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سؤال
؟شودآيا وضوي كسي كه يك يا دو بار نشسته چرت بزند باطل مي-1

كسي كه به هنگام نماز دچار شـك نقـض وضـو بشـود چكـار بايـد انجـام        -2

؟بدهد

چنانچه به هنگام وضو گفتن بسم اهللا الرحمن الرحيم فرامـوش شـود حكـم    -3

؟آن وضو چگونه است

؟فراموش شود چكار بايد كردبه هنگام وضو مسحاگر-4

؟كدام آيه است كه در آن اسم غار آمده است-5

جواب
.شودخير باطل نمي-1

.شود كه متوجه عالمتي از نقض وضو بشودتنها زماني از نمازش خارج مي-2

.را فراموش كرده باشد صحيح است» تسميه«وضوي كسي كه -3

نشـده باشـد، سـر را مسـح نمـوده و پاهـايش را       چنانچه وضوي او خشـك -4

و چنانچه زماني از وضوي او گذشته و آب آن خشك باشد، الزم است ،شويدمي

.كه دوباره وضو بگيرد
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سؤال
؟آيا خروج هوا از بدن نياز به طهارت دارد-1

.نمازهاي پنجگانه با يك وضو جايز است يا خيردادن انجام-2

؟شان چگونه استشوند، حكم شرعيچهار چيز از جلو انسان خارج مي-3

؟كشدچه چيزي است كه بدون آن كه داراي روح باشند نفس مي-4
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؟چيست» مقسطينقاسطين و«فرق -5

جواب
.خروج باد از بدن نيازي به طهارت ندارد-1

.پنجگانه با يك وضو صحيح استاداي نمازهاي -2

گردد، سه مـورد اولـي   خارج مي» وذي، مذي، مني«ادرار، : انسانيولاز ج-3

.دارد» غسل«نياز به وضو و چهارمي نياز به 

.»كشدسوگند به صبح آنگاه كه نفس مي«: فرمايدقرآن در مورد صبح مي-4
.پيشگانيعني عدالت» مقسطين«ني ستمكاران عي» قاسطين«-5

سؤال
مسـح  » خف«توانند به جاي شستن پا بر مسافر و مقيم تا چه مدت زماني مي-1

؟نمايند

؟آن را چكار بايد كردموشي در سطلي روغن يا شير افتاداگر-2

؟باشدكدام سورة قرآن است كه داراي دو سجده مي-3

؟يدكدام آية از قرآن بود كه در درون كعبه بر پيامبر گرامي نازل گرد-4

؟چه كسي بود�يكي از بدترين دشمنان اسالم و رسول خدا -5

جواب
.بر خف مسح كنندتواننده و مقيم يك شبانه روز ميمسافر س-1

ه مـوش در آن افتـاده   اگر روغن جامد باشد مقدراي از اطراف محلي را كـ -2

.شود، و چنانچه روغن مايع باشد، نبايد مصرف شوددور ريخته مي

.حج است كه در آن دو سجده وجود داردسورة -3
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.ابولهب-5
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سؤال
تـوان بـا مشـروب وضـو     چنانچه آب براي وضو در دسترس نباشـد آيـا مـي   -1

؟گرفت

؟آيا ادرار همه جانداران نجس است-2

؟حكم استفراغ به هنگام روزه ماه رمضان چگونه است-3

؟شودنه پاك مين ريخته باشد چگولباسي كه مني برآ-4

ي شده باشد اگـر لبـاس را آلـوده    يي كه ادرار چهارپايان با آن قاطگل و ال-5

؟كند حكمش چيست

جواب
.يد تيمم نمود، زيرا شراب نجس استانبودن آب بدر صورت در دسترس-1

.باشدادرار همه جانداراني كه گوشت آنها حرام است نجس مي-2

نمايـد،  كند و قضاي آن روز را واجب ميمياستفراغ عمدي روزه را باطل-3

.و در صورتي كه غير عمدي باشد روزه صحيح است

.شود با شستن و ماليدن از لباس پاك كردمني را مي-4

اميدوارم كه مشكل آفرين نباشـد، امـا بهتـر اسـت در     : فرمايدامام احمد مي-5

.صورت امكان شسته شود

سؤال
؟ني صحيح استگرفتن كافر چه زماروزه-1

؟چه زماني ازدواج زن مسلمان با مرد مسيحي جايز است-2

؟آيا شهدا نياز به غسل ميت دارند-3

در حين دادن قرض براي تجـارت كـدام يـك از ايـن دو عبـارت صـحيح       -4

دهم نيمه سود متعلق به در مقابل اين مبلغي كه به عنوان قرض به تو مي: الف: است

دهم نيمه سـود متعلـق   اين مبلغ كه بر عنوان قرض به تو ميدر مقابل : ب. من باشد

.به تو باشد
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؟فروختن پرنده در حال پرواز چه زماني صحيح است-5

