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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

  سؤال

 ؟شودآیا وضوی کسی که یک یا دو بار نشسته چرت بزند باطل می -0

کسی که به هنگام نماز دچار شک نقض  وضضو بشضود چ ضار بایضد  ن ضام        -0

 ؟بدهد

چنانچه به هنگام وضو گفتن بسم  هلل  لرحمن  لرحیم فر موش شضود ح ضم    -3

 ؟آن وضو چگونه  ست

 ؟فر موش شود چ ار باید کرد به هنگام وضو مسح  گر -4

 ؟کد م آیه  ست که در آن  سم غار آمده  ست -5

 

 جواب

 شود.خیر باطل نمی -0

 شود که متوجه عالمتی  ز نق  وضو بشود.تنها زمانی  ز نمازش خارج می -0

 ر  فر موش کرده باشد صحیح  ست.« تسمیه»وضوی کسی که  -3

نشضده باشضدس سضر ر  مسضح نمضوده و شاهضای  ر         چنانچه وضوی  و خشضک  -4

و چنانچه زمانی  ز وضوی  و گذشته و آب آن خشک باشدس الزم  ست  سشویدمی

 که دوباره وضو بگیرد.

5- +        _ [.41: ]التوبة 

 

 

 سؤال

 ؟آیا خروج هو   ز بدن نیاز به طهارت د رد -0

 نمازهای شن گانه با یک وضو جایز  ست یا خیر.د دن  ن ام -0

 ؟شان چگونه  ستشوندس ح م شرعیچهار چیز  ز جلو  نسان خارج می -3

 ؟کشدچه چیزی  ست که بدون آن که د ر ی روح باشند نفس می -4



   

 

  

 
 

 

 ﴾2﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 ؟چیست« مقسطین قاسطین و»فرق  -5

 جواب

 خروج باد  ز بدن نیازی به طهارت ند رد. -0

 شن گانه با یک وضو صحیح  ست. د ی نمازهای  -0

گرددس سه مورد  ولضی  خارج می« وذیس مذیس منی» نسان:  در رس  یول ز ج -3

 د رد.« غسل»نیاز به وضو و چهارمی نیاز به 

 .«کشدسوگند به صبح آنگاه که نفس می»فرماید: قرآن در مورد صبح می -4
 .شیشگانیعنی عد لت« مقسطین»نی ستم ار ن عی« قاسطین» -5

 

 سؤال

مسح « خف»تو نند به جای شستن شا بر مسافر و مقیم تا چه مدت زمانی می -0

 ؟نمایند

 ؟آن ر  چ ار باید کرد موشی در سطلی روغن یا شیر  فتاد  گر -0

 ؟باشدکد م سورة قرآن  ست که د ر ی دو س ده می -3

 ؟یدکد م آیة  ز قرآن بود که در درون کعبه بر شیامبر گر می نازل گرد -4

 ؟چه کسی بود ی ی  ز بدترین دشمنان  سالم و رسول خد   -5

 

 جواب

 بر خف مسح کنند. تو ننده و مقیم یک شبانه روز میمسافر س -0

ه مضوش در آن  فتضاده    گر روغن جامد باشد مقدر ی  ز  طر ف محلی ر  ک -0

 شودس و چنانچه روغن مایع باشدس نباید مصرف شود.دور ریخته می

 حج  ست که در آن دو س ده وجود د رد.سورة  -3

  +آیة:  -4                        

                           

_ [ :55النساء]   در درون کعبه بر رسول خد .نازل گردید 

  بولهب. -5



   

 

  

 
 

 

 ﴾3﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 

 سؤال

تضو ن بضا مشضروب وضضو     چنانچه آب بر ی وضو در دسترس نباشد آیضا مضی   -0

 ؟گرفت

 ؟آیا  در ر همه جاند ر ن ن س  ست -0

 ؟ح م  ستفر غ به هنگام روزه ماه رمضان چگونه  ست -3

 ؟شودنه شاک مین ریخته باشد چگولباسی که منی برآ -4

ی شده باشد  گر لبضاس ر  آلضوده   یی که  در ر چهارشایان با آن قاطگل و ال -5

 ؟کند ح م  چیست

 

 جواب

 ید تیمم نمودس زیر  شر ب ن س  ست.انبودن آب بدر صورت در دسترس -0

 باشد. در ر همه جاند ر نی که گوشت آنها حر م  ست ن س می -0

نمایدس کند و قضای آن روز ر  و جب میمی  ستفر غ عمدی روزه ر  باطل -3

 و در صورتی که غیر عمدی باشد روزه صحیح  ست.

 شود با شستن و مالیدن  ز لباس شاک کرد.منی ر  می -4

فرماید:  میدو رم که مش ل آفرین نباشدس  مضا بهتضر  سضت در     مام  حمد می -5

 صورت  م ان شسته شود.

 

 سؤال

 ؟نی صحیح  ستگرفتن کافر چه زماروزه -0

 ؟چه زمانی  زدو ج زن مسلمان با مرد مسیحی جایز  ست -0

 ؟آیا شهد  نیاز به غسل میت د رند -3

در حین د دن قرض بر ی ت ضارت کضد م یضک  ز  یضن دو عبضارت صضحیح        -4

دهم نیمه سود متعلق به  ست:  لف: در مقابل  ین مبلغی که به عنو ن قرض به تو می

دهم نیمه سضود متعلضق    ین مبلغ که بر عنو ن قرض به تو میمن باشد. ب: در مقابل 

 به تو باشد.



   

 

  

 
 

 

 ﴾4﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 ؟فروختن شرنده در حال شرو ز چه زمانی صحیح  ست -5

 جواب

 ن که مسلمان شود.شس  ز آ -0

 هرگاه که مرد مسیحی دین  سالم ر  بپذیرد. -0

 شهد  نیاز به غسل ند رند. -3

گیرنده یضا عامضل   سهم قرض ت دوم درست  ستس زیر  در عبارت  ولعبار -4

 معینی نشده  ست.

  گر شرنده در فضای بسته باشد و بتو ن آن ر  گرفت معامله جایز  ست. -5

 

 سؤال
در چه م انی  گر  نسان حتی قصد گناه ر  د شته باشدس مورد مؤ خذه قضر ر   -0

 ؟گیردمی

 ؟کنددر چه شر یطی شول نقد ح م کاال ر  شید  می -0

 ؟ ی هستندهای ویژه  نام ببرید که د ر ی صیغهدو نوع عقد ر -3

 ؟کد مند« قلقله»حروف  -4

 ؟شودبه چه حروفی گفته می«  ظهار» حروف -5

 

 جواب

 در محدودة حرم م ه. -0

 در  رتباط با سرقت. -0

 «.سلم»و عقد « ن اح»عقد  -3

 د. –ج  –ب  –ط  –ه عبارتند  ز: ق لقلق حروف -4

 .شودخ گفته می –ح  –غ  –ع  -هض  -0 به حروف:«  ظهار» حروف -5

 

 سؤال

 ؟ یستند مام به صف نماز می زن و مرد و خنثی به صورت ششت سر -0

 ؟آیا صحیح  ست مردی یا زنی که مادر بر در  وست  زدو ج کند -0



   

 

  

 
 

 

 ﴾5﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 گر کسی در خو ب  حتالم شود و شس  ز بید ری منضی ر  مشضاهده ننمایضد     -3

 ؟شودآیا غسل بر  و و جب می

 ؟شوند کد مند دغام می« غنه»حروفی که همر ه با  -4

 ؟شوند کد م حروفندام میغ د« غنه»حروفی که بدون  -5

 

 جواب

فر د خنثی و ششت سر آنان هم زنضان   ششت سر  مام مردها و ششت سر آنان  -0

  یستند.به نماز می

س شسر آن خانم شیر زنی دیگر ر  که د ر ی فرزند شسری بوده خورده  سضت  -0

 ن  زدو ج کند.ز تو ند با آنو  ین شسر زن شیرده  ست که می

 شود.برآنان غسل و جب نمی -3

 و. –ن  –م  –حروف  دغام همر ه با غنه عبارتند  ز: ی  -4

 باشند.ر می –حروف  دغام بدون غنه: ل  -5

 

 سؤال

 ؟تو ن تیمم نمودبا ماسه می یاآ -0

 ؟شوندس چ ار باید کردهرگاه مصلحت با مفسدت ی  ا مطرح می -0

 ؟روزه در چه سالی بر مسلمانان و جب گردید -3

 ؟آد ب غذ خوردن چیستند -4

 ؟تو ند شیشنماز دوستان  بشودآیا کسی که به جای وضو تیمم کرده می -5

 

 جواب

 تو ن تیمم کرد.بله با ماسه می -0

 جلوگیری  ز مفسده و تباهی مقدم بر تحقق مصلحت و خیر  ست. -0

 روزه در سال دوم ه رت و جب گردید. -3

شسضضتن دسضضتس گفضضتن بسضضم  هللس خضضوردن بضضا دسضضت ر سضضتس  ز جلضضو          -4

 خوریس گفتن  لحمد هللس شستن دست و دهان.برد شتنس کمدست



   

 

  

 
 

 

 ﴾6﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 بله صحیح  ست. -5

 

 سؤال

 ؟ ول وقت نماز ظهر چه وقت  ست -0

 ؟قت نماز عصر چه زمانی  ستو ول  -0

 ؟شودغاز می ول وقت نماز مغرب کی آ -3

 ؟ میر طائفه بنی ن ار و  میر طائفه عبد ألشهل چه کسانی بودند -4

 ؟ه زمانی  ستچوقت نماز عشاء  ل و -5

 

 جواب

 شس  ز زو ل خورشید. -0

 هرگاه سایه چیزی به  ند زه خود آن چیز بشود. -0

 شس  ز غروب کامل آفتاب. -3

  سعد بن زر ره و  سید بن حضیر. -4

 سرخی کر نه غروب. شس  ز شایان -5

 

 سؤال
 ؟کسی که ند ند قتل حر م  ست و کسی ر  ب شدس ح م  چیست -0

 ؟شده چیستح م مسح بر روی خف غصب -0

 ؟شودگفته می« یند لبر ةصال»به کد م نمازها  -3

 ؟س ده تالوت د ر ی چه ح می  ست -4

 ؟در  ذ ن بر ی نماز صبح چیست« تثویب»معنی  -5

 

 جواب

ود و تنها خونبها ر  باید بپرد زدس در ممالضک  سضالمی چنضین    شقصاص نمی -0

 مسلمان.دعایی مقبول نیستس مگر بر ی تازه 

 تنها در  حر م صحیح نیست. -0



   

 

  

 
 

 

 ﴾7﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 نماز صبح و عصر. -3

 باشد.بر ی قاری و شنونده مستحب می -4

ر   الصَّالة»تثویب یعنی بر  ین که مؤذن در  ذ ن بگوید:  -5  .«الن َّْوم   من َخي ْ
 

 سؤال

 ؟تو ن وضو گرفتآیا با آب دریا می -0

 ؟ لمس د ر  خو نده تحیةتو ن نماز آیا در  وقاتی که  ز نماز نهی شده می -0

 ؟شس  ز روزة ماه رمضان کد م روزه فضیلت  بیشتر  ست -3

 ؟حج د ر ی چه  رکانی  ست -4

 ؟چهار  مام  هل سنت کیانند -5

 

 جواب

 بله جایز  ست. -0

 تو ن خو ند.س د ر  در همه  وقات می لم تحیة -0

 روزه در ماه محرم. -3

  رکان حج عبارتند  ز:  حر مس طو فس سعیس وقوف در عرفات. -4

 .مالکس  بوحنیفهس  حمد بن حنبلس شافعی  -5

 

 سؤال

 ؟شودبه چه روزهایی گفته می«  یام  لبی » -0

 مساجدند. تو ن بستس کد مبار سفر ر  تنها بر ی آن سه مس د می -0

 ؟نماز جمعه بر چه کسانی و جب نیست -3

 ؟نماز میت د ر ی چند ت بیر  ست -4

 

 جواب
 گویند.هرماه ر   یام  لبی  می 05 – 04 – 03 -0

 مس د  لحر مس مس د  ألقصیس مس د نبوی. -0



   

 

  

 
 

 

 ﴾8﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 هاس کودکان و مسافر و جب نیست.نماز جمعه بر بردگانس خانم -3

 د.نماز میت چهار ت بیر د ر -4

 

 سؤال

 ؟گیردچند گروهند که به آنان زکات تعلق می -0

 ؟طهارت د ر ی چه ح می شرعی  ست -0

 ؟تفاوت میان مسلمان و نامسلمان در چیست -3

 ؟ح م  ذ ن چیست -4

نمایدس و بعد  ز آن  ست که شس  ز مرگ شوهرس زن  و چند ماه ر  صبر می -5

 ؟تو ند شوهر کندمی

 

 جواب

 هشت گروه. -0

 ه دلیل قرآن و سنت طهارت و جب  ست.ب -0

 خو ندن یا نخو ندن نماز  ست. -3

 باشد.حب میتو بر ی مسافر مس –فرض کفایه  ست  -4

 چهار ماه و ده روز. -5

 

 سؤال

 ؟روزه د ر ی چند رکن  ست -0

 ؟کنندز میحاجیان طو ف ر   ز ک ا آغا -0

 ؟کنند چیستح م شرعی ساحر نی که توبه نمی -3

 ؟بادمپایی شاکیزه چگونه  ست نماز -4

 ؟آیا د دن زکات سو ری شخصی و جب  ست -5

 

