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1. Какво е значението на думата “Куран”?
- Означава “Чети”.
2. Къде за първи път е низпослан Курана?
- В пещерата Хира.
3. През коя нощ за първи път е низпослан
Курана?
- Лайлятул Кадр (нощта на могъществото).
4. Кой е низпослал Курана?
- Аллах.
5. Чрез кого е низпослан Курана?
- Чрез ангела Джибрил (алехйи селям).
6. На кого е низпослан Курана?
- На последния пророк Мухаммад (саллаллаху алайхи уасаллам).
7. Кой поема отговорността да запази Курана в безопасност?
- Самия Аллах
8. Какви са условията, при които Курана може да се докосва или държи?
- Лицето трябва да е чисто и да е взело уду /ритуално измиване/.
9. Коя е най-четената книга?
- Свещения Куран.
10. За кой е предназначен Курана?
- За човека.
11. Какви са другите имена на Курана, споменати в самия него?
- Ал-Фуркан, Ал-Китаб, Аз- Зикр, Ан-Нур, Ал-Худа
12. Колко са меканските сури в Курана? /низпослани в Мека/
- 86
13. Колко са мединските сури в Курана? /низпослани в Медина/
- 28.
14. Колко манзила /части/ има в Курана?
- 7.
15. Колко джуса /части/ има в Курана?
- 30.
16. Колко са сурите /главите/ в Курана?
- 114.
17. Колко рукуа (параграфа) има в Курана?
- 540.
18. Колко айета (строфи) има в Курана?
- Зависи 'бисмилла' брои ли се или не,около 6668
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19. Колко пъти се споменава думата Аллах в Курана?
- 2698
20. Колко са различните видове аяети в Курана?
- 10.
21. Кой е първия хафъз на Курана?
- Пророка Мохамед саллаллаху алайхи уасаллам
22. Колко хафъза е имало по времето на смъртта на Пророка Мохамед с.а.с?
- 22
23. Колко айета за саджда има в Курана?
- 14
24. В коя част и сура е първото споменаване за сажда?
- В 9-та част, 7-ма сура ал-Араф, айет 206
25. Колко пъти в Курана е казано за салята /намаза / молитвата?
- 700 пъти.
26. Колко пъти в Курана е наблегнато на милосърдието и милостинята?
- 150.
27. Колко пъти в Курана към пророка Мухаммад с.а.с. се говори като за "Я аййухан Набиййу"?
- 11 пъти.
28. Къде в Курана Пророка Мухаммад с.а.с. е бил наречен Ахмед?
- Част 28, сура Кафф.
29. Колко пъти е споменато името името на Расулаллах с.а.с в Курана?
- Мохамед с.а.с. - 4 пъти, Ахмед с.а.с. - 1 път
30. Кой пророк е споменаван най-много в Курана?
- Муса (алейхи селям).
31. Кои са били Китаби-Уахи (преписвали) Курана?
- Абу Бакр р.а.; Усман р.а.; Али р.а.; Заид мин Харис р.а.; Абдулла бин Масууд р.а.;
32. Кой е първият човек, който преброил айетите в Курана?
- Айша р.а
33. По чий съвет Абу Бакр събрал Курана в едно?
- Омар Фарук р.а.
34. По чие нареждане Курана бил събран напълно в писмена форма?
- Абу Бакр р.а.
35. Кой е утвърдил рецитирането на Курана в живота на племето Курайш?
- Усман р.а.
36. Колко копия на Курана има, които са събрани от Усман р.а и къде се намират те
понастоящем?
- 2 копия. Едното е в Ташкент, а другото в Истанбул.
37. Коя е сурата от Курана, която Пророка Мухаммед с.а.с рецитирал докато се молел, а
Джабир бин Мут'им я чул и приел исляма?
- Сура Тур (Планината.)

38. Коя е сурата от Курана, която Пророка Мохамед с.а.с рецитирал, когато един от
враговете му Утба, след като чул, паднал в суджуд?
- Първите 5 айата от сура Саджда (Поклонът).
39. Коя е първата и най-древна джамия според Курана?
- Кааба.
40. В Курана човечеството е разделено на 2 групи. Кои са тези групи?
- Вярващи и неверници.
41. Кой е човекът, за когото Аллах казва в Курана, че тялото му е пазено като
предупреждение за бъдещите поколения?
- Фараона.
42. След тялото на фараона, кое е нещото, пазено като предупреждение за бъдещите
поколения?
- Кораба на Нух.
43. Кое е мястото на останките на кораба на Нух, споменато в Курана?
- Пещерата Джуди
44. Кой от сподвижниците на Пророка Мохамед с.а.с е споменат в Курана?
- Заид бин Харит.
45. Кой от роднините на Пророка Мохамед с.а.с е споменат в Курана?
- Абу Лахаб
46. В Курана е споменат пророк, наречен на името на майка си. Кой е той?
- Пророка Иса а.с е споменат като “сина на Мариам”
47. Кое споразумение/договор е наречен "Фатхум мубин" - битка без бой ?
- Договора Худайба.
48. Кой са имената използвани за дявола в Курана?
- Иблис и Шейтан.
49. Към коя категория от създания принадлежи Иблис в Курана?
- Към джиновете.
50. Кои са актовете на богослужене , заповядани от Аллах на народа на Бани Израил и които
били продължени от мюсюлманската умма?
- Салат /молитвата/ и Закат (сура ал -Бакара: 43)
51. Курана непрекъснато ни предупреждава за един определен ден. Кой е този ден?
- Йаумул Кийама.(Съдния ден)
52. Кои са тези хора, споменати в Курана, от които Аллах бил доволен , както и те от Него?
- Сподвижниците на Пророка Мохамед с.а.с.
53. В коя свещенна книга на немюсюлманите се говори многократно за Курана?
- В свещенната книга на Сикхите.
54. През коя година гласните букви са вмъкнати в Курана?
- 43 по Хижра
55. Кои са били първите сериозни учени на Курана?
- Асхабус Суффах.