جواب
.ن كه مسلمان شودپس از آ-1

.هرگاه كه مرد مسيحي دين اسالم را بپذيرد-2

.شهدا نياز به غسل ندارند-3

گيرنده يـا عامـل   سهم قرضت دوم درست است، زيرا در عبارت اولعبار-4

.معيني نشده است

.اگر پرنده در فضاي بسته باشد و بتوان آن را گرفت معامله جايز است-5

سؤال
در چه مكاني اگر انسان حتي قصد گناه را داشته باشد، مورد مؤاخذه قـرار  -1

؟گيردمي

؟كنددر چه شرايطي پول نقد حكم كاال را پيدا مي-2

؟اي هستندهاي ويژها نام ببريد كه داراي صيغهدو نوع عقد ر-3

؟كدامند» قلقله«حروف -4

؟شودبه چه حروفي گفته مي» اظهار«حروف-5

جواب
.در محدودة حرم مكه-1

.در ارتباط با سرقت-2

.»سلم«و عقد » نكاح«عقد -3

.د–ج –ب –ط –ق : ه عبارتند ازلقلقحروف-4

.شودخ گفته مي–ح –غ –ع -هـ -1:به حروف» اظهار«حروف-5

سؤال
؟ايستندامام به صف نماز ميزن و مرد و خنثي به صورت پشت سر-1

؟آيا صحيح است مردي يا زني كه مادر برادر اوست ازدواج كند-2
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اگر كسي در خواب احتالم شود و پس از بيداري منـي را مشـاهده ننمايـد    -3

؟شودآيا غسل بر او واجب مي

؟شوند كدامندادغام مي» غنه«حروفي كه همراه با -4

؟شوند كدام حروفندام ميغاد» غنه«حروفي كه بدون -5

جواب
فراد خنثي و پشت سر آنان هـم زنـان   اپشت سر امام مردها و پشت سر آنان -1

.ايستندبه نماز مي

، پسر آن خانم شير زني ديگر را كه داراي فرزند پسري بوده خـورده اسـت  -2

.ن ازدواج كندزتواند با آنو اين پسر زن شيرده است كه مي

.شودبرآنان غسل واجب نمي-3

.و–ن –م –ي : حروف ادغام همراه با غنه عبارتند از-4

.باشندر مي–ل : حروف ادغام بدون غنه-5

سؤال
؟توان تيمم نمودبا ماسه ميياآ-1

؟شوند، چكار بايد كردهرگاه مصلحت با مفسدت يكجا مطرح مي-2

؟روزه در چه سالي بر مسلمانان واجب گرديد-3

؟آداب غذاخوردن چيستند-4

؟تواند پيشنماز دوستانش بشودآيا كسي كه به جاي وضو تيمم كرده مي-5

جواب
.توان تيمم كردبله با ماسه مي-1

.جلوگيري از مفسده و تباهي مقدم بر تحقق مصلحت و خير است-2

.روزه در سال دوم هجرت واجب گرديد-3

شســتن دســت، گفـــتن بســم اهللا، خــوردن بـــا دســت راســت، از جلـــو       -4

.خوري، گفتن الحمد هللا، شستن دست و دهانبرداشتن، كمدست
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.بله صحيح است-5

سؤال
؟اول وقت نماز ظهر چه وقت است-1

؟قت نماز عصر چه زماني استواول -2

؟شودغاز مياول وقت نماز مغرب كي آ-3

؟امير طائفه بني نجار و امير طائفه عبداألشهل چه كساني بودند-4

؟ه زماني استچوقت نماز عشاء لاو-5

جواب
.پس از زوال خورشيد-1

.هرگاه سايه چيزي به اندازه خود آن چيز بشود-2

.پس از غروب كامل آفتاب-3

.اسعد بن زراره و اسيد بن حضير-4

.سرخي كرانه غروبپس از پايان-5

سؤال
؟كسي كه نداند قتل حرام است و كسي را بكشد، حكمش چيست-1

؟شده چيستحكم مسح بر روي خف غصب-2

؟شودگفته مي» يندالبرةصال«به كدام نمازها -3

؟سجده تالوت داراي چه حكمي است-4

؟در اذان براي نماز صبح چيست» تثويب«معني -5

جواب
ود و تنها خونبها را بايد بپـردازد، در ممالـك اسـالمي چنـين     شقصاص نمي-1

.مسلماندعايي مقبول نيست، مگر براي تازها

.تنها در احرام صحيح نيست-2



��7آن، سنت، فقه، سيرهسؤال و جواب در بارة قر1200

.نماز صبح و عصر-3

.باشدبراي قاري و شنونده مستحب مي-4
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سؤال
؟توان وضو گرفتآيا با آب دريا مي-1