 جواب

 زمان. – مساک  – رکان روزه عبارتند  ز: نیت  -0



   

 

  

 
 

 

 ﴾9﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 کنند.ح اج طو ف ر   ز ح ر السود آغاز می -0

 گردند.شوندس زیر  باعث گسترش لهو و خر فات میم از ت می -3

 باشد.جایز می -4

 د رد.سو ری شخصی زکات ن -5

 

 سؤال

 ؟د رد ی ر  بیشتر دوست میخد وند متعال چه روزه -0

 ؟شودروز قیامت شی   ز همه  مور به چه چیزی رسیدگی می -0

 ؟ربا چند نوع  ست -3

 ؟حج در چه سالی و جب گردید -4

 ؟حج د ر ی چند نوع مختلف  ست -5

 

 جواب

 گرفت.وزه نمیروزه حضرت د ود: زیر  روزی ر  روزه و روزی دیگر ر  ر -0

شی   ز هرچیزی در قیامضت بضه حسضاب سضتم ار ن و فریب ضار ن و قضاتالن        -0

 .دشورسیدگی می

 .النسیئةربا دو گونه  ست: ربا  لفضلس ربا  -3

 حج در سال نهم ه رت و جب گردید. -4

 حج تمتع. –حج إفر د  –ن سه نوع حج وجود د رد. حج قر  -5

 

 سؤال

 ؟با چه کلماتی  ستآغاز نماز و  ن ام آن  -0 

 ؟شودفر رسیدن ماه رمضان چگونه  ثبات می -0

 ؟شوددر حج قطع می «لب َّْيكَ  اللَُّهمَّ  كَ لَب ِّيْ »در چه شر ئطی گفتن  -3

 ؟هایی قر ر د رد وقات حج در چه ماه -4

 ؟کد م یک  ز  قسام حج فضیلت بیشتری د رد -5

 



   

 

  

 
 

 

 ﴾01﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 جواب
 رسد.به  ن ام می« سالم»آغاز و به «  هلل  کبر»به وسیله  نماز -0

 شدن هالل یا سی روز شدن ماه شعبان.به وسیله دیده -0

 گردد.وقتی که روز عید رمی جمر ت آغاز شودس تلبیه قطع می -3

 گیرد.های شو لس ذو لقعدهس و ده روز  ز ذی  لح ه  ن ام میحج در ماه -4

  ست. یحج تمتع د ر ی فضیلت بیشتر -5

 

 سؤال

 ؟مین  ست که قبله ند رده زک ای کر -0

 ؟کفاره ریختن آب دهان در مس د چیست -0

 ؟برود تو ند به جای مرد به حجیا زن میآ -3

 ؟ها در حضور همسر خو هر باید خود ر  بپوشانندآیا خانم -4

آن دو قربضانی چضه   « من فرزند دو قربضانی هسضتم  »رسول خد  فرموده  ست:  -5

 ؟کسانی بودند

 

 جواب

 کعبه. سطح -0

 نمودن  ست.کفاره آن شاک -0

 بله جایز  ست. -3

 شوشاندس زیر  شوهر خو هر جز و محارم نیست.بله خود ر  می -4

 یل بن  بر هیمس عبد هلل بن عبد لمطلب. سماع -5

 

 سؤال

 ؟ی کسی بوده چسردسته کفار م  -0

 ؟کد م زن مسلمان بود که دو بار ه رت نمود -0

 ؟هاد  ذ ن  ول جمعه ر  نمودچه کسی بر ی  ولین بار شیشن -3

 ؟ن کعبه بر شانة رسول خد  نشستدرو چه کسی بر ی ش ستن بتها -4



   

 

  

 
 

 

 ﴾00﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 ؟به دست چه کسی به شهادت رسید حضرت علی  -5

 

 جواب

  بوجهل بن هشام. -0

 .رقیه دختر شیامبر  -0

 .عثمان بن عفان  -3

 .علی بن  بی طالب  -4

 عبد لرحمن بن مل م مر دی. -5

 

 سؤال

 ؟شدندگاهی مالئک در چهره چه کسی نازل می -0

 ؟دوست و همنشین شیامبر گر می  سالم بیشتر چه کسی بود -0

 ؟چه کسی  ولین تیر ر  در ر ه  سالم شرتاب نمود -3

 ؟«چیست مورد  طمینان  ین  مت»در مورد چه کسی فرمود:  رسول خد   -4

روز قیامضت  ز کضوه   شاهای  و در »در مورد چه کسی فرمود:   رسول خد  -5

 ؟« حد  ستو رتر  ست

 

 جواب

 .زبیر بن عو م  -0

 .زبیر بن عو م  -0

 .سعد بن  بی وقاص  -3

 .وعبیده عامر بن جر ح ب  -4

 .عبد هلل بن مسعود  -5

 

 سؤال

ر  « .  سضت کضس ..  همضان  د گر کسی  ز ن ضات قبضر مصضون بمانض    » :حدیث -0

 ت میل کنید.



   

 

  

 
 

 

 ﴾02﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 ؟ست چه کسی به شهادت رسیدحضرت عمر بن خطاب به د -0

 ؟لقب کد م زن مسلمان بود« ینذ ت  لنطاق» -3

 ؟چه کسی بود محرم  سر ر رسول خد   -4

 ؟نهدگام میکیست با همان شاهای لنگان  بر روی بهشت -5

 

 جواب

 .سعد بن معاذ  -0

  بولؤلؤ م وسی. -0

 .ل صدیق  سماء دختر حضرت  بوب ر -3

 .حذیفه بن یمان  -4

 .عمرو بن جموح  -5

 

 سؤال

 به میان چه قومی فرستاده شد؟ ÷حضرت یونس  -0

شدند در منضزل چضه کسضی  سضتر حت     و رد قباء  هنگامی که رسول خد   -0

 فرمودند؟

 سردسته منافقین در مدینه چه کسی بود؟ -3

 ؟چه کسی بر ی  ولین بار نماز شی   ز مرگ خو ند -4

 ؟رسول گر می چه کسی بود در مهاجرت به مدینه یار و همر ه -5

 

 جواب

 فرستاده شد.« نینو »حضرت یونس به میان مردم  -0

 .هدر منزل کلثوم بن  لهدم یا سعد بن خیثم -0

 عبد هلل بن  بی بن سلول. -3

 .خبیب بن عدی  -4

 .حضرت  بوب ر صدیق  -5

 



   

 

  

 
 

 

 ﴾03﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 سؤال

 ؟گویان چه کسی  ستتا روز قیامت شیشو ی  ذ ن -0

 ؟عت نماز بر مسلمانان و جب گردیده بوددر آغاز چند رک -0

 ؟ ی خو نددر مدینه  ولین جمعه ر  در چه محله رسول خد   -3

بضضا خدی ضضه  زدو ج نمضضود چنضضد سضضال  ز عمرشضضان     وقتضضی کضضه شیضضامبر   -4

 ؟گذشتمی

 ؟ لقرآن مدینه چه کسی بود یقار -5

 

 جواب

 .بالل بن رباح  -0

 رکعت نماز. 51 -0

 د.رم جایی که  کنون مس دی به نام مس د جمعه قر ر د در محلة بنی سال -3

 سال د شتند. 05در آن هنگام  رسول خد   -4

 .مصعب بن عمیر  -5

 

 سؤال
رسول خضد  در مضورد چضه کسضی فرمضود: گضروه سضتم ار ن سضرک   و ر           -0

 ؟خو هند کشت

 ؟شهیدی که به صلیب کشیده شد چه کسی بود -0

 ؟نمود چه کسی بود که سه بار ه رت -3

 ؟در توبه ر  کی بر روی گناه ار ن خو هند بست -4

 ؟ جازه کشتن چه نوع جانور ن و حشر تی د ده  ست رسول خد   -5

 

 جواب

 .عمار بن یاسر  -0

 .خبیب بن عدی  -0

 . بوموسی  شعری  -3



   

 

  

 
 

 

 ﴾04﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 آنگاه که آفتاب  ز مغرب بدمدس یا  نسان در بستر مرگ بیفتد. -4

ه بر ی زندگی جسمی و مادی  نسان  ی اد مش ل و حشر ت و جانور نی ک -5

 مز حمت بنمایند.

 

 سؤال

  ر  بضا   ی جو ن! با بسم  هلل شضروع کضن و غضذ   » ین حدیث ر  کامل نمایید:  -0

 «.دست ر ست برد ر ...

 ؟سند حدیث یعنی چه -0

 ؟یا در روز قیامت مردم خد وند ر  خو هند دیدآ -3

 ؟یع دفن گردید چه کسی بود ولین صحابی که در قبرستان بق -4

 

 جواب
 «.و  ز جلو دست خوی  غذ  برگیر »... -0

 سند حدیث یعنی  رتباط د دن مستند و علمی حدیث به گویندة آن. -0

 تنها مؤمنین خد وند ر  در قیامت خو هند دید. -3

 عثمان بن مظعون. -4

 

 سؤال

 ؟بار  ول چند نفر  ز مسلمانان به حبشه مهاجرت نمودند -0

 ؟در غزوه بدر  ولین شهید  ز میان مردم  نصار چه کسی بود -0

 ؟شودروز قیامت شی   ز هرچیز  نسان در چه موردی بازخو ست می -3

 «.شروردگار  عی  ب ز ...» ین حدیث ر  ت میل کنید:  -4

 ؟د ر ی چه ح می  ست« حدیث حسن» ستدالل به  -5

 

 جواب

 نفر. 01 -0

 ن سر قه بود.عمیر بن حمام یا حارثه ب -0



   

 

  

 
 

 

 ﴾05﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 در مورد نماز. -3

 «.زندگی عی  آخرت  رزش ند رد »... -4

 تو ن  ستدالل نمود.به حدیث حسن می -5

 

 سؤال

 ؟در غزوه بدر مسلمانان چند نفر بودند -0

 ؟مالئک  ز چه چیزی آفریده شده  ند -0

 ؟شودآیا  یمان ثابت  ست یا کم و زیاد می -3

 ؟ه و  ح ام کتاب نوشتبری  ولین بار چه کسی در فق -4

 گضر بضه  و    بخشضد خد وند بضه ر سضتی نمضی   »مفهوم  ین آیه ر  ت میل کنید:  -5

 ؟«شرک ورزیده شود ...

 

 جواب

 نفر بودند. 305یا  304 -0

 مالئک  ز نور آفریده شده  ند. -0

 نماید. فز ید و نافرمانی  و  یمان ر  کم میمی رد ری خد وند بر  یمانفرمانب -3

 .حنیفه نعمان بن ثابت م  بو ما -4

 «.بخشدهرکس که بخو هد می یمتر  ز آن ر  بر و ک»...  -5

 

 سؤال

 ؟چه کسی بر ی  ولین بار در علم  صول فقه کتاب نوشت -0

سالم بر سضو ر کضار   »در مورد کد م یک  ز  صحاب فرمود:  رسول خد   -0

 ؟«مهاجر

 ؟کردآوری بر ی  ولین بار چه کسی  حادیث ر  جمع -3

 ؟غزوه تبوک در چه سالی روی د د -4

 

 جواب



   

 

  

 
 

 

 ﴾06﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 . مام  بو  دریس شافعی  -0

 ع رمه فرزند  بوجهل. -0

 .محمد بن مسلم بن شهاب زُهری -3

 در ماه رجب سال نهم ه ری. -4

 

 سؤال

 ؟ترین شهید غزوه بدر چه کسی بودجو ن -0

 ؟بهشت جایگاه آسای  چه کسانی  ست -0

 ؟گردآوری  حادیث صحیح شرد خت چه کسی بود  ولین کسی که تنها به -3

لمانی رو  نیسضت بیشضتر  ز سضه    بر ی هضی  مسض  » ین حدیث ر  ت میل کنید:  -4

 ...«.روز

 ؟ریزی کردر  چه کسی شایه« عروض»علم  -5

 

 جواب

 عمیر بن  بی وقاص. -0

  هل  یمان و توحید و تقوی و عد لت. -0

 . سماعیل بخاری  محمد بن  مام -3

 «.با بر در مسلمان خوی  قهر نماید ..». -4

 خلیل بن  حمد. -5

 

 سؤال

 ؟بود« ذو لنور»کد میک  ز  صحاب د ر ی لقب  -0

های رسول خد  و  صحاب بر ی  ولین بار چه کسضی کتضاب   در مورد غزوه -0

 ؟نوشت

 ؟فرما بودمرگ کد میک  ز  صحاب بی   ز همه سخت و طاقت -3

 ؟ه چه کسی بودمتعلق ب« ء  میر ألمر»لقب  -4

 ؟لقب چه کسی بود« شیخ  السالم» -5



   

 

  

 
 

 

 ﴾07﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 

 جواب

 .طفیل بن عمرو دوسی  -0

 عروه بن زبیر. -0

 .سعد بن معاذ  -3

 . بوعبیده بن جر ح  -4

  حمد بن تیمیه. -5

 

