله دارد) ٣٩. آشور مالزي به اين مقام رسيد
قرآن آريم ) ۴١. بود آه در قرن سوم هجري به اين آار اقدام نمود» ابوبكر بن احمد بن موسي«) ۴٠. تدوير

اي به زبان  با مقدمه» ابراهام انكلمان« قمري به اهتمام ١١٠۵ ميالدي برابر با ١۶٩۴براي اولين بار در سال 
  . ميالدي اقدام به اين آار آرد١٣۴٧بود آه در سال » آندره دوريه«) ۴٢ .التين در هامبورگ منتشر شد

  . »سولومون شوايگر«) ۴۴. بود» ايران«اولين آشور اسالمي آه اقدام به چاپ قرآن آرد ) ۴٣
اولين شخصي است آه قرآن را به » استاد محمود خليل الُحصري«) ۴۶. »الكساندر روس اسكاتلندي«) ۴۵

  . »اي ابراهام طليطله«) ۴٧. صورت ترتيل خواند
: اشخاصي آه به گردآوري قرآن در زمان پيامبر ـ صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ اقدام آردند عبارتند از) ۴٨

. علي ابن ابيطالب ـ عليه السالم ـ ، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، ُاَبّي بن آعب و ابو زيد ثابتبن زيد بن نعمان
ابو االسود دوئلي شاگرد ) ۵٠. باشد مي» آعبه« آه براي عبادت بنا شده خانه خدا نخستين مسجد و معبدي) ۴٩

آه يكي از قّراء » شيخ عبداهللا سجاوندي«عالئم وقف توسط ) ۵١. بوده است» حضرت علي ـ عليه السالم ـ 
) ۵٣ .تأليف عالمة بزرگوار طباطبائي است» تفسير الميزان«آتاب ) ۵٢. باشد وضع شده است اهل سنت مي

حضرت محمد ـ ) ۵۴. تأليف و تفسير شده است» شيخ عبدالعلي بن جمعه«توسط » تفسير النور الثقلين«آتاب 
  . صلي اهللا عليه و اله و سّلم ـ 

از امام » دعاي ختم قرآن«) ۵۶. تفسير و تأليف شده است» فضل بن حسن طبرسي«اين آتاب توسط ) ۵۵
» آيات االحكام«محمد بن سائب آلبي اولين شخصي بود آه آتاب ) ۵٧. نقل شده است» صادق ـ عليه السالم ـ 

  .نوشت
    
  

  دعا                                                                                                                 التماس 
         ٨۶شهريور١۵:   مورخه                                                                                                   

   