؟المسجد را خواندهتحيةتوان نماز آيا در اوقاتي كه از نماز نهي شده مي-2

؟پس از روزة ماه رمضان كدام روزه فضيلتش بيشتر است-3

؟حج داراي چه اركاني است-4

؟چهار امام اهل سنت كيانند-5

جواب
.بله جايز است-1

.توان خواندسجد را در همه اوقات ميالمتحية-2

.روزه در ماه محرم-3

.احرام، طواف، سعي، وقوف در عرفات: اركان حج عبارتند از-4

.�مالك، ابوحنيفه، احمد بن حنبل، شافعي -5

سؤال
؟شودبه چه روزهايي گفته مي» ايام البيض«-1

.مساجدندتوان بست، كدامبار سفر را تنها براي آن سه مسجد مي-2

؟نماز جمعه بر چه كساني واجب نيست-3

؟نماز ميت داراي چند تكبير است-4

جواب
.گويندهرماه را ايام البيض مي15–14–1-13

.مسجد الحرام، مسجد األقصي، مسجد نبوي-2
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.ها، كودكان و مسافر واجب نيستنماز جمعه بر بردگان، خانم-3

.دنماز ميت چهار تكبير دار-4

سؤال
؟گيردچند گروهند كه به آنان زكات تعلق مي-1

؟طهارت داراي چه حكمي شرعي است-2

؟تفاوت ميان مسلمان و نامسلمان در چيست-3

؟حكم اذان چيست-4

نمايد، و بعد از آن است كه پس از مرگ شوهر، زن او چند ماه را صبر مي-5

؟تواند شوهر كندمي

جواب
.هشت گروه-1

.ه دليل قرآن و سنت طهارت واجب استب-2

.خواندن يا نخواندن نماز است-3

.باشدحب ميتو براي مسافر مس–فرض كفايه است -4

.چهار ماه و ده روز-5

سؤال
؟روزه داراي چند ركن است-1

؟كنندز ميحاجيان طواف را از كجا آغا-2

؟كنند چيستحكم شرعي ساحراني كه توبه نمي-3

؟بادمپايي پاكيزه چگونه استنماز-4

؟آيا دادن زكات سواري شخصي واجب است-5

جواب
.زمان–امساك –نيت : اركان روزه عبارتند از-1
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.كنندحجاج طواف را از حجراالسود آغاز مي-2

.گردندشوند، زيرا باعث گسترش لهو و خرافات ميمجازات مي-3

.باشدجايز مي-4

.داردسواري شخصي زكات ن-5

سؤال
؟دارداي را بيشتر دوست ميخداوند متعال چه روزه-1

؟شودروز قيامت پيش از همه امور به چه چيزي رسيدگي مي-2

؟ربا چند نوع است-3

؟حج در چه سالي واجب گرديد-4

؟حج داراي چند نوع مختلف است-5

جواب
.گرفتوزه نميزيرا روزي را روزه و روزي ديگر را ر: روزه حضرت داود-1

پيش از هرچيزي در قيامـت بـه حسـاب سـتمكاران و فريبكـاران و قـاتالن       -2

.دشورسيدگي مي

.النسيئةربا الفضل، ربا : ربا دو گونه است-3

.حج در سال نهم هجرت واجب گرديد-4

.حج تمتع–حج إفراد –ن حج قرا. سه نوع حج وجود دارد-5

سؤال
؟با چه كلماتي استآغاز نماز و انجام آن -1

؟شودفرارسيدن ماه رمضان چگونه اثبات مي-2

�«در چه شرائطي گفتن -3�������������	���؟شوددر حج قطع مي»���

؟هايي قرار دارداوقات حج در چه ماه-4

؟كدام يك از اقسام حج فضيلت بيشتري دارد-5
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جواب
.رسدبه انجام مي» سالم«آغاز و به » اهللا اكبر«به وسيله نماز-1

.شدن هالل يا سي روز شدن ماه شعبانبه وسيله ديده-2

.گرددوقتي كه روز عيد رمي جمرات آغاز شود، تلبيه قطع مي-3

.گيردهاي شوال، ذوالقعده، و ده روز از ذي الحجه انجام ميحج در ماه-4

.استيحج تمتع داراي فضيلت بيشتر-5

سؤال
؟مين است كه قبله ندارده زكجاي كر-1

؟كفاره ريختن آب دهان در مسجد چيست-2

؟برودتواند به جاي مرد به حجيا زن ميآ-3

؟ها در حضور همسر خواهر بايد خود را بپوشانندآيا خانم-4

آن دو قربـاني چـه   » من فرزنـد دو قربـاني هسـتم   «: رسول خدا فرموده است-5

؟كساني بودند

جواب
.كعبهسطح-1

.نمودن استكفاره آن پاك-2

.بله جايز است-3

.پوشاند، زيرا شوهر خواهر جز و محارم نيستبله خود را مي-4

.يل بن ابراهيم، عبداهللا بن عبدالمطلباسماع-5

سؤال
؟ي كسي بوده چسردسته كفار مك-1

؟كدام زن مسلمان بود كه دو بار هجرت نمود-2

؟هاد اذان اول جمعه را نمودچه كسي براي اولين بار پيشن-3

؟ن كعبه بر شانة رسول خدا نشستدروچه كسي براي شكستن بتها-4
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؟به دست چه كسي به شهادت رسيد�حضرت علي -5