 سؤال

 ؟چه کسی بود که شنهان به حج رفت -0

 ؟ ولین سفیر  سالم چه کسی بود -0

 ؟ز خلفاء گردید  کد م زن مسلمان همسر دو نفر -3

 ؟در روز قیامت  ولین کالم  نسان به چه صورت  ست -4

 ؟ ی مرموز شهید شدکد میک  ز  صحاب به شیوه -5

 

 جواب

 .خالد بن ولید  -0

 .معصب بن عمیر  -0

 . سماء دختر عمیس  -3

  عضای  نسان در مورد کارهایی که کرده  ندس سخن خو هند گفت. -4

 .سعد بن عباده  -5



   

 

  

 
 

 

 ﴾08﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 ؤالس

کد میک  ز شیامبر ن بر ی آن که خد وند به  و فرزنضدی بدهضد سضه روز بضا      -0

 ؟هیچ س صحبت ننمود

 ؟هاجر همسر کد میک  ز شیامبر ن بود -0

 ؟کد میک  ز خلفا ر  در خانه  ش به شهادت رساندند -3

 ؟شیامبری که شیشه  ش ن اری بود -4

 ؟چه کسی جالوت ر  کشت -5

 

 جواب

 .÷حضرت زکریا  -0

 هاجر همسر حضرت  بر هیم بود. -0

 .حضرت عثمان بن عفان  -3

 .÷حضر زکریا  -4

 حضرت د ود جالوت ر  کشت. -5

 

 سؤال

 ؟چه کسی در بدر شیشنهاد تغییر م ان ر  مطرح کرد -0

 ؟کد م زن وحی بر  و نازل گردید -0

 ؟کد م سرزمین  ست که تنها یک بار آفتاب برآن دمیده  ست -3

 ؟مادر همه شهرهاستکد م شهر  -4

 ؟های هستنده نامچها نزد خد وند زشترین نام -5

 

 جواب
 .حباب منذر بن عمرو  -0

َنا». ÷مادر موسی  -0  .«ُموَسى ُأمِّ  إ َلى َوَأْوَحي ْ
بستر نیل جایی که خد وند آن ر  بر ی عبضور حضضرت موسضی و شیضرو ن  و      -3

 آب ر  در دو طرف نگاه د شت.



   

 

  

 
 

 

 ﴾09﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

﴿ م ه م رمه  ست. -4          ﴾  :[20] نعام 

 های مانند: شاهنشاهس فرمانرو ی فرمانر و یان و...نام -5

 

 سؤال

 ؟کد م مادر بود که مادر ند شت -0

 ؟رسول خد  با کد م زن که قبالً یهودی بود  زدو ج نمود -0

 فت؟ر  چه کسی بر عهده گر سرشرستی مریم علیها  لسالم -3

 ؟شدر شیامبر ن چه کسی  ست -4

+آیة  -5        _ [ :0املعارج]  کسی نازل در مورد چه

 ؟گردید

 

 جواب

 حو ء همسر حضرت آدم. -0

 .لصفیه دختر حی  -0

 .÷حضرت زکریا  -3

 .÷حضرت  بر هیم  -4

ر عضذ ب  در مورد نضر بن حضار  کضه برخضود دعضا کضرد و روز بضدر دچضا        -5

 گردید.

 

 سؤال

+معنی آیة  -0           _  :؟چیست [691]البقرة 

 ؟در کد م آیه آمده  ست« فقر»کلمه  -0

 ؟س ده تالوت د ر ی چه ح می  ست -3

 در کد م آیه آمده  ست؟«  َکُ»کلمه  -4



   

 

  

 
 

 

 ﴾21﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 +نابینا در آیة «  عمی»منظور  ز کلمه  -5            

_  :؟کیست [2 – 6]عبس  

 جواب

 روزه سه روز یا  طعام ش  مس ین یا ذبح یک گوسفند. -0

+سورة بقره:  065در آیة  -0          _. 

 سنت مؤکده  ست. -3

+سورة مریم:  01آیة  -4      _. 

 . هلل بن م توم عبد -5

 

 سؤال

 ؟خد وند چه  قو می ر  با طوفان سخت م از ت نمود -0

 ؟کد م  قو م بودند که به وسیله صائقه دچار عذ ب شدند -0

 ؟چه کسی بود که خد وند  و ر  همر ه با خانه در زمین فرو برد -3

 +آیه:  -4       _  :در مورد چه کسی  [12]البقرة

 ؟ ستنازل گردیده 
 ؟ها ر  خد وند در آب غرق نمودکد م ملت -5

 

 جواب

 قوم لوط و قوم عاد. -0

 قوم شعیب و ثمود. -0

 قارون. -3

 .سلمان فارسی  -4

 و فرعون و لش ریان . قوم نوح -5

 

 سؤال
 ؟کد م شیامبر  ست که شدر و شدر بزرگ و جد  و شیامبر بوده  ند -0



   

 

  

 
 

 

 ﴾20﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 ؟شودسورة قرآن  ست که با نام دو میوه آغاز می کد م -0

 ؟در کد م آیه قرآن آمده  ست« هدهد» سم  -3

 ؟یابدرة قرآن  ست که با نام دو شیامبر شایان میوکد م س -4

 ؟هستند ینزدی ان خد وند چه کسان -5

 

 جواب

عقضوب فرزنضد حضضرت  سضحاق فرزنضد      حضرت یوسف فرزنضد حضضرت ی   -0

  بر هیم. حضرت

 «. لتین»رة سو -0

 سورة  لنمل. 01آیه  -3

 «.صحف  بر هیم و موسی« » العلی»سورة  -4

  هل تدبر و لتز م به قرآن. -5

 

 سؤال
 ؟آمده  ست« تاء»چند بار در قرآن همر ه « معصیت»کلمه  -0

 ؟ه نازل شده  ستحشس  ز سورة فات هکد م سور -0

 ؟مخلوق نبودچه چیزی  ست که وجود د رد و  -3

+آیة معنی  -4           _ ؟چیست 

 ؟ر  ت میل کنید «العبرة بعموم اللفظ ال...» صل و قاعدة  -5

 

 جواب

 دو بار آمده  ست.« م ادله»در سورة  -0

 «. لمسد»سورة  -0

 باشد.قرآن  ست که کالم خد وند و غیر مخلوق می -3

 «.قرآن ر  با  ندیشه و آر می بخو نید» -4

 «.ببخصوص السب »... -5



   

 

  

 
 

 

 ﴾22﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 

 سؤال

 ؟در کد م آیة قرآن ذکر شده  ست«  ل یاد»کلمه  -0

 ؟شودبه کد م دو سوره قرآن گفته می« زهر و ن» -0

 ؟کد میک  ز  صحاب بی   ز همه در تفسیر قرآن شهرت د شتند -3

 ؟در کد م آیة قرآن کلمه شهر به صورت مفرد و جمع آمده  ست -4

 ؟بسم  هلل  لرحمن  لرحیم دو بار ذکر شده  ست در کد م سورة قرآن -5

 

 جواب
 سورة )ص(. 30آیة  -0

 بقره و آل عمر ن. -0

 عبد هلل بن مسعود. -3

 سورة توبه. 36آیة  -4

 سورة نمل. -5

 

 سؤال

 ؟نام چند تن  ز شیامبر ن در قرآن آمده  ست -0

 ؟کد م گاو بی   ز همه شهرت د رد -0

 ؟آمده  ستکلمه  لصدیق در کد م آیه  -3

 ؟در کد م آیه ذکر شده  ست«  للحیه»کلمه  -4

+منظور  ز آیة  -5       _ ؟چه کسی بود 

 

 جواب

 نفر. 05 -0

 گاوی که خد وند بنی  سر ئیل ر  به ذبح آن دستور د د. -0

 سورة یوسف. 46آیه  -3

 سورة طه. 24آیة  -4



   

 

  

 
 

 

 ﴾23﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 .عاص بن و ئل -5



   

 

  

 
 

 

 ﴾24﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 سؤال

 ؟یابدشایان می« سین»م سورة قرآن  ست که همه آیات آن با حرف کد  -0

 ؟در کد م آیه  ز قرآن ذکر شده  ست« فَکُّ»کلمه  -0

+آیة  -3        _ ؟در مورد چه کسی  ست 

 ؟چند سوره قرآن با  لحمد هلل آغاز شده  ند -4

 ؟ه  ستدر کد م یک  ز آیات قرآن آمد« یثرب»کلمه  -5

 

 جواب

 «. لناس»سورة  -0

 .03 لبلدس آیة »سورة  -0

 .÷حضرت جبرئیل  -3

 سبأ. – لفاطر  – ل هف  – ألنعام  –های  لفاتحه سوره -4

 سورة  ألحز ب. 03آیه  -5

 

 سؤال

 ؟یابدشایان می« د ل»ره  ز قرآن  ست که همه آیات آن با حرف وسکد م  -0

 میلر  ت ..« ز خد وند خو ستار شود .هادت ر   هرکس صادقانه ش»حدیث  -0

 .کنید

هرکس عمر  و به شایضان برسضد و جهضاد ن نضد و در  ندیشضه جهضاد       »حدیث  -3

 د.یر  کامل نمای..« . نباشد

 ؟در آن ب ار رفته  ست«  لفباء»کد م آیه قرآن  ست که همه حروف  -4

 ؟باشدهای قرآن  ست که د ر ی دو س ده میکد م یک  ز سوره -5

 

 ابجو

 سورة  خالص. -0

 «.دهد هرچند در بستر خود مرده باشدخدوند درجة شهد ء ر  به  و می»...  -0

 «.با سهمی  ز نفاق مرده  ست»...  -3



   

 

  

 
 

 

 ﴾25﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 آخرین آیه سورة  لفتح. -4

 سورة  لحج. -5

 

 سؤال

 ؟در کد م سورة قرآن نام هشت گروه مستحق زکات ذکر شده  ست -0

 ؟ها کد مندگانه قر ر د رد آن تاری ی ی سهجنین به تعبیر قرآن در تاری -0

 ؟کد م  ست«  قالب»حرف  -3

 ؟کد م شهر  ست« بلد  ألمین» -4

 ؟گرفتسفرهای زمستانی و تابستانی قری  به ک ا  ن ام می -5

 

 جواب

 .61سورة توبه آیة  -0

 گانه عبارتند  ز شوست ش مس رحمس مشیمه.های سهتاری ی -0

 حرف باء. -3

 رمه.م ه م  -4

 کردند.ها به شام سفر میها به یمن و تابستانزمستان -5

 

 سؤال
آیا نماز کسی که مسضح گضوش ر  در وضضو فر مضوش نمضوده و نمضازش ر         -0

 ؟خو نده صحیح  ست

 گر کسی به جای سر کاله یا عمامضه  ش ر  مسضح کضرده و در نمضاز آن ر       -0

 ؟کنار گذ شته باشد صحیح  ست

ع آفتضاب  ز خضو ب برخو سضته و در حضال مسضافرت         ز طلضو یکسی که ش -3

 ؟وضو  ز  و دور  ست چه کاری ر  باید  ن ام بدهد  ی ست و آب بر

  ست....« حج عمره در ماه رمضان همچون » ین حدیث ر  ت میل کنید:  -4

ر  .« دم به گمر هی و تباهی رفته  نضد .. هرگاه کسی بگوید همة مر»حدیث:  -5

 کامل کنید.



   

 

  

 
 

 

 ﴾26﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 جواب

 فرماید نمازش صحیح  ست.مام  حمد می  -0

 خو ند.گیرد و نمازش ر  میدوباره وضو می -0

رودس  ما  گر ترس قضاشضدن نمضازش ر    در صورت  م ان به دنبال آب می -3

 خو ند.نماید و نمازش ر  مید شته باشدس تیمم می

 «.مانند آن  ست که با من حج نموده باشد»...  -4

 «.ترین آنهاستن و تباهتری و گمر ه»...  -5

 

 سؤال

ایان وقضت نمضاز آب ر  یافتضه    کسی که نمازش ر  با تیمم خو نده و قبل  ز ش -0

 ؟خو ندیا نمازش ر  دوباره می ستس آ

 ؟آیا بر ی  زدو ج گاهی مردم هم مدتی ر  باید صبر کند -0

هرگاه کسی روز جمعه و رد مس د گردید و  مام مشضغول خو نضدن خطبضه     -3

 ؟چ ار باید ب ندبودس 

« هرکس آخرین سخن ال إله إال  هلل ... باشضد »فرماید:  ین حدیث ر  که می -4

 ر  ت میل نماید.

 ر  کامل کنید..«  گر با نصف یک خرما هم بوده ..» حدیث: -5

 

 جواب

 فرماید: نیازی به  عاده نماز ند رد. مام  حمد می -0

با خو هر  و  زدو ج کندس عده هرگاه مردی زن  ر  طالق بدهد و بخو هد  -0

 و مدتی ر  باید صبر کندس و زمانی هم که ی ی  ز چهار زن  ر  طالق د ده باشد.

 خو ند.دو رکعت نماز کوتاه ر  می -3

 «.رودبه بهشت می»...  -4

 «.خود ر   ز آت  جهنم برهانید»...  -5
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 سؤال

ر طضالق د ده  بضا  بار ن اح و دو چگونه مم ن  ست زنی در یک ساعت دو -0

 ؟شود

کنضدس  مضا خریضد و فضروش آن حضر م      حیو نی  ست که  نسان ر  خدمت می -0

 ؟ ست

 ر  کامل نمایید..« نماز معر ج ..»حدیث  -3

 ر  کامل کنید...« .دنیا زند ن  هل  یمان و»حدیث  -4

ر  کامضل  .«  ین دین چیزی ر  کضم و زیضاد کنضد ..   هرکس در  مور »حدیث  -5

 نمایید.

