
 بسمه تعالی

 8931مسابقه قرآن ویژه ماه مبارک رمضان 

سواالت زیر از سوره حج انتخاب شده است. یکی از دعاهای معروف در ماه مبارک رمضان حج رفتن است به همین دلیل این 

 سوره انتخاب شده تا دلیل این دعا معلوم شود و بر اساس آن فلسفه روزه هم مشخص گردد.
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 کسانی که جدال در خدا می کنند دچار چه مشکلی می شوند؟ -2

 رویش گیاه ما را به یاد چه می اندازد؟ -9

 فهم اینکه قیامت هست از چه راهی برای ما حاصل می شود؟ -4

 کسانی که خداوند را به صورت واقعی نمی پرستند دچار چه مشکلی می شوند؟ -5

 ما باید چه چیزهایی را ببینیم؟ 81یه طبق آ -6

 منفعت حج چیست؟ 21و  27طبق آیه  -7

 تعظیم شعائراهلل توسط چه کسانی انجام می شود؟ -1

 خداوند از چه کسانی دفاع میکند؟ -3

 مخبتین چه کسانی هستند؟ -81

 وقتی قدرتی در زمین پیدا می کنند قدرت خود را صرف چه کارهایی می کنند؟کسانی که مومن هستند  -88

 نی که در راه خدا هجرت می کنند چه پاداشی خداوند به آنها می دهد؟کسا -82

 منسک از آن کیست؟ -89

 در منسک چه کار مهمی باید انجام شود؟ -84

 خداوند مردم را به شنیدن چه مثلی دعوت کرده است؟ -85

 چیست؟ 77اوامر آیه  -86

 چیست؟ 71اوامر آیه  -87

 از رسول شده است چیست؟ 71توصیفی که در آیه  -81

 از خداوند شده است چیست؟ 71آیه توصیفی که در  -83

 چیست؟ 77نتیجه انجام اوامر آیه  -21

 چیست؟ 71نتیجه انجام اوامر آیه  -28

 با مرور سواالت اول تا بیست و دوم، کدامیک از موارد در حج قابل رویت یا تحقق است؟ -22

 به نظر شما رابطه حج با روزه چیست؟ -29

 به نظر شما رابطه حج و نماز چیست؟ -24

 به نظر شما رابطه حج و جهاد چیست؟ -25

 انسان های مومن در سوره حج با چه عناوینی آمده اند؟ -26

 این سوره خطاب به چه کسانی است؟ -27

 یکی از زیباترین وصف های خداوند که برایتان بسیار جالب بود را بنویسید؟ -21

 ثواب قرائت سوره حج را از تفسیر نمونه بگوئید؟ -23