جواب
.ابوجهل بن هشام-1

.�رقيه دختر پيامبر -2

.�عثمان بن عفان -3

.�علي بن ابي طالب -4

.عبدالرحمن بن ملجم مرادي-5

سؤال
؟شدندگاهي مالئك در چهره چه كسي نازل مي-1

؟دوست و همنشين پيامبر گرامي اسالم بيشتر چه كسي بود-2

؟چه كسي اولين تير را در راه اسالم پرتاب نمود-3

؟»چيستمورد اطمينان اين امت«: در مورد چه كسي فرمود�رسول خدا -4

روز قيامـت از كـوه   پاهاي او در «: در مورد چه كسي فرمود�رسول خدا-5

؟»احد استوارتر است

جواب
.�زبير بن عوام -1

.�زبير بن عوام -2

.�سعد بن ابي وقاص -3

.�وعبيده عامر بن جراح با-4

.�عبداهللا بن مسعود -5

سؤال
را » اسـت . ..كـس  همـان داگر كسـي از نجـات قبـر مصـون بمانـ     «:حديث-1

.تكميل كنيد
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؟ست چه كسي به شهادت رسيدحضرت عمر بن خطاب به د-2

؟لقب كدام زن مسلمان بود» ينذات النطاق«-3

؟چه كسي بود�محرم اسرار رسول خدا -4

؟نهدگام ميكيست با همان پاهاي لنگانش بر روي بهشت-5

جواب
.�سعد بن معاذ -1

.ابولؤلؤ مجوسي-2

.�صديقاسماء دختر حضرت ابوبكر-3
.�حذيفه بن يمان -4

.�عمرو بن جموح -5

سؤال
به ميان چه قومي فرستاده شد؟÷حضرت يونس -1

شـدند در منـزل چـه كسـي اسـتراحت      وارد قباء �هنگامي كه رسول خدا -2

فرمودند؟

سردسته منافقين در مدينه چه كسي بود؟-3

؟چه كسي براي اولين بار نماز پيش از مرگ خواند-4

؟رسول گرامي چه كسي بوددر مهاجرت به مدينه يار و همراه-5

جواب
.فرستاده شد» نينوا«حضرت يونس به ميان مردم -1

.هدر منزل كلثوم بن الهدم يا سعد بن خيثم-2

.عبداهللا بن ابي بن سلول-3

.�خبيب بن عدي -4

.�حضرت ابوبكر صديق -5
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سؤال
؟گويان چه كسي استتا روز قيامت پيشواي اذان-1

؟عت نماز بر مسلمانان واجب گرديده بوددر آغاز چند رك-2

؟اي خوانددر مدينه اولين جمعه را در چه محله�رسول خدا -3

ــامبر   -4 ــه پي ــي ك ــان     �وقت ــال از عمرش ــد س ــود چن ــه ازدواج نم ــا خديج ب

؟گذشتمي

؟القرآن مدينه چه كسي بوديقار-5

جواب
.�بالل بن رباح -1

.ركعت نماز2-50

.درم جايي كه اكنون مسجدي به نام مسجد جمعه قرار دادر محلة بني سال-3

.سال داشتند25در آن هنگام �رسول خدا -4

.�مصعب بن عمير -5

سؤال
گـروه سـتمكاران سـركش او را    : رسول خـدا در مـورد چـه كسـي فرمـود     -1

؟خواهند كشت

؟شهيدي كه به صليب كشيده شد چه كسي بود-2

؟نمودچه كسي بود كه سه بار هجرت-3

؟در توبه را كي بر روي گناهكاران خواهند بست-4

؟اجازه كشتن چه نوع جانوران و حشراتي داده است�رسول خدا -5

جواب
.�عمار بن ياسر -1

.�خبيب بن عدي -2

.�ابوموسي اشعري -3



��14آن، سنت، فقه، سيرهسؤال و جواب در بارة قر1200

.آنگاه كه آفتاب از مغرب بدمد، يا انسان در بستر مرگ بيفتد-4

ه براي زندگي جسمي و مادي انسان ايجاد مشكل و حشرات و جانوراني ك-5

.مزاحمت بنمايند

سؤال
ا را بـا  با بسـم اهللا شـروع كـن و غـذ    ! اي جوان«: اين حديث را كامل نماييد-1

.»...دست راست بردار 

؟سند حديث يعني چه-2

؟يا در روز قيامت مردم خداوند را خواهند ديدآ-3

؟يع دفن گرديد چه كسي بوداولين صحابي كه در قبرستان بق-4

جواب
.»و از جلو دست خويش غذا برگير...«-1

.سند حديث يعني ارتباط دادن مستند و علمي حديث به گويندة آن-2

.تنها مؤمنين خداوند را در قيامت خواهند ديد-3

.عثمان بن مظعون-4

سؤال
؟بار اول چند نفر از مسلمانان به حبشه مهاجرت نمودند-1

؟در غزوه بدر اولين شهيد از ميان مردم انصار چه كسي بود-2

؟شودروز قيامت پيش از هرچيز انسان در چه موردي بازخواست مي-3

.»...پروردگارا عيش بجز «: اين حديث را تكميل كنيد-4

؟داراي چه حكمي است» حديث حسن«استدالل به -5

جواب
.نفر1-10

.ن سراقه بودعمير بن حمام يا حارثه ب-2
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.در مورد نماز-3