 

 جواب

شود و شی   ز معاشضرت طضالق د ده شضده و دیگضری  و ر  ن ضاح      ن اح می -0

 دهد.نموده و طالق می

 سگ. -0

 «.نماز معر ج  هل  یمان  ست» -3

 «.و بهشت  هل کفر و دنیاشرستی»...  -4

 «.کار  و مردود  ست»...  -5

 

 سؤال

 ..«.. زیر  س ز سوءظن جد ً دوری کنید»معنی  ین حدیث ر  کامل کنید:  -0

ر  کامل ..« . فح  و ناسز گفتن به مسلمان نشانة فسق و مرزش نی»حدیث  -0

 ؟نمایید

 ر  کامل کنید...« مانند .چشم  ز آت  جهنم مصون میصاحبان دوگونه » -3

کسضضی دیگضضری ر  بضضر ی طضضالق همسضضر خضضود وکیضضل نمضضودهس شضضس  ز آن     -4

 ند شضس  ز آن زن  و  توشودس آیا وکیل میکننده با همسر خود همبستری میوکیل

 ؟ر  طالق بدهد

 ؟چه زمانی همبستری حر م  ما مقدمات آن حر م نیست -5
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 جواب

 «.سوءظن بدترین کالم  ست »... -0

 «.و جنگ با  و کفر  ست»...  -0

چشمی که  ز ترس خد وند بگریدس و چشمی که در ر ه خد  نگهبضانی  »....  -3

 نماید.

ن انه  رتبضاط و عالقضه  سضتس شضس  ز آ    ی آنضان نشض  به دلیل آن کضه همبسضتر   -4

 شود.وکالت باطل می

 به هنگام حی  و نفاس و قطع آن شی   ز  ستحمام. -5

 

 سؤال
کند وقتضی کضه نیضاز بضه قبضول      کفایت می«  ی اب»آیا در عقد و معامله تنها  -0

 ؟شی   ز شنیدن قبول فوت کند« موجب»د شته باشد و گوینده 

 ؟ت آن هردو حر م هستندچه موقع همبستری و مقدما -0

 ؟تو ن آن ر  قضاء کرد ی میکد م عبادت  ست که تنها در وقت ویژه -3

شود و آنهم زمضانی  هم غیرت و حساسیت  بر نگیخته می خد وند»ث: یدح -4

 ؟ر  ت میل نمایید...«   ست که

ر  کامضل  ...«  چیز در میضان مضردم نشضانه جهضل و نضاد نی  سضت       دو»حدیث:  -5

 ؟کنید

 

 ابجو

 تنها در مورد وصیت جایز  ست. -0

 به هنگام حج و عمره در حالت  حر م. -0

 حج. -3

 «..  نسان مرت ب گناه و نافرمانی بشود».. -4

 «.به نسب و خانو دة دیگر نس و نوحه و ز ری بر مردگان هین.. تو». -5



   

 

  

 
 

 

 ﴾29﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 سؤال

 .د دن عملی خاص  ستها تنها در گرو  ن ام زدو ج با برخی  ز خانم -0

 ؟خانمی که نیاز به غسل د رد و آب در  ختیار ند رد چ ار باید  ن ام بدهد -0

ح م نماز کسی که به وجود ن است بر لبضاس خضود آگضاه و ح ضم آن ر       -3

 ؟د ند چیستنمی

 ر  ت میل نمایید....«  کسی که م اهدی ر  ت هیز نماید»حدیث:  -4

 ر  کامل کنید....« ورزد کسی که به مردم ترحم نمی» حدیث: -5

 

 جواب

 زدو ج با خو هر و عمه و خاله زن تنها زمانی صحیح  سضت کضه زن طضالق     -0

 د ده شود.

کند و چنانچه آب شید  ن ردس تیمم تا کمی قبل  ز شایان وقت نماز صبر می -0

 کند.می

 نمازش صحیح نیست و آن ر  باید  عاده نماید. -3

 متفق علیه. «رفته باشدن  ست که خود به جهاد همچون آ»...  -4

 .متفق علیه «خو هد نمودخد وند هم به آن ترحم ن»...  -5

 

 سؤال

 ؟ر  کامل کنید.« حدیث: کاملترین جهاد .. -0

 ؟ر  کامل نمایید...« تان هایبهشت و جهنم  ز بند کف »حدیث:  -0

قطضع شضود چ ضاری ر  بایضد     نزدیک به  و خر وقت نماز  گر عادت خانمی  -3

 هد؟ ن ام د

ب ا قیمضت بدهنضدس آ   گر بر ی  نسان مسافری آب ر  جهت غسل یا وضو بض  -4

 ؟تو ند تیمم نمایدباید بخرد یا می

هم مشض ل  ایان مدت معمول عادت ماهیانه بضاز ت لیف خانمی که شس  ز ش -5

 ؟د ردس چ اری ر  باید  ن ام بدهد
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 جواب

  بود ود.رو ه  «گفتن رو در روی حاکم ستم ار  ستسخن حق»...  -0

 رو ه  لبخاری. «به شما نزدی ترند»...  -0

 نماید.مانند کسی که آب ر  یافته باشدس یعنی  بتد ء غسل می -3

در صضضورتی تضضو ن مضضال  ر  د شضضته باشضضد و زیضضادگر ن نباشضضدس بایضضد آب ر   -4

 خرید ری کند.

بنضدد و بضر ی هرنمضاز و جبضی وضضوی      ر  بضه هنگضام نمضاز مضی     محل عادت -5

 خو ند.گیرد و نمازش ر  مییجدیدی م

 

 سؤال

 ؟ر  کامل کنید.« ها کسانی هستند که عمرشان ..سانبهترین  ن»حدیث:  -0

 ؟ر  کامل نمایید...«  ی آب بنوشد کسی که در ظروف نقره»حدیث:  -0

شودس و بر ی غسضل تضرس بضه    خانمی که در سفر عادت ماهیانه  ش قطع می -3

 ؟باشد چ اری ر  باید  ن ام بدهد جاماندن  ز همر هان ر  د شته

 ؟تو ندس ولی عقد ن اح هم عروس و هم د ماد بشودچه کسی می -4

 ؟ر  کامل نمایید...«  هیچ س با زن نامحرمی خلوت ن ند مگر»حدیث:  -5

 

 جواب

 رو ه  لترمذی. «شان فر و ن باشدالنی و عمل نیکطو»...  -0

 متفق علیه. «مه کرده  ست ی خود بیدر و قع آت  جهنم ر  بر»...  -0

 کند.تیمم می -3

 شدر بزرگ شدری هردو آنها. -4

 متفق علیه. «آن که محرمی همر ه  و باشد»...  -5

 

 سؤال

ر  کامضل  ...«  بل ضه  سحدیث: مالک شهلو نی و قهرمضانی زور و بضازو نیسضت    -0

 ؟نمایید
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 ر  کامل کنید....« دنیا نوعی نعمت  ست و بهترین آن »حدیث:  -0

 ر  کامل نمایید....«   ی کهشدههای ژولیده و ر ندهکم نیستند آدم»حدیث:  -3

گفتن نمضاز  د ند سخنگوید و نمینماز سخن میح م شرعی کسی که در  -4

 ؟نماید چیستر  باطل می

ح م شرعی کسی که در سرزمینی غیر  سالمی مسلمانی دیگر ر  به تصور  -5

 ؟س چیستآن که جن گوی دشمن  ست کشته باشد

 

 جواب

متفضق   «های نارو ی خوی  چیره باشدقهرمان کسی  ست که برخو سته»...  -0

 علیه.

 متفق علیه. «زن شرهیزکار و نی وکار  ست»...  -0

 رو ه مسلم. «شذیرد  سوگند دهدس دعای  ر  می گر خد وند ر»...  -3

 گردد.نماز  و باطل می -4

 قصاص و دیه بر  و و جب نیست. -5

 

 لسؤا

کسی که در مورد مشروعیت قصر نماز تردید د رد چ اری ر  بایضد  ن ضام    -0

 ؟بدهد

ح م شرعی کسی که مسلمانی ر  که شیشتر مرتد شده و  و  ز بازگشت  به  -0

 ؟ سالم آگاهی ند شته کشته باشدس چیست

 ...«.هیچیک  ز شما  یمان ند رد و مگر آن که »حدیث:  -3

صالح شوندس همه  جتماع  صضالح خو هنضد شضدس    دو گروهند که  گر آنان   -4

 ؟کد مند

 ر  کامل نمایید....« حد فاصل میان  نسان و کفر و شرک »حدیث:  -5

 

 جواب

 نمازش ر  باید کامل بخو ند. -0
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 کننده  قد م به قتل باشد.تو ند توجیهشودس زیر  گمان نمیقصاص می -0

دیگر ن نیضز دوسضت د شضته     د رد و بر یهرچه ر  بر ی خود دوست می»...  -3

 «.باشد

 علما و حاکمان. -4

 «.نماز  ست»...  -5

 

 سؤال

ح م شرعی کسی که در هنگام رکوع  ز رسیدن به  مام مشض وک باشضدس    -0

 ؟چیست

 ؟ه رکنی دیگر ر  باید  ن ام د ددر حج عمره شس  ز  حر م چ -0

ا مبضاح  فرموده  ست بر ی مض  کد م دو مرده و خون  ست که رسول خد   -3

 ؟هستند

 ؟چه کسی بود آش ار  بدون هر س  ز مشرکین  ز م ه خارج گردید -4

 ؟بیعت نمودند در بیعت عقبه  ول چند نفر  ز مردم  نصار با رسول خد   -5

 

 جواب

 آید.آن رکعت بر ی  و به حساب نمی -0

 طو ف. -0

 «.و طحالکبد »و دو خون عبارتند  ز: « ملخ و ماهی»دو مرده عبارتند  ز:  -3

 .حضرت عمر بن خطاب  -4

 دو زده نفر. -5

 

 سؤال

کد م صحابی بود که بعد  ز شهادت جنازه  ش در میان زمین و آسمان بلند  -0

 ؟گردید

چه کسی شیشنهاد کرد که در جنضگ  حضز ب برگضرد مدینضه خنضدق کنضده        -0

 ؟شود
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 ؟اشر لقب چه کسی هستندح –عاقب  –ی صفات: ماح -3

 ؟های رسول خد  کتاب نوشتولین بار در مورد غزوه ی  چه کسی بر -4

 ؟ر  ت میل کنید...«  ور بخاطرگمرده در »حدیث:  -5

 

 جواب

 عامر بن فهیره. -0

 سلمان فارسی. -0

 .محمد رسول  هلل  -3

 عروه بن زبیر. -4

 «.شودوصیت به گریه و ز ری بر ی  و عذ ب می»...  -5

 

 سؤال

 ؟کشتن شیامبر تالش کرد کد م زن یهودی بود که بر ی -0

ار هم بر ی خد وند س ده کند در شی   ز آن که حتی یک ب دچه کسی بو -0

 ؟ه  حد به شهادت رسیدوزغ

کد میک  ز  صحاب بر خود نذر کرد که مشرکین ر  لمس ن ند و نگذ رد  -3

 ؟مشرکی هم  و ر  لمس نماید

 ؟چه کسی بی   ز همه به رسول خد  شباهت د شت -4

بزرگضضو ری کضضه »حضضضرت عمضضر  ز  یضضن سضضخن چضضه کسضضانی بضضود:   منظضضور -5

 «.گو ری دیگر ر   ز بردگی آز د کردربز

 

 جواب

 زینب دختر حار  زن سالم بن مش م. -0 

 عمرو بن ثابت بن وق . -0

 عاصم بن ثابت. -3

 .بحسن بن علی  -4

 حضرت  بوب ر و حضرت بالل حبشی. -5
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 سؤال

 ؟ه کسی بوده بدر چوز ولین صحابی شهید در غ -0

 ؟تیر ند ز ن لش ر  سالم در غزوه  حد چند نفر و فرمانده آنها چه کسی بود -0

چه کسضانی بخضاطر تهمضت بضه حضضرت عایشضه       «  فک»در  رتباط با جریان  -3

 ؟شالق زده شدند

 ؟همسر ن کد میک  ز  نبیاء دنیا ر  بر آخرت ترجیح د دند -4

 ؟مودبا کد م زن مسیحی  زدو ج فر رسول خد   -5

 

 جواب

 .ببن سر قه  هارثمه ع خدمت ار حضرت عمر یا ح -0

 نفر و فرماندة آنان عبد هلل بن جبیر  وسی بود. 51 -0

 بنت جح . نهحم –مسطح بن  ثاثه  –حسان بن ثابت  -3

 همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط. -4

 ماریه قبطیه. -5

 

 سؤال

 +مفهوم آیه:  -0            _ 

 ؟چیست [691]البقرة: 

 ؟حضرت هود به میان کد م قوم فرستاده شد و سر ن ام آنها چگونه شد -0

 ...«.هرکس نماز عصر ر  ترک کند » ین حدیث ر  ت میل نمایید:  -3

 ؟ر  کامل نمایید «... آر ی   هل  یمان تا همان ایی  ست که»رو یت:  -4

 ؟ر  کامل کنید« ... بهترین شما کسی  ست که قرآن ر : »حدیث -5

 

 جواب

 «.به هنگام حج ت ارت و کاسبی حر م و ممنوع نیست» -0

 به میان قوم عاد و عاقبت با طوفان سخت نابود شدند. -0

 رو ه  لبخاری. «ماندثمر می عمال  بی»...  -3
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 «.شویدآب وضو آن ر  می»...  -4

 رو ه  لبخاری. «به دیگر ن فر  دهد فر  گیرد و -5

 

 سؤال

 ؟حضرت صالح به میان چه قومی برگزیده شد و سر ن ام آنها چگونه شد -0

 ؟آمده  ست«  لفر ش» در کد م آیه کلمة -0

 ؟ر  ت میل نمایید« ... هرکس به خد وند و روز قیامت  یمان د رد»حدیث:  -3

ر  ولی کلمه آغضازین دومضی   ه  ند که کلمه آخدر جزء  خیر کد م دو سور -4

  ست.