56. Кой е Университета, където за първи път е основан факултет за Куран?
- Масджидин Набауи (Джамията на Пророка с.а.с.)
57. Как са наречени в Курана тези благородни и благочестиви хора, които са избрани от
Аллах да известят неговите съобщения към човечеството?
- Наби(Пророк) и Рассул (Пратеник).
58. Kаква е целта на Курана спрямо човека?
- Да го направи вярващ му'мин (вярващ).
59. Каква е мярката на достойнствата на човека според Курана?
- Такуа. /набожност, благочестие/
60. В какво според Курана се корени злото?
- Алкохола.
61. Кои са двата най-важни вида айети в Курана?
- Мухакамат и Муташабихат.
62. Коя е най-дългата сура в Курана?
- сура Ал-Бакара.
63. Коя е най-кратката сура в Курана?
- Сура ал -Каусар.
64. На каква възраст бил Пророка Мохамед с.а.с, когато му се низпослал Курана?
- 40 години.
65. Колко дълго Пророка Мохамед с.а.с. получавал низпосланието на Курана в Мека?
- 13 години.
66. Колко дълго Пророка Мохамед с.а.с получавал ниспозлаването на Курана в Медина?
- 10 години.
67. Къде е низпослана първата сура?
- В Мека.
68. Къде е низпослана последната сура?
- В Медина.
69. Колко години отнело пълното низпославане на Курана?
- 22 години, 5 месеца и 14 дни
70. Коя сура от Курана се чете задължително при всеки рекят на салята /молитвата/?
- Сура Ал-Фатиха.
71. Коя е сурата, която Аллах ни учи като дуа?
- Сура Ал-Фатиха.
72. По каква причина сура Ал-Фатиха е в началото на Курана?
- Тя е вратата към Курана.
73. Коя е сурата низпослана напълно и поставена на първо място в Курана?
- Сура Ал-Фатиха.
74. Коя е единствената жена, чието лично име е назовано в Курана?
- Мариам (алейхи селям).

75. В коя сура от Курана има най-много наставления?
- Сура Ал-Бакара.
76. Кога и къде Пророка Мохамед с.а.с. и Джибрил (алейхи селям) се срещат за втори път?
- Петък,18-и Рамадан, в пещерата Хира.
77. Какъв период от време е изминало между първото и второто Разкриване?
-2 години и 6месеца.
78.Коя сура не започва с Бисмилля?
-Сура ат-Тауба.
79. В коя сура на Курана 'бисмилля' се повтаря 2 пъти?
- Сура Ал-Намл
80. Колко сури от Курана носят имената на различни пророци?
- 6 сури – “Юнус” , “Худ”, “Юсуф”, “Ибрахим”, “Нух”, “Мохаммед”.
81.В коя част на Курана се намира айет ал- Курси ?
- В началото на третата част (глава 2-55).
82. Колко са имената на Аллах, споменати в Курана?
- 99.
83. Кои са тримата мъже, които не са били пророци, но имената им са споменати с уважение
в Курана?
-Лукман, Азиз от Египет и Зулкурнайн
84. Колко от сподвижниците по времето на Абу Бакр /р.а/ са събрали Курана под формата на
една книга?
- 75 сподвижници
85. Коя е единствената книга, която се научава наизуст от милиони хора по света?
- Курана
86.Какво си казали един на друг джиновете, които чули няколко айета от Курана?
- Чухме уникална проповед, която показва правилния път, наистина ние вярваме..
87. Кои са най-известните преводи на Курана на англисйки език?
- Превода на Мухаммед Мармадуке Пиктхалл и Аллама Юсуф Али.
88.На колко езика е преведен Курана?
- Около 103 езика
89.Кой е бил първия преводач на Курана на урду?
- Маулана Шах Рафиуддин Мухаддис Дехлави.
90.Какво ще бъде нашето състояние в Съдния ден според Курана?
- Всички ще изпитваме тревога и безпокойство
91.Кой е пророка споменат в Курана, чиито 3 поколения били пророци?
-Ибрахим, алейхи селям
92.Коя е книгата, която отменя всички предишни правила и разпоредби?
- Курана
93.Какво казва Курана за имотите и богатството?
- Те са изпитание за вярата на човек

94.Кой според Курана е последния пророк "катаатмун Набийн ?
-Пророка Мохаммед с.а.с
95.Коя е книгата, която ясно ни казва за началото и края на света?
- Курана
96.Какво друго име е дадено на град Мека в Курана?
-Бакка и Баладул Амин.
97.Какво е другото име на град Медина, споменато в Курана?
- Ятриб.
98.Кое поколение е наречено "Бани Исраил" в Курана?
-поколението на пророка Якуб алейхи селям, което е известно и като “Исралиити”.
99.Кои са 5те джамии, споменати в Курана?
-1- Масджидул Харам. 2- Mасджидул Зирар. 3- Масджидул Набауи. 4- Масджидул Акса. 5Масджид Куба.
100.Кои са четирите ангела споменати в Курана?
- 1- Джибрил Амиин. (алайхи салам) 2- Микаил. (алайхи салам) 3- Харут (алайхи салам) 4Рут.(алайхи салам)
от сестра Шилан