.»زندگي عيش آخرت ارزش ندارد...«-4

.توان استدالل نمودبه حديث حسن مي-5

سؤال
؟در غزوه بدر مسلمانان چند نفر بودند-1

؟مالئك از چه چيزي آفريده شده اند-2

؟شودآيا ايمان ثابت است يا كم و زياد مي-3

؟ه و احكام كتاب نوشتبري اولين بار چه كسي در فق-4

اگـر بـه او   بخشـد خداوند بـه راسـتي نمـي   «: مفهوم اين آيه را تكميل كنيد-5

؟»...شرك ورزيده شود 

جواب
.نفر بودند315يا 1-314

.مالئك از نور آفريده شده اند-2

.نمايدافزايد و نافرماني او ايمان را كم ميميرداري خداوند بر ايمانفرمانب-3

.�حنيفه نعمان بن ثابت م ابواما-4

.»بخشدهركس كه بخواهد مييمتر از آن را براو ك... «-5

سؤال
؟چه كسي براي اولين بار در علم اصول فقه كتاب نوشت-1

سالم بـر سـوار كـار    «: در مورد كدام يك از اصحاب فرمود�رسول خدا -2

؟»مهاجر

؟كردآوري براي اولين بار چه كسي احاديث را جمع-3

؟غزوه تبوك در چه سالي روي داد-4

جواب
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.�امام ابو ادريس شافعي -1

.عكرمه فرزند ابوجهل-2

.محمد بن مسلم بن شهاب زهري-3

.در ماه رجب سال نهم هجري-4

سؤال
؟ترين شهيد غزوه بدر چه كسي بودجوان-1

؟بهشت جايگاه آسايش چه كساني است-2

؟گردآوري احاديث صحيح پرداخت چه كسي بوداولين كسي كه تنها به-3

لماني روا نيسـت بيشـتر از سـه    بـراي هـيچ مسـ   «: اين حديث را تكميل كنيد-4

.»...روز

؟ريزي كردرا چه كسي پايه» عروض«علم -5

جواب
.عمير بن ابي وقاص-1

.اهل ايمان و توحيد و تقوي و عدالت-2

.�اسماعيل بخاري محمد بنامام-3

.»با برادر مسلمان خويش قهر نمايد...«-4

.خليل بن احمد-5

سؤال
؟بود» ذوالنور«كداميك از اصحاب داراي لقب -1

هاي رسول خدا و اصحاب براي اولين بار چـه كسـي كتـاب    در مورد غزوه-2

؟نوشت

؟فرما بودمرگ كداميك از اصحاب بيش از همه سخت و طاقت-3

؟ه چه كسي بودمتعلق ب» ءااميراألمر«لقب -4

؟لقب چه كسي بود» شيخ االسالم«-5
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جواب
.�طفيل بن عمرو دوسي -1

.عروه بن زبير-2

.�سعد بن معاذ -3

.�ابوعبيده بن جراح -4

.احمد بن تيميه-5

سؤال
؟چه كسي بود كه پنهان به حج رفت-1

؟اولين سفير اسالم چه كسي بود-2

؟ز خلفاء گرديداكدام زن مسلمان همسر دو نفر-3

؟در روز قيامت اولين كالم انسان به چه صورت است-4

؟اي مرموز شهيد شدكداميك از اصحاب به شيوه-5

جواب
.�خالد بن وليد -1

.�معصب بن عمير -2

.�اسماء دختر عميس -3

.اعضاي انسان در مورد كارهايي كه كرده اند، سخن خواهند گفت-4

.�سعد بن عباده -5
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ؤالس
كداميك از پيامبران براي آن كه خداوند به او فرزنـدي بدهـد سـه روز بـا     -1

؟هيچكس صحبت ننمود

؟هاجر همسر كداميك از پيامبران بود-2

؟كداميك از خلفا را در خانه اش به شهادت رساندند-3

؟پيامبري كه پيشه اش نجاري بود-4

؟چه كسي جالوت را كشت-5

جواب
.÷حضرت زكريا -1
.هاجر همسر حضرت ابراهيم بود-2

.�حضرت عثمان بن عفان -3

.÷حضر زكريا -4
.حضرت داود جالوت را كشت-5

سؤال
؟چه كسي در بدر پيشنهاد تغيير مكان را مطرح كرد-1

؟كدام زن وحي بر او نازل گرديد-2

؟كدام سرزمين است كه تنها يك بار آفتاب برآن دميده است-3

؟مادر همه شهرهاستكدام شهر -4

؟هاي هستنده نامچها نزد خداوند زشترين نام-5

جواب
.�حباب منذر بن عمرو -1

����«. ÷مادر موسي -2� �!�"�!#���$��%"#�&���«.
بستر نيل جايي كه خداوند آن را براي عبـور حضـرت موسـي و پيـروان او     -3