 ؟کامل نمایید...« بر ی سحری برخیزید! زیر  »حدیث:  -5

 

 جواب

 به میان قوم ثمود و سر ن ام به وسیله صاعقة نابود شدند. -0

 «.سورة  لقارعه 4در آیة » -0

 «.خیر بگوید یا ساکت باشد»...  -3

 «. لف ر»و سورة « قدر»سورة  -4

 «.سحری برکت د ردبرخاستن بر ی »...  -5

 

 سؤال

 ؟در کد م آیه  ز قرآن آمده  ست« کةشو»کلمة  -0

 ؟کد م آیة  ز قرآن ر  در صفا و مروه قر ئت فرمود رسول خد   -0

 ؟نفس  نسان د ر ی چند حالت  ست -3

 ؟چه زنانی هستند که خد وند آنها ر  نمونه کفر نامیده  ست -4

 ر  ت میل نمایید....« هرگاه و رد مس د شدید »حدیث:  -5

 

 جواب

 سورة  ألنفال. 7آیة  -0
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  +آیة  -0            _ . 

 نفس  ماره. – امةنفس لو – مطمئنةنفس  -3

 زن حضرت نوح و زن حضرت لوط. -4

 «.دو رکعت نماز بخو نید»...  -5

 

 سؤال

 ؟ر  کامل نمایید.« قرآن ر  قر ئت کنیدس زیر  قرآن ..»حدیث:  -0

...« هرکس ماه رمضان ر  بر ساس  یمان  مید به  جضر روزه بگیضرد   »حدیث:  -0

 ؟ر  کامل نمایید

 ؟«من خد ی برتر شما هستم»چه کسی به مردم گفت:  -3

 ؟در جزء عم چند س ده وجود د رد -4

 ؟ صحاب کهف چند نفر بودند -5

 

 جواب

 «.خو هد کرد روز قیامت دوستد ر ن  ر  شافعت»...  -0

 شود.گناهان شیشین  و بخشیده می»...  -0

 فرعون. -3

 یک س ده.«  لعلق»یک س ده و در سورة «  إلنشقاق»در سورة  -4

 «.د ندب ز خد وند کسی تعد د صحیح آنها ر  نمی» -5

 

 سؤال

 ؟م ه کی فتح گردید -0

 ؟شس  ز ه رت رسول خد  چند بار حج نمود -0

 ؟الی بود لود ع در چه س حجة -3

 ؟ ولین زنی که شس  ز حضرت خدی ه  یمان آورد کی بود -4

 ؟ ولین کسی که در مدینه به شیشنمازی  یستاد چی کسی بود -5
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 جواب

 ماه رمضان سال هشتم ه ری. -0

 یک بار. -0

 سال دهم ه ری. -3

 .ل م  لفضل همسر عباس  -4

 .مصعب بن عمیر  -5

 

 سؤال
 ؟نام کامل  مام مسلم چیست -0

 ؟چیست«  بوهریره»نام  -0

 ؟ بوسفیان چی نام د شت -3

 ؟چی بود بکنیه عبد هلل بن عمر  -4

 ؟آخر بخ  چهارم قرآن کد م سوره  ست -5

 

 جواب

 مسلم بن ح اج بن مسلم نیشابوری. -0

 عبد لرحمن بن صخر. -0

 صخر بن حرب. -3

  بوعبد لرحمن. -4

 «. لزمر»آخر سورة  -5

 

 سؤال

 ؟کد م غزوه به شهادت رسیدحضرت حمزه در  -0

 ؟نام  مام  بوحامد غز لی چیست -0

 ؟شهید قرآن در عصر حاضر کیست -3

 ؟چه کسی  ست«  لمصابیح ةمش ا»نویسنده کتاب  -4

 ؟سورة فاتحه د ر ی چند کلمه  ست -5
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 جواب

 در غزوه  حد. -0

 محمد بن محمد بن محمد غز لی طوسی. -0

 ./شهید سید قطب مصری  -3

 بن عبد هلل خطیب تبریزی.محمد  -4

 کلمه. 01 -5

 

 سؤال

 ؟چه کسی  ست«  لطب  لنبوی»نویسنده کتاب  -0

توجهی ن ر  به دست فر موشی و بیدر مورد کسانی که قرآ رسول خد   -0

 ؟فرمایدسپارندس خطاب به خد وند چی میمی

 ؟کیست«  لطحاویه ة لعقید»نویسندة کتاب  -3

 ؟ف  ستسورة فاتحه د ر ی چند حر -4

 ؟کنیه  مام بخاری چیست -5

 جواب

  بن قیم  ل وزیة. -0

 «.شروردگار  قومم  ین قرآن ر  به دست فر موشی سپردند» -0

  حمد بن محمد طحاوی. -3

 حرف. 003 -4

  بوعبد هلل. -5

 

 سؤال

 ؟کد م سورة قرآن متن و خالصه شدة همه مفاهیم قرآنی  ست -0

 گرد ند.ی دور مینماز نمازخو ن ر   ز چه چیزهای -0

 ؟کنیه عبد هلل بن عباس چیست -3

 ؟نام  بوذر غفاری چیست -4

 ؟در کد م سورة قرآن  ست«  ل رسی ةیآ» -5
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 جواب

 سورة فاتحه. -0

  ز فحشا و فساد. -0

  بو لعباس. -3

 جندب بن جناده. -4

 سورة  لبقره. -5

 

 سؤال

 ؟کیست«  لمع م  لمفهرس»نویسنده کتاب  -0

 ؟ر  چه کسی ش ست« عزی»بُت  -0

 ؟د ر ی چند آیه  ست«  لبروج»سورة  -3

 ؟چه کسی  ست« ظالل  لقرآن»نویسنده تفسیر فی  -4

 ؟ه کسی بودصحابی شاعر رسول خد  چ -5

 

 جواب

 محمد فؤ د عبد لباقی. -0

 .خالد بن ولید  -0

 آیه. 00 -3

 شهید سید قطب. -4

 .حسان بن ثابت  -5

 

 سؤال

 ؟چی بود« دمقد د بن  سو»کنیه  -0

 ؟نه  ستفضیلت نماز در مس د  القصی چگو -0

 ان کد م شهر بود؟ ولین قبله مسلمان -3

 ؟مادر عبد هلل بن زبیر چه کسی  ست -4

 ؟گر بالل ر  به قتل رسانیدچه کسی  میه بن خلف ش ن ه -5
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 جواب

  بو معبد. -0

 نماز  ست. 511بر  آن برشاد ش  -0

 شهر بیت  لمقدس. -3

 .ب دختر حضرت  بوب ر سماء  -4

 خود  و ر  کشت.  بالل -5

 

 سؤال

+آیة  -0           _  شده ذکر چند بار در قرآن

 ؟ ست

 ؟چند بار در قرآن آمده  ست« جنت»کلمه  -0

 ؟شده  ست چند بار در قرآن ذکر«  لنار»لمة ک -3

 ؟ی بود ولین مردی که مسلمان گردید چه کس -4

 ؟ ولین زنی که  سالم آورد کی بود -5

 

 جواب

 بار. 30 -0

 بار. 66 -0

 بار. 006 -3

 .حضرت  بوب ر صدیق  -4

 .لحضرت خدی ه  -5

 

 سؤال

 !شروردگضار  »خو ست  و ر  ب شد گفت: چه کسی بود وقتی که ح اج می -0

 «.ن به  و مهلت مده کسی دیگر ر  ب شدمبعد  ز 

 ؟ت یافت چه کسی بودمدینه وفا آخرین صحابی که در -0

 ؟چه کسی ه رت رسول خد  ر  مبنی تاریخ  سالم قر ر د د -3
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 ؟در کد میک  ز نمازها بود مسلمانان م لف به تغییر قبله شدند -4

 ؟ترین آیه قرآن کد م  ستطوالنی -5

 

 جواب

 سعید بن جبیر. -0

 سهل بن سعد  نصاری. -0

 در نماز ظهر بود. -3

 رة بقره.سو 050آیة  -4

 سورة بقره. -5

 

 سؤال

 ؟روز فتح م ه چه کسی بر روی کعبه  ذ ن گفت -0

 ؟م قرآن کد م  ست ولین سورة جز چهارده -0

 ؟آن کد م  ستسومین سورة قر -3

 ؟س  ز غزوه تبوک چه کسی  میر لحاج بودش -4

 ؟رسول خد  روز فتح م ه کلید کعبه ر  به چه کسی سپرد -5

 

 جواب

 . حبن ربا لبال -0

 «. لح ر»سورة  -0

 سورة آل عمر ن. -3

 . بوب ر صدیق  -4

 .عثمان بن عفان  -5

 

 سؤال

 ؟ترجمان و مفسر قرآن چه کسی بود -0

 ؟نام دو نفر  ز نویسندگان وحی ر  ذکر کنید -0
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 ؟ت کرد چه کسی بودکه آش ار  در مدینه قرآن ر  قر ئ ولین کسی  -3

 ؟بود چیست و  هل ک ا«  بن جریر»نام  -4

 ؟هم د شتنداو عبد هلل بن عباس چه نسبتی ب رسول خد   -5

 

 جواب

 .عبد هلل بن عباس  -0

 .ب زید بن ثابت – بی بن کعب  -0

 .عبد هلل بن مسعود  -3

 ریر طبری و  هل شمال  یر ن بود.محمد بن ج -4

  ست.  شسر عموی رسول خد  ب عبد هلل بن عباس -5

 

 سؤال

درآمد و رسول خد  شس  ز آز دنمضودن  بضا  و  زدو ج    در خیبر به  سارت -0

 ؟نمود

 ؟ت شدر کشتن مسیلمه کذ ب مشارکت د -0

 ؟طلبیدرزه میشیامبر گر می  سالم ر  به مبا -3

 ؟چه کسی  ست« هنسو شرح  ل«  لمصابیح»ه دو کتاب نویسند -4

 ؟در چه سالی غزوه خندق روی د د -5

 

 جواب

 .ل  م  لمؤمنین صفیه دختر حی -0

 . عبد هلل بن زید  لمازنی  ألنصاری -0

  ن شه. -3

  بومحمد حسین بن مسعود بغوی. -4

 در سال شن م ه ری. -5
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 سؤال

 ؟دومین مس د که در تاریخ بر روی زمین ساخته شد -0

 ؟د ر ی چند آیه  ست«  لف ر»سورة  -0

 ؟به دنیا آمد در چه سالی رسول خد   -3

 ؟سی  ستذبیح و قربانی لقب چه ک -4

 ؟ ز بقیه فوت نمود کد میک  ز همسر ن رسول خد  شی  -5

 

 جواب

 مس د  ألقصی. -0

 آیه. 31 -0

 در عام  لفیل. -3

 .إ سماعیل فرزند حضرت  بر هیم  -4

 .لحضرت خدی ه  -5

 

 سؤال

 ؟نمایدمعرفی می« منعم علیهم»قرآن چه کسانی ر   -0

 ؟همر ه رسول خد  هنگام ه رت چه کسی بود -0

 ؟سورة  نبیاء در کد م جزء قرآن  ست -3

 ؟یعنی چه« ال إله إال  هلل» -4

 ؟سورة بقره م ی یا مدنی  ست -5

 

 وابج

 شیامبر ن و صدیقین و شهد ء و صالحین. -0

 .حضرت  بوب ر صدیق  -0

 .07در جزء  -3

 .معبود بحقی نیست مگر خد وند ی تا و یگانههی   -4

 مدنی  ست. -5
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 سؤال

 ؟که ی ی  ز زنان صحابی  ستس چیست «انی م ه»نام  -0

 ؟در کد م جزء قرآن  ست« هود»سورة  -0

 ؟شاد ش نماز در مس د شیامبر گر می چگونه  ست -3

 ؟نزد مت لمین چیست«  یمان»معنی  -4

 ؟ ز آن چه کسانی  ست« بر و نی ی و سعادت» -5

 

 جواب
 .لفاخته دختر  بوطالب  -0

 در جزء دو زدهم. -0

  بر مساجد دیگر  ست.هز ر بر -3

 «.های  یمانیو عمل به مسئولیت – قر ر زبانی  –باور قلبی » -4

  هل  یمان و توحید و تقوی و عد لت باشند. -5

 

 سؤال

 ؟ددقیقاً وسط قرآن در کد م سوره و آیه قر ر د ر -0

 ؟نام کد م سوره  ست« سبع  لمثانی» -0

 ؟آفرین قرآن  ستفاده کردتو ن مستقیماً  ز تعالیم تعالی چگونه می -3

 ؟قر ر د ده  ست« توحید»چر  خد وند  ساس دعوت شیامبر ن ر  بر  -4

 ؟کیست« تلبیس  بلیس»نویسنده کتاب  -5

 

 جواب

 .«َوْلَيتَ َلطَّفْ »در سورة  ل هف و کلمة  -0
 سورة فاتحه. -0

ت با آشنایی به زبان عربی و لغات  صیل آن و علوم  لبالغه و شأن نزول آیا -3

 .و سیره رسول گر می 
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ندگی و که به ناحق بر ز« فرمارو یان و فریادرسان»بر ی بر ند زی ح یمانة  -4

 و عبودیت و فرمانبرد ری تنها  ز خد وند.  ندیشه مردم مسلط شده  ندس

 عبد لرحمن بن جوزی بغد دی. -5

 

 سؤال

 ؟مند های  سالم کد رکان و شایه -0

 ؟تا هستندندنماز و جب در شبانه روز چ -0

 های دور ن جاهلیت کد مند.تبزرگترین ب -3

 ؟به عمره در ماه رمضان چگونه  ست شاد ش رفتن -4

 ؟بیشتر به خاطر چه چیزهایی بود لشهرت حضرت عایشه  -5

 

 جواب

حضج و   –زکضات   –روزه  –نمضاز   –معضاد   –نبضوت   –توحید و ی تاشرستی  -0

 جهاد.

 .دشنج نماز هستن -0

 عزی. – منات –الت  -3

 عمره در ماه رمضان به  ند زه یک حج تمتع  جر و شاد شی د رد. -4

 هتمضام بضه  مضور  جتمضاعی ذکضاوت و قضوت        حفظ  حادیث رسول خد   -5

 حافظه.

 

 سؤال

 ؟ک ای بدن مرد  ز نظر شرعی عورت  ست -0

در کد م نماز مسلمانان بر ی  ولین بار به  مر خد وند روی خود ر  به طرف  -0

 ؟برگرد ندند کعبه

 ؟ترین سورة قرآن کد م  ستیطوالن -3

 ؟سورة قرآن کد م سوره  ستترین کوتاه -4

 ؟چند بار در قرآن آمده  ست« جاهلیت»کلمه  -5
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 جواب

 ناف.  ز ز نو تا -0

 نماز عصر. -0

 سورة  لبقره. -3

 سورة  ل وثر. -4

 بار. 4 -5

 

 سؤال

 ؟کیست«  لدر  لمنثور»نویسنده تفسیر  -0

 ؟ بن کثیر کیست و تفسیر  و چی نام د رد -0

 ؟چه کسی  ست«  حیاء علوم  لدین»نویسنده کتاب  -3

 ؟ مام مسلم کی وفات یافت -4

 ؟های هستندتاب در حدیث چه کتابکترین صحیح -5

 

 جواب

 جالل  لدین سیوطی. -0

 نام  و  سماعیل بن عمر بن کثیر و تفسیر  و مشهور به تفسیر  بن کثیر  ست. -0

 ز لی. مام  بوحامد محمد غ -3

 ه ری قمری. 060سال  -4

 صحیح  مام مسلم و صحیح  مام بخاری. -5

 

 سؤال

 ؟چه کسی بود آخرین همسر شیامبر  -0

 ؟چند بار به حج رفتند رسول خد   -0

 ؟لقب چه کسی  ست« ذو لنورین» -3

 ؟لقب کد م یک  ز  صحاب  ست« سیف  هلل» -4

 ؟ش ن بنی قریظه فرمان د دارت یهودیان شیمانچه کسی بر قتل و  س -5
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 جواب

  م  لمؤمنین میمونه دختر حار  هاللی. -0

 یک بار. -0

 .عثمان بن عفان  -3

 .خالد بن ولید  -4

 .سعد بن معاذ  -5

 

 سؤال

 ؟غزوه خیبر چه زمانی روی د د -0

 ه آخرین جزء قرآن کد م سوره  ست؟ ولین سور -0

 ؟ی به وقوع شیوستفتح م ه در چه سال -3

 ؟ بلیس  ز چه چیزی آفریده شده  ست -4

هایی بر ی  ولین بار قرآن ر  بضه  نگلیسضی ترجمضه    چه کسانی و در چه سال -5

 ؟کردند

 

 جواب

 سال هفتم ه ری. -0

 سورة  لنبأ. -0

 ماه رمضان سال هشتم ه ری. 07 -3

  ز آت . -4

 میالدی. 0254میالدی و هیت لمان در سال  0043در سال « کنت» -5

 

 سؤال

 ؟چیست لکنیه حضرت عایشه  -0

 ؟دو کتاب  مام نووی ر  نام ببرید -0

 ؟چه کسی  ست«  لمنار»نویسنده تفسیر  -3
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ها ر  در زند ن ماند و خانمی که در ر ه دعوت  سالمی معاصر بیشترین سال -4

 ؟های گوناگون قر ر گرفتمورد ش ن ه

 ؟ی معاصر ر  نام ببریدهای محمد غز لدو کتاب  ز کتاب -5

 

 جواب

  م عبد هلل. -0

  لم موع در فقه و شرح صحیح  مام مسلم. -0

 های محمد عبده.محمد رشید رضا با  ستفاده  ز  ف ار و درس -3

 زینب غز لی مصری. -4

 ل مع  لقرآن.مکیف نتعا –فقه  لسیره  -5

 

 سؤال

 ؟ریزی شدمس د  القصی به دست چه کسی شایه -0

 ؟ی قصد د شت کعبه ر  ویر ن کندچه کس -0

 ؟آخرین سورة جزء تبارک کد م  ست -3

 ؟مصر به دست چه کسی فتح گردید -4

 ؟ ی که در مورد جنگ نازل گردید کد م آیه بود ولین آیه -5 

 

 جواب

 .إحضرت یعقوب شسر حضرت  سحاق  -0

  برهه. -0

 «. لمرسالت»سورة  -3

 . عمرو بن عاص -4

 حج.سورة  ل 32آیة  -5

 

 سؤال

 ؟روزه در چه روزهایی حر م  ست -0



   

 

  

 
 

 

 ﴾49﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 ؟بیشترین کفاره چیست -0

 ؟مستحبات روزه کد مند -3

 ؟ی بوده  حد شرچمد ر سپاه  سالم چه کسدر غزو -4

 ؟کنندچند نفر مالیک عرش خد وند ر  حمل می -5

 

 جواب

 روز عید رمضان و روز عید قربان. -0

ز دکضردن  : آضان که عبارت  ست  زکفاره همبستری به هنگام روزه ماه رم -0

 هم و یا د دن غذ  به شصت نفر مستمند.  ی مسلمان یا دو ماه روزة ششت سربرده

 ها.سحری در آخر شبس ترک همه گناهان و نافرمانی  فطار در  ول وقتس -3

 .مصعب بن عمیر  -4

 هشت نفر. -5

 

 سؤال

+معنی آیه:  -0                      

                  _ ؟چیست 

 ؟چیست« شیطان»معنی لغوی  -0

 ؟قرآن د ر ی چند جزء  ست -3

 ؟بریدبشیامبر ن  ولو لعزم ر  نام  -4

 ؟د شتندچند سال   رسول خد  سبه هنگام بعثت -5

 

 جواب

 «. ز میان شما باشند کسانی که دیگر ن ر  به خیر و نی ی دعوت کنند» -0

 شیطان به معنی دوری و یا فرورفتن  ست. -0

 جزء. 31 -3

 محمد صلی  هلل علیهم أجمعین. –عیسی  –موسی  – بر هیم  –نوح  -4



   

 

  

 
 

 

 ﴾51﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 سال. 41 -5

 

 سؤال

 ؟وجود د رد«  یمان» ی میان معنی لغوی و  صطالحی کلمة چه ر بطه -0

 ؟ه مؤته چه کسی بودوزر غفرمانده شهید سپاه  سالم د -0

 ؟چند سال خالفت نمود حضرت  بوب ر صدیق  -3

 ؟دیدگاه  سالم در مورد کار و تالش  قتصادی چگونه  ست -4

 ؟شس  ز ه رت به دنیا آمد چه کسی بود که  ولین کودکی -5

 

 جواب
ه نض یعنی مؤمن با  یمضان خضود زمی   سرد دن  ستبه معنی در  منیت قر «  یمان» -0

 نماید. منیت دنیا و آخرت ر  فر هم می

 .زید بن حارثه  -0

 سال سه ماه و هشت روز. دو -3

 د ند. سالم کار مشروع و مفید ر  عبادتی ضروری می -4

 . نعمان بن بشیر  نصاری -5

 

 سؤال

 ؟همسر شیامبری بود و دختر شیامبری دیگر -0

 ؟شس  ز ه رت چند بار به حج عمره رفتند خد   رسول -0

 ؟عمره حدیبیه در چه سالی بود -3

 در کد م جزء قرآن قر ر د رد؟« سبأ»سورة  -4

 ؟هیئت نمایندگی ن ر ن در چه سالی به خدمت رسول خد  رسیدند -5

 

 جواب

 .إ دختر حضرت شعیب و همسر حضرت موسی -0

 چهار بار. -0



   

 

  

 
 

 

 ﴾50﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 سال ششم ه ری. -3

 جزء بیست و دوم قرآن.در  -4

 سال نهم ه ری. -5

 

 سؤال

 ؟چه بود  کنیه بالل بن رباح -0

 ؟یعنی چی« رو ه  لشیخان» -0

 ؟شاد ش نماز در مس د  لحر م چگونه  ست -3

شضی   ز بقیضه     شس  ز فضوت رسضول خضد      کد میک  ز همسر ن شیامبر -4

 ؟فوت نمود

 ؟هنگان وفات چند همسر د شت رسول خد   -5

 

 وابج

  بوعبد هلل. -0

 یعنی بخاری و مسلم هردو آن ر  رو یت کرده  ند. -0

 ی صد هز ر بر بر نماز در جاهای دیگر. -3

 .ل زینب دختر جح  -4

 همسر. 2 -5

 

 سؤال

 ؟ ولین نوجو نی که  یمان آورد چه کسی بود -0

 ؟بسم  هلل  لرحمن  لرحیم چند بار در قرآن ذکر شده  ست -0

 ؟چند بار در قرآن آمده  ست  ینام حضرت عیس -3

 ؟شدن شوهرش در فتح م ه مسلمان گردیدخانمی که شس  ز مسلمان -4

 ؟یستسخن ک« ها ر  کشته  مدترین  نسانبا  ین نیزه  م بهترین و ب» -5



   

 

  

 
 

 

 ﴾52﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 جواب

 .علی بن  بی طالب  -0

 بار. 004 -0

 بار. 05 -3

 ه همسر  بو سفیان.هند دختر عتب -4

 و مسیلمه کذ ب ر  کشت.  م وحشی که حضرت حمزه ی به نابرده -5

 

 سؤال

 ؟گرفتدعوت رسول خد  در م ه چند سال به صورت مخفی  ن ام می -0

 ؟در آغاز دعوت مسلمانان به ک ا مهاجرت کردند -0

چه کسی رسول خد  ر  شس  ز برگشتن  ز طائف در شناه حمایضت خضوی     -3

 ؟قر ر د د

 ؟قر ئت شد  ولین مس دی که قرآن در آن -4

 ؟کی و ک ا وفات یافت  زید بن ثابت  نصاری -5

 

 جواب

 سال. 3 -0

 حبشه. -0

 مطعم بن عدی. -3

 مس د بنی زریق در مدینه. -4

 ه ری در مدینه منوره. 45سال  -5

 

 سؤال

 ؟نازل گردید  ولین بار وحی در ک ا بر رسول خد   -0

ند و سضر ن ام همسضر   خانمی که شدر و بر درش بدست مسلمانان کشته شضد  -0

 ؟رسول خد  گردید چه کسی بود

+« آیه» -3          _ ؟در چه موردی نازل گردید 



   

 

  

 
 

 

 ﴾53﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 ؟ت نمودندوفک ا   حضرت بالل بن رباح -4

 ؟بودند ین ولین شهید در ر ه  سالم چه کسا  ولین مسلمان و -5

 

 جواب

 در غار حر ء. -0

 .ل صفیه دختر حی م  لمؤمنین  -0

 در مورد مصالحه حدیبیه. -3

 در دمشق. -4

 بود. لو  ولین شهید حضرت سمیه ل ن حضرت خدی ه ولین مسلما -5

 

 سؤال

 خو ند؟در نماز چهار بار تشهد میچه موقع یک نفر  -0

 ؟د ر ی چند آیه  ست« قدر»سورة  -0

 ؟د رد قر ر سورة مریم در کد م جزء قرآن -3

 ؟فرینده شدچه روزی آ حضرت آدم در -4

 ؟چه بود  « بودرد ء»نام  -5

 

 جواب

  قتد ء به  مام در نماز مغرب شی  ز برخاستن  و  ز رکوع رکعت دوم. -0

 آیه. 5 -0

 .06جزء  -3

 روز جمعه. -4

 عمویمو بن مالک بن قیس  ألنصاری. -5

 

 سؤال

 ؟چه کسی شس  ز سلیمان بن عبد لملک به خالفت رسید -0



   

 

  

 
 

 

 ﴾54﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

که در روز والدت  رسول خد  کضام  و ر  شضیرین کضرد و بدسضت     کی بود  -0

 ؟ح اج بن یوسف شهید گردید

 ؟گذ ری قرآن توسط چه کسی  ن ام گرفت عر ب -3

 ؟مردم قری  یاد د د به چه کسی زبان عربی ر  -4

 ؟ ی که در مدینه نازل گردیدس کد م آیه بودآخرین آیه -5

 

 جواب

 .عمر بن عبد لعزیز  -0

 . هلل بن زبیر عبد -0

 . بو ألسود دؤلی -3

 حرب بن  میه بن عبد شمس. -4

+آیة  -5         _. 