.آب را در دو طرف نگاه داشت
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‘�u.مكه مكرمه است-4 É‹ΖçFÏ9 uρ¨Πé&3“t
à) ø9 $#ôtΒ uρ$oλm; öθym�]92: انعام[

...شاهنشاه، فرمانرواي فرمانراوايان و: هاي مانندنام-5

سؤال
؟كدام مادر بود كه مادر نداشت-1

؟رسول خدا با كدام زن كه قبالً يهودي بود ازدواج نمود-2

فت؟را چه كسي بر عهده گرسرپرستي مريم عليها السالم-3

؟پدر پيامبران چه كسي است-4

tΑ+آية -5 r'y™7≅ Í←!$y™5>#x‹ yèÎ/8ìÏ%#uρ∩⊇∪_]������ :�كسي نازل در مورد چه ]

؟گرديد

جواب
.حواء همسر حضرت آدم-1

.�صفيه دختر حي -2
.÷حضرت زكريا -3
.÷حضرت ابراهيم -4
ر عـذاب  در مورد نضر بـن حـارث كـه برخـود دعـا كـرد و روز بـدر دچـا        -5

.گرديد

سؤال

‰πtƒô×+معني آية -1 Ï! sùÏiΒBΘ$uŠÏ¹÷ρr&>πs% y‰ |¹÷ρr&77 Ý¡èΣ_]��(��	 :*+,[؟چيست

؟در كدام آيه آمده است» فقر«كلمه -2

؟سجده تالوت داراي چه حكمي است-3

در كدام آيه آمده است؟» اَك«كلمه -4
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’#t6tã§{+نابينا در آية » اعمي«منظور از كلمه -5 ¯< uθs? uρ∩⊇∪ βr&çνu !% ỳ4‘yϑ ôã F{$#

؟كيست]1–*: /�.[_∪⊅∩

جواب
.روزه سه روز يا اطعام شش مسكين يا ذبح يك گوسفند-1

≈ß+: سورة بقره268در آية -2 sÜ ø‹¤±9 $#ãΝ ä.ß‰ Ïètƒt
 ø)x! ø9 $#_.
.سنت مؤكده است-3

öΝ+: سورة مريم20آية -4 s9 uρà8r&$|‹ Éót/∩⊄⊃∪_.
.�اهللا بن مكتوم عبد-5

سؤال
؟خداوند چه اقوامي را با طوفان سخت مجازات نمود-1

؟كدام اقوام بودند كه به وسيله صائقه دچار عذاب شدند-2

؟چه كسي بود كه خداوند او را همراه با خانه در زمين فرو برد-3

%βÎ)tÏ¨+: آيه-4 ©!$#(#θãΨ tΒ# ušÏ% ©!$# uρ(#ρßŠ$yδ_]��(��	 :,1[ در مورد چه

؟استكسي نازل گرديده 

؟ها را خداوند در آب غرق نمودكدام ملت-5

جواب
.قوم لوط و قوم عاد-1

.قوم شعيب و ثمود-2

.قارون-3

.�سلمان فارسي -4

.و فرعون و لشكريانشقوم نوح-5

سؤال
؟كدام پيامبر است كه پدر و پدر بزرگ و جد او پيامبر بوده اند-1
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؟شودسورة قرآن است كه با نام دو ميوه آغاز ميكدام-2

؟در كدام آيه قرآن آمده است» هدهد«اسم -3

؟يابدرة قرآن است كه با نام دو پيامبر پايان ميوكدام س-4

؟هستندينزديكان خداوند چه كسان-5

جواب
عقـوب فرزنـد حضـرت اسـحاق فرزنـد      حضرت يوسـف فرزنـد حضـرت ي   -1

.ابراهيمحضرت

.»التين«رة سو-2

.سورة النمل20آيه -3

.»صحف ابراهيم و موسي» «االعلي«سورة -4

.اهل تدبر والتزام به قرآن-5

سؤال
؟آمده است» تاء«چند بار در قرآن همراه » معصيت«كلمه -1

؟ه نازل شده استحپس از سورة فاتهكدام سور-2

؟مخلوق نبودچه چيزي است كه وجود دارد و -3

≅È+آية معني -4 Ïo? u‘ uρtβ# uö
 à)ø9 $#¸ξ‹ Ï? ö
s?∩⊆∪_؟چيست

؟را تكميل كنيد»...	��86 ��567 	��34 2«اصل و قاعدة -5

جواب
.دو بار آمده است» مجادله«در سورة -1

.»المسد«سورة -2

.باشدقرآن است كه كالم خداوند و غير مخلوق مي-3

.»قرآن را با انديشه و آرامي بخوانيد«-4

5-»...�:�	 ;��<=«.
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سؤال
؟در كدام آية قرآن ذكر شده است» الجياد«كلمه -1