 

 سؤال

 ؟در چه سالی به دنیا آمد  مام نووی -0

 ؟کیست«  لصالحین اضری»نویسنده کتاب  -0

 ؟کنیه حضرت عمر بن خطاب چیست -3

 ؟های آسمانی کد مندکتاب -4

 ؟می که  سم  و در قرآن آمده کیستخان -5

 

 جواب

 ه ری. 630در سال  -0

 یحیی بن شرف نووی. -0

  بوحفص. -3

 –زبضور   –تضور ت   –صحیفه حضرت  بضر هیم و صضحیفة حضضرت موسضی      -4

 قرآن. – ن یل 

 حضرت مریم علیها  لسالم. -5



   

 

  

 
 

 

 ﴾55﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 

 سؤال

 ؟نازل گردیده  ست«  حر ف»قرآن بر چند له ه یا  -0

 ؟آوری قرآن  فتاد ر جمعچه کسی به ف -0

 ؟آوری نمودچه کسی عمالً قرآن ر  جمع -3

 ؟کی آغاز گردید  فت حضرت  بوب رالخ -4

 یمضان آورد و شضس  ز مضرگ       ن رسضول خضد   دکد م شادشاه بضدون دیض   -5

 ؟رسول خد  بر  و نماز غائب خو ند

 

 جواب

 هفت له ه یا حروف. -0

 .حضرت عمر بن خطاب  -0

 .ت زید بن ثاب -3

 ه ری. 00سال  -4

 ن اشی شادشاه حبشه. -5

 

 سؤال

 ؟چند آیه د رد«  لرحمن»سورة  -0

 ؟حضرت آدم چه روزی  ز بهشت خارج گردید -0

 ؟بشره بعد  ز همه وفات یافتمکد میک  ز عشره  -3

 ؟شودصحابی به چه کسی گفته می -4

 ؟شهرت یافت« حمام شدة مالئک»ی ی  ز  صحاب که به  -5

 

 جواب

 آیه. 75 -0

 روز جمعه. -0

 . سعد بن وقاص -3



   

 

  

 
 

 

 ﴾56﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 سول خد  بوده باشد.به کسی که همگام با  یمان همنشین و همر ه ر -4

 .حنظلة  نصاری  -5

 

 سؤال

 ؟د شتت میر  بسیار دوس رسول خد   و و شدرش -0

 ؟چه کسی بود که با دختر و دختر دختر رسول خد   زدو ج نمود -0

 ؟ه وفات یافتکوف آخرین صحابی که در -3

 ؟گذ ری نمود ولین کسی که حروف و کلمات قرآن ر  نقطه -4

 گذ ری قرآن دستور د د؟چه کسی به نقطه -5

 

 جواب

 .ب سامه و شدرش زید  -0

که با حضرت فاطمه و  مامضه دختضر زینضب دختضر رسضول       حضرت علی  -0

 خد   زدو ج نمود.

 . عبد هلل بن  بی  وفی -3

 یحیی  لعدو نی. –ی نصر بن عاصم لیث -4

 عبد لملک بن مرو ن. -5

 

 سؤال

 ؟ی ی  ز  صحاب که در شام و در حال وضو وفات یافت -0

تیر ند زی کن شضدر و مضادرم   »ود: به  و فرم چه کسی بود که رسول خد   -0

 ؟«د یت شوندف

شما آخضرین مردمضی بودیضد    »چه کسی بود که خطاب به طائفه  ش گفت:  -3

 ؟«یدس سعی کنید که  ولین مرتدین  ز  سالم نباشیدکه به  سالم گروید

 و ر  میان خانو ده  ش و رسول خد  مختار کردندس  و بودن با رسول خد  ر   -4

 ؟برگزید

 ؟بودن  مت  سالمی ر  خد وند به چه چیزی مشروط فرموده  ستبهترین -5



   

 

  

 
 

 

 ﴾57﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 

 جواب

 .عبد هلل بن بسر  -0

 .سعد بن  بی وقاص  -0

 عاص ثقفی.عثمان  بی  ل -3

 .زید بن حارثه  -4

  مر به معروف و نهی  ز من ر و جهاد در ر ه خد وند. -5

 

 سؤال

 ؟ ی که در حبشه  ز میان مسلمانان مهاجر متولد گردید ولین بچه -0

 ؟چه کسی دو دختر رسول خد  ر  همر ه خود  ز م ه خارج نمود -0

 ؟آورد د نشمند یهودی ساکن مدینه که بعد  ز ه رت  یمان -3

 ؟های قرآن م ی یا مدنی  ستبیشتر قصه -4

 ؟کلمه  هلل چند بار در قرآن آمده  ست -5

 

 جواب

 طالب.عبد هلل بن جعفر بن  بی -0

 .زید بن حارثه  -0

 . عبد هلل بن سالم -3

 های قرآن م ی  ست.بیشتر قصه -4

 کلمه  هلل در قرآن ذکر شده  ست. ربا 0627 -5

 

 سؤال

 ؟ر  نام ببرید صول دین  -0

 ولین کسی که دین حضرت  سماعیل ر  دگرگون کرد و مردم عرب ر  به  -0

 ؟شرستی فر  خو ندبت

 ؟منافع روزه ر  ذکر کنید -3



   

 

  

 
 

 

 ﴾58﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 ؟همه جاند ر ن طعم آن ر  خو هند چشید -4

 ؟وفات یافت  و به دنیا آمد هدر همان روزی که  بوحنیف -5

 

 جواب

های آسمانی و روز قیامضت و  مبر ن و کتاب یمان به خد وند و مالئک و شیا -0

 قدر و قضا.

 عمر بن لحی. -0

 تقویت  ر دهس  حساس و لمس گرسنگیس کسب تقوی و سالمت جسم. -3

 مرگ. -4

 . مام شافعی  -5

 سؤال

 ؟های مدنی یا م ی قر ر د رندحدود شرعی در کد میک  ز سوره -0

 ؟ی قر ر د ردهای م ی یا مدن ز سوره کبحث میر   در کد می -0

های م ی یا مدنی قرآن مربوط به منافقین در کد میک  ز سوره تعاموضو -3

 ؟ذکر شده  ست

 ؟ ی که بسان ثلث قرآن  ستسوره -4

 ؟ ولین کسی که به مدینه مهاجرت نمود -5

 

 جواب

 های مدنی.سوره -0

 های مدنی.سوره -0

 های مدنی.سوره -3

 سورة  خالص. -4

 .  ألسد بوسلمه بن عبد -5



   

 

  

 
 

 

 ﴾59﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 سؤال

ه ری با  و  زدو ج نمود و در سال  7رسول خد  در سال « سرف»در محلة  -0

 ؟ه ری در همان ا فوت کرد 60

های  حد و حنین و حدیبیه و کد میک  ز زنان صحابی در بیعت عقبه غزوه -0

 ؟خیبر شرکت د شت و در غزوه یمامه زخمی گردید

 ؟بودند های یهود در مدینه ساکنلهیکد م قب -3

 ؟ ولین شهید مردم  نصار در ر ه  سالم چه کسی بود -4

 خو ندند؟م ر  به چه چیزی فر  میشیامبر ن خد وند شی   ز هرچیز مرد -5

 

 جواب

 .ل م  لمؤمنین میمونه  -0

 .ل عمار نسیبه دختر کعب  نصاری  م -0

 بنو قریظه. –بنو لنضیر  –بنو قینقاع  -3

 . عمیر بن  لحمام -4

 ه توحید و ی تاشرستی و نفی فرمانرو یان و فریادرسان.ب -5

 

 سؤال

 ؟ریزی نمودندچه کسانی کعبه ر  شایه -0

 ؟نمایدنقل می کد م حشره  ست که قرآن سخن  و ر  -0

 ؟کد م شرنده نامه حضرت سلیمان ر  به شادشاه یمن رساند -3

 ؟رسد نسان در چه عمری به کمال می -4

 ؟ه آیات آن کلمه  هلل وجود د ردکد م سوره که در هم -5

 

 جواب

 سالم.لحضرت  بر هیم و حضرت  سماعیل علیهما   -0

 مورچه. -0

 هدهد. -3



   

 

  

 
 

 

 ﴾61﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 سالگی. 41در  -4

 سورة م ادله. -5

 

 سؤال

 ؟ ی نازل گردیدسوره حشر در ر بطه با چه طائفه -0

 و همسضر حضضرت    کد م خانم بود که همسر جعفر بن  بی طالضب و بعضد  ز   -0

 ؟ رس و سپس حضرت علی با  و  زدو ج نمود بوب

 ؟صحابی چیست« هو مامب »نام  -3

 ؟ ولین کسی که در ر ه  سالم شمشیر  ز نیام کشید -4

 ؟قیامت کی فر  خو هد رسید -5

 

 جواب

 یهود بنی نضیر. -0

 .ل سماء دختر عمیس  -0

 . سعد بن سهل  نصاری -3

 . زبیر بن عو م -4

 د ند.تنها خد وند خود می -5

 

 سؤال

 ؟کیمیای سعادت ر  چه کسی تألیف نموده  ست -0

 ؟نماز برچه کسانی و جب  ست -0

 ؟در مورد نماز چی فرموده  ست رسول خد   -3

 ؟برخی  ز منافع حج ر  نام ببرید -4

 ؟چی فرموده  ست  در مورد  خالق رسول خد  ل حضرت عایشه -5

 

 جواب

 محمد غز لی طوسی. مام  بو -0



   

 

  

 
 

 

 ﴾60﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 مانس عاقلس بالغ.مسل -0

 نماز نردبان  هل  یمان  ست. -3

رمضی  »خد وندس   ظهار بندگی« طو ف»یادآوری ی سانی و بر دریس «  حر » -4

 شناخت خویشتن و یادآوری محشر و قیامت.« عرفات»نس مبارزه با شیطا «جمر ت

 «.خد  برگرفته  ز قرآن بود ل خالق رسو» -5

 

 سؤال

 ؟تن علم و د ن  چی فرموده  ستدر مورد آموخ رسول خد   -0

 ؟ر  چه کسی نابود کرد« ةمنا»بت مورد شرست  مشرکین به نام  -0

 ؟ن در کد م جزء قرآن قر ر د ردسورة یاسی -3

 ؟هدف  ساسی جهاد مسلحانه در  سالم چیست -4

 .«َمْوالهُ  فَ َهَذا َمْوالهُ  ُكْنتُ  َمنْ »ی فرموده: در مورد چه کس رسول خد  -5
 

 جواب
 «. ز گهو ره تا گور د ن  ب ویید» -0

 .سعد بن زید  ألشهلی  -0

 قر ر د رد. 03و  00بین جزء  -3

سضاختن  رهایی بندگان خد وند  ز بندگی بندگانی همچضون خضود و فضر هم    -4

 زمینه بر ی آگاهی  ز  سالم و شیروی  ز آن.

 .حضرت علی بن  بی طالب  -5

 

 سؤال

 ؟تح ر  ک ا خو ندروز فتح م ه رسول خد  نماز ف -0

 ؟ر  چه کسی نابود کرد« صو ع»بت  -0

 ؟تنها کسی که رسول خد  نام منافقین ر  به  و فرموده بود -3

 ؟سه نفر  ز  صحاب که در غزوه تبوک حاضر نشدند -4

 ؟در ک ا به دنیا آمدند رسول خد   -5



   

 

  

 
 

 

 ﴾62﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 جواب

 .لدر منزل  م هانیء  -0

 . عمرو بن عاص -0

 . حذیفه بن یمان -3

 . کعب بن مالکس مر ره بن ربیعس هالل بن  میه -4

 در م ه م رمه. -5

 

 سؤال
 ؟برخی  ز منافع زکات ر  بیان کنید -0

 ؟شودتزکیه و رشد  یمان و  خالقی چگونه مم ن می -0

 ؟دیه یا خونبهای قتل چیست -3

 ؟حد زنا بر ی م رد و متأهل چیست -4

+آیة  کد م قاضی مسلمان بود که هنگام قر ئت -5          _ 

 ؟در نماز صبح غ  کرد و فوت نمود

 

 جواب

 حسضاس   مبارزه بضا خضوی بخضلس  حسضاس همضدردی عملضی بضا مسضتمند نس         -0

  ی اد محبت و  لفت و  منیت  جتماعی و مالی. مسئولیت  جتماعیس

«  عطضاء »ح و آن به  یمان و عمل صضال « تبدیل»و برگرفتن دینیس و « أخذ»با  -0

 یعنی نصیحت و دعوت دیگر ن به خیر و نی ی.

شودس و چنانچه مورد عفضو قضر ر  گیضرد یضا خطضا       گر عمد باشد قصاص می -3

 باشد بهای ی صد شتر  ست.

 بر ی م رد ی صد ضربه شالقس بر ی متأهل رجم و  عد م. -4

 زر ره بن  بی  وفی. -5

 

 سؤال

 ؟ه شد ولین مس دی که بر روی زمین ساخت -0



   

 

  

 
 

 

 ﴾63﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 ؟شماریدبرخی منافع نماز ر  بر -0

 ؟ صحاب که نام  و در قرآن آمده  ست  زی ی  -3

 ؟در کتاب صحیح  مام مسلم چند حدیث ذکر شده  ست -4

 ؟در مسافرت به طائف چه کسی همر ه رسول خد  بود -5

 

 جواب

 مس د  لحر م. -0

و   جتماعی  ست بضر ی دیضد ر دوسضتانس کالسضی  سضت بضر ی کسضب علضم         -0

 آشنایی با مسایل جاری و روزمره و...

 .زید  -3

 حدیث. 4111 -4

 .زید بن حارثه  -5

 

 سؤال

 ؟مرحب یهودی در غزوه خیبر بدست چه کسی کشته شد -0

 ؟ ولین کودکی که شس  ز مهاجرت به مدینه به دنیا آمد -0

 ؟ ولین کسی که خمس غنایم ر  به بیت  لمال  ختصاص د د -3

 ؟های منافقین ر  نام ببریدفات و نشانهسه صفت  ز ص -4

 ؟چیست /نام  مام  بوحنیفه  -5

 

 جواب

 محمد بن مسلمه  و ر  زخمی نمود و حضرت علی  و ر  کشت. -0 

 .ب عبد هلل بن زبیر -0

 عبد هلل بن جمس. -3

 خیانت در  مانت. سنمودنگفتنس خالف وعدهدروغ -4

 نعمان بن ثابت. -5
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 سؤال

 ؟نمودن به ح ر السود چه معنایی د ردلمس یا  شاره -0

 ؟چه کسی شی   ز بعثت و دعوت به رسالت رسول خد   یمان آورد -0

 ؟در شب مهاجرت رسول خد  مشرکین در ک ا  جتماع نمودند -3

 ؟کی و ک ا به دنیا آمد /  مام  حمد بن حنبل -4

 ؟موضوع قربانی در عید قربان د ر ی چه شیامی  ست -5

 

 جواب

 د بیعت با خد وند بر فرمانبرد ری و عبادت.ت دی -0

 قه بن نوفل.رو -0

 در د ر  لندوه. -3

 و در شهر بغد د. 064در سال  -4

 نمودن جان و مال در ر ه گسترش  سالم.آمادگی بر ی قربانی -5

 

 سؤال

 ؟زمین مس د نبوی شیشتر متعلق به چه کسانی بود -0

اختن مس د و منزل در خانة چضه  رسول خد  شس  ز و ردشدن به مدینه تا س -0

 ؟بردکسی به سر می

 ؟بدترین جایگاه جهنم  ز آن چه کسانی  ست -3

 ؟ نسان و قعی  ز نظر رسول خد  چه کسی  ست -4

 ؟آن ر  به خون شهد  تشبیه نموده  ند -5

 

 جواب

 های سهل و سهیل بود.متعلق به دو نوجو ن یتیم به نام -0

 .  یوب  نصاری در منزل  بو -0

هضای  فروشضانس صضاحبان قلضب   خضر ن و گضر ن  کنندگان دیضنس  رز ن ت ذیب -3

 گرفتهس کافر ن و ستم ار ن.قسوت



   

 

  

 
 

 

 ﴾65﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 هم مرد دنیا و هم مرد آخرت باشد. -4

 مد د و جوهر قلم علماء. -5

 

 سؤال

 ؟خد وند توسط جبرییل به چه کسی سالم فرستاد -0

 ؟ودبر ی تبرئة چه کسی خد وند خود شا در میانی فرم -0

 ؟کد میک  ز همسر ن رسول خد  بعد  ز همه فوت نمود -3

 ؟سورة ف ر د ر ی چند آیه  ست -4

 ؟باشندخد  چه صفاتی ر  د ر  می یاءل و -5

 

 جواب

 .لبه حضرت خدی ه  -0

 یاتی  ز سورة نور.و در آ لحضرت عایشه  -0

 .ل مام سلمه  -3

 آیه. 31 -4

 «.  شیشه کرده  ندنان که  یمان آورده و شرهیزکاری رآ» -5

 

 سؤال

 ؟شدن مس د  ألقصی و مس د  لحر م چند سال فاصله  ستمیان ساخته -0

 ؟شودر مرکز و مادر شهرها گفته میهبه کد م ش -0

 ؟شودمی هروز حج  کبر به کد م روز گفت -3

 ؟در مورد مسئولیت  نسان چی فرموده  ست رسول خد   -4

 ؟یعنی چه« فرقان» -5

 

 جواب

 سال. 411 -0

 م ه م رمه. -0



   

 

  

 
 

 

 ﴾66﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 روز عید قربان. -3

همه شضما بسضان چوشضان و نگهبانیضد و هریضک  ز شضما در مضورد رفتضار بضا          » -4

 گیرد.زیردستان مورد بازخو ست قر ر می

 حق و باطل. کنندهروشن ینفرقان یع -5

 

 سؤال

 ؟شود ز چه چیزی به خد وند شناه برده می«  لناس»در سورة  -0

 ؟ترین روزهای سال هستندده روزی که بر -0

 ؟برترین  حسان و عبادت کد م  ست -3

 ؟یعنی چه« باقیات صالحات» -4

 ؟نمایده ترسیم مینخد وند نور خود ر  چگو -5

 

 جواب

  ز شر وسوسه شیطان  ز میان جن و  نسان. -0

 ده روز ماه ذی  لح ه. -0

 ی.بیننگار  و ر  می  ی که خد وند ر  عبادت نمایی که به گونه -3

 مانند.آوردهایی که بعد  ز مرگ میکارها و دست -4

 ی همسضان   ی که در آن چر غی روشن باشد و چر غ درون شیشهبه طاقچه -5

  ی مانند در و گوهر باشد...ستاره

 

 سؤال

 ؟هدف  ز نزول قرآن چه چیزهایی  ست -0

 ؟ رتباط قرآن با سنت چگونه  ست -0

 ؟نا گردید چی نام د شت ولین مس دی که در مدینه ب -3

 ؟چر  رسول خد  در مدینه شی   ز هرکاری به ساختن مس د شرد خت -4

 ؟گذ ری نمودندکد میک  ز علوم  ست که مسلمانان آن ر  شایه -5

 



   

 

  

 
 

 

 ﴾67﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 جواب

 و سعادت بشریت. س  منیتبر ی هد یتس عبادتس عد لت -0

ملضی و  سال بعثت تفسیر ع 03سنت گفتاری و رفتاری رسول خد  در طول  -0

 تطبیقی قرآن  ست.

 مس د قبا. -3

 فرهنگی و سیاسی  ست. علمیس زیر  مس د مرکزی عبادیس  جتماعیس -4

 ز جمله: ریاضضیس شزشض یس    نان شیشگام بوده  ندسدر بسیاری  ز علوم مسلما -5

  صول فقه و  صول حدیث و...

 

 سؤال

 ؟های سال بر دیگری برتری د ردکد میک  ز ماه -0

 ؟ری رسول خد  چی نام د شتخو هر شی -0

 ؟«باشممن مد م نگر ن قطع وحی می»گفت: کد م خانم بود که می -3

نام غاری کضه هنگضام ه ضرت رسضول خضد  و حضضرت  بضوب ر در آن شنضاه          -4

 ؟گرفتند چه بود

چر  هنگام ه رت رسول خد  شبانه و  ز ششت خانه حضرت  بوب ر  ز م ه  -5

 ؟ر شناه گرفتندودینه در غار ثخارج و به طرف جنوب خالف جهت م

 

 جواب

 ماه مبارک رمضان. -0

 .لشیماء  -0

 .ل م  یمن  -3

 غار ثور و قع در جنوب م ه. -4

بضضر ی آن کضضه بضضه مسضضلمانان درس تضضدبیرس توسضضل بضضه  سضضباب و ح مضضت ر    -5

 آموزش دهد.



   

 

  

 
 

 

 ﴾68﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 سؤال

 ؟کتاب سنن  بود ود د ر ی چند حدیث  ست -0

 ؟کی بود سومین کسی که مسلمان گردید -0

 ؟کیست«  لموطأ»نویسنده کتاب  -3

 ؟بهترین ه رت در زندگی  نسان چگونه ه رتی  ست -4

 ؟تنها در آن دو مورد  ست که نباید  ز شدر و مادر  طاعت کرد -5

 

 جواب

 حدیث. 4511 -0

 . سعد بن  بی وقاص -0

 ./  مام مالک بن  نس -3

 ست.شتر  ز گناهان  یگرفتن هرچه به رت و فاصله -4

 شرک و نافرمانی خد وند. -5

 

 سؤال

 ؟بزرگ مردم  نصار چه کسی بود -0

 ؟آخرین صحابی که در شام وفات یافت -0

 ؟ک ا به شهادت رسید زبیر بن عو م  -3

 ؟ ی که در مدینه مسلمان گردیدند ولین خانو ده -4

 ؟در مورد زنان چی فرموده  ست رسول خد   -5

 

 جواب

 .سعد بن معاذ  -0

 . عبد هلل بن یسر -0

 در شهر بصره. -3

 خانو ده عبد ألشهل. -4

 زنان با مرد ن همسانند. «الرَِّجال   َشَقائ قُ  النَِّساءُ » -5
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 شایان

 هض شمسی. 77/  2/  5عبد لعزیز سلیمی  –رو نسر   –کرمانشاه 



   

 

  

 
 

 

 ﴾71﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 شده این نویسندههای چاپکتاب

 نیآشنایی با شخصیت و  ف ار  مام عبد لقادر گیال -0

 ترجمه: عبد لعزیز سلیمی ستألیف:  بو لحسن ندوی     

 نق  نسل جو ن در تحوالت فردی و  جتماعی -0

 عبد لعزیز سلیمیی ی ن         ترجمه: اد فتحتألیف:  ست     

  سالم و جاهلیت -3

 ترجمه: عبد لعزیز سلیمی       تألیف  ستاد  بو العلی مودودی     

 وجو نانروش تربیت کودکان و ن -4

 تألیف:  مام محمد غز لی          ترجمه: عبد لعزیز سلیمی     

 سؤ ل و جو ب علوم قرآنی 511 -5

 تألیف: محی  لدین مستو          ترجمه: عبد لعزیز سلیمی     

 دعوت  سالمی -6

 تألیف:  ستاد فتحی ی ن          ترجمه: عبد لعزیز سلیمی     

 های  سالمیآموزش -7

 تألیف:  ستاد حسن  لبنا          ترجمه: عبد لعزیز سلیمی     

 «م موعه د ستان»همسر دوم  -5

 تألیف: دکتر ن یب گیالنی          ترجمه: عبد لعزیز سلیمی     

  ح امس  سر ر و فو ئد روزه -2

 تألیف: محی  لدین مستو          ترجمه: عبد لعزیز سلیمی     



   

 

  

 
 

 

 ﴾70﴿  آن، سنت، فقه، سیرهسؤال و جواب در بارة قر 0011

 یسنده:های زیر چاپ این نوکتاب

 «عربی»مختار تس ح مس ح ایات  -0

 تألیف: عبد لعزیز سلیمی     

 «عربی» لحیو نات  محکمة شرف  لمخلوقات فی  -0

 تألیف:  ستاد محمد ربیعی          ترجمه: عبد لعزیز سلیمی     

 های دیند ری و دعوتگریآفت -3

 تألیف: دکتر سید نوح          ترجمه: عبد لعزیز سلیمی     

 توبه تولدی دوباره -4

 تألیف: جاسم  لمطوع          ترجمه: عبد لعزیز سلیمی     

 سؤ ل و جو ب 511س صسیری در سیره رسول خد   -5

 تألیف: محی  لدین مستو          ترجمه: عبد لعزیز سلیمی     

 مسایل بانو ن سؤ ل و جو ب در  رتباط با 511 -6

 ترجمه: عبد لعزیز سلیمی      تألیف: محی  لدین مستو         

 قرآنس سنتس فقه و سیره سؤ ل و جو ب در  رتباط با 0011 -7

 تألیف: محمد طه          ترجمه: عبد لعزیز سلیمی     

تربیضضت  سضضالمیس ریاضضضیس علضضوم و  سضضؤ ل و  جضضو ب در  رتبضضاط بضضا 0111 -5

 معلومات عمومی

 بد لعزیز سلیمیتألیف: محی  لدین مستو          ترجمه: ع     

 «م موعه د ستان»کبوتر ن شاهد  -2

 تألیف: محمود خطاب          ترجمه: عبد لعزیز سلیمی     

 جامعه دینیس جامعه مدنی -01

 تألیف: دکتر یوسف  لقرضاوی          ترجمه: عبد لعزیز سلیمی     