؟شودبه كدام دو سوره قرآن گفته مي» زهراوان«-2

؟كداميك از اصحاب بيش از همه در تفسير قرآن شهرت داشتند-3

؟در كدام آية قرآن كلمه شهر به صورت مفرد و جمع آمده است-4

؟بسم اهللا الرحمن الرحيم دو بار ذكر شده استدر كدام سورة قرآن-5

جواب
).ص(سورة 31آية -1

.بقره و آل عمران-2

.عبداهللا بن مسعود-3

.سورة توبه36آية -4

.سورة نمل-5

سؤال
؟نام چند تن از پيامبران در قرآن آمده است-1

؟كدام گاو بيش از همه شهرت دارد-2

؟آمده استكلمه الصديق در كدام آيه -3

؟در كدام آيه ذكر شده است» اللحيه«كلمه -4

χ++منظور از آية -5 Î)š�t∞ ÏΡ$x©uθèδç� tIö/F{$#∩⊂∪_؟چه كسي بود

جواب
.نفر1-25

.گاوي كه خداوند بني اسرائيل را به ذبح آن دستور داد-2

.سورة يوسف46آيه -3

.سورة طه94آية -4
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.عاص بن وائل-5
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سؤال
؟يابدپايان مي» سين«م سورة قرآن است كه همه آيات آن با حرف كدا-1

؟در كدام آيه از قرآن ذكر شده است» فَك«كلمه -2

…+آية -3 çµuΗ ©>tãß‰ƒÏ‰x©3“uθà) ø9 ؟در مورد چه كسي است_∪∋∩#$

؟چند سوره قرآن با الحمد هللا آغاز شده اند-4

؟ه استدر كدام يك از آيات قرآن آمد» يثرب«كلمه -5

جواب
.»الناس«سورة -1

.13البلد، آية «سورة -2

.÷حضرت جبرئيل -3
.سبأ–الفاطر –الكهف –األنعام –هاي الفاتحه سوره-4

.سورة األحزاب13آيه -5

سؤال
؟يابدپايان مي» دال«ره از قرآن است كه همه آيات آن با حرف وسكدام -1

ميلرا تك» ...ز خداوند خواستار شود هادت را اهركس صادقانه ش«حديث -2

.كنيد

هركس عمر او به پايـان برسـد و جهـاد نكنـد و در انديشـه جهـاد       «حديث -3

.ديرا كامل نماي» ...نباشد

؟در آن بكار رفته است» الفباء«كدام آيه قرآن است كه همه حروف -4

؟باشدهاي قرآن است كه داراي دو سجده ميكدام يك از سوره-5

ابجو
.سورة اخالص-1

.»دهد هرچند در بستر خود مرده باشدخدوند درجة شهداء را به او مي... «-2

.»با سهمي از نفاق مرده است... «-3
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.آخرين آيه سورة الفتح-4

.سورة الحج-5

سؤال
؟در كدام سورة قرآن نام هشت گروه مستحق زكات ذكر شده است-1

؟ها كدامندگانه قرار دارد آن تاريكيكي سهجنين به تعبير قرآن در تاري-2

؟كدام است» اقالب«حرف -3

؟كدام شهر است» بلد األمين«-4

؟گرفتسفرهاي زمستاني و تابستاني قريش به كجا انجام مي-5

جواب
.60سورة توبه آية -1

.گانه عبارتند از پوست شكم، رحم، مشيمههاي سهتاريكي-2

.حرف باء-3

.رمهمكه مك-4

.كردندها به شام سفر ميها به يمن و تابستانزمستان-5

سؤال
آيا نماز كسي كـه مسـح گـوش را در وضـو فرامـوش نمـوده و نمـازش را        -1

؟خوانده صحيح است

اگر كسي به جاي سر كاله يـا عمامـه اش را مسـح كـرده و در نمـاز آن را      -2

؟كنار گذاشته باشد صحيح است

ع آفتـاب از خـواب برخواسـته و در حـال مسـافرت      ش از طلـو يكسي كه پ-3

؟وضو از او دور است چه كاري را بايد انجام بدهداياست و آب بر

.است» ...حج عمره در ماه رمضان همچون «: اين حديث را تكميل كنيد-4

را » ...دم به گمراهي و تباهي رفته انـد  هرگاه كسي بگويد همة مر«: حديث-5

.كامل كنيد
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جواب
.فرمايد نمازش صحيح استمام احمد ميا-1

.خواندگيرد و نمازش را ميدوباره وضو مي-2

رود، اما اگر تـرس قضاشـدن نمـازش را    در صورت امكان به دنبال آب مي-3

.خواندنمايد و نمازش را ميداشته باشد، تيمم مي

.»مانند آن است كه با من حج نموده باشد... «-4

.»ترين آنهاستن و تباهترياو گمراه... «-5

سؤال
ايان وقـت نمـاز آب را يافتـه    كسي كه نمازش را با تيمم خوانده و قبل از پ-1

؟خوانديا نمازش را دوباره مياست، آ

؟آيا براي ازدواج گاهي مردم هم مدتي را بايد صبر كند-2

هرگاه كسي روز جمعه وارد مسجد گرديد و امام مشـغول خوانـدن خطبـه    -3

؟چكار بايد بكندبود، 

» باشـد ... هركس آخرين سخن ال إلـه إال اهللا  «: فرمايداين حديث را كه مي-4

.را تكميل نمايد

.را كامل كنيد» ...اگر با نصف يك خرما هم بوده «:حديث-5

جواب
.نيازي به اعاده نماز ندارد: فرمايدامام احمد مي-1

با خواهر او ازدواج كند، عـده  هرگاه مردي زنش را طالق بدهد و بخواهد -2

.و مدتي را بايد صبر كند، و زماني هم كه يكي از چهار زنش را طالق داده باشد

.خوانددو ركعت نماز كوتاه را مي-3

.»رودبه بهشت مي... «-4

.»خود را از آتش جهنم برهانيد... «-5
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سؤال
ر طـالق داده  بـا بار نكاح و دوچگونه ممكن است زني در يك ساعت دو-1

؟شود

كنـد، امـا خريـد و فـروش آن حـرام      حيواني است كه انسان را خدمت مـي -2

؟است

.را كامل نماييد» ...نماز معراج «حديث -3

.را كامل كنيد» ...دنيا زندان اهل ايمان و«حديث -4

را كامـل  » ...اين دين چيزي را كـم و زيـاد كنـد    هركس در امور «حديث -5

.نماييد

جواب
شود و پيش از معاشـرت طـالق داده شـده و ديگـري او را نكـاح      نكاح مي-1

.دهدنموده و طالق مي

.سگ-2

.»نماز معراج اهل ايمان است«-3

.»و بهشت اهل كفر و دنياپرستي... «-4

.»كار او مردود است... «-5

سؤال
.»...زيرا،از سوءظن جداً دوري كنيد«: معني اين حديث را كامل كنيد-1

را كامل » ...فحش و ناسزاگفتن به مسلمان نشانة فسق و مرزشكني«حديث -2

؟نماييد

.را كامل كنيد» ...مانند چشم از آتش جهنم مصون ميصاحبان دوگونه «-3

ــس از آن    -4 ــوده، پ ــل نم ــراي طــالق همســر خــود وكي كســي ديگــري را ب

اند پـس از آن زن او  توشود، آيا وكيل ميكننده با همسر خود همبستري ميوكيل

؟را طالق بدهد

؟چه زماني همبستري حرام اما مقدمات آن حرام نيست-5
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جواب
.»سوءظن بدترين كالم است...«-1

.»و جنگ با او كفر است... «-2

چشمي كه از ترس خداوند بگريد، و چشمي كه در راه خـدا نگهبـاني   .... «-3

.نمايد

ن انه ارتبـاط و عالقـه اسـت، پـس از آ    ي آنـان نشـ  به دليل آن كـه همبسـتر  -4

.شودوكالت باطل مي

.به هنگام حيض و نفاس و قطع آن پيش از استحمام-5

سؤال
كند وقتـي كـه نيـاز بـه قبـول      كفايت مي» ايجاب«آيا در عقد و معامله تنها -1

؟پيش از شنيدن قبول فوت كند» موجب«داشته باشد و گوينده 

؟ت آن هردو حرام هستندچه موقع همبستري و مقدما-2

؟توان آن را قضاء كرداي ميكدام عبادت است كه تنها در وقت ويژه-3

شود و آنهم زمـاني  هم غيرت و حساسيتش برانگيخته ميخداوند«: ثيدح-4

؟را تكميل نماييد» ...است كه

را كامـل  » ...چيـز در ميـان مـردم نشـانه جهـل و نـاداني اسـت       دو«: حديث-5

؟كنيد

ابجو
.تنها در مورد وصيت جايز است-1

.به هنگام حج و عمره در حالت احرام-2

.حج-3

.»انسان مرتكب گناه و نافرماني بشود. ..«-4

.»به نسب و خانوادة ديگران، و نوحه و زاري بر مردگانهينتو.. .«-5
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سؤال
.دادن عملي خاص استها تنها در گرو انجامازدواج با برخي از خانم-1

؟خانمي كه نياز به غسل دارد و آب در اختيار ندارد چكار بايد انجام بدهد-2

حكم نماز كسي كه به وجود نجاست بر لبـاس خـود آگـاه و حكـم آن را     -3

؟داند چيستنمي

.را تكميل نماييد» ...كسي كه مجاهدي را تجهيز نمايد«: حديث-4

.را كامل كنيد» ...ورزد كسي كه به مردم ترحم نمي«:حديث-5

جواب
ازدواج با خواهر و عمه و خاله زن تنها زماني صحيح اسـت كـه زن طـالق    -1

.داده شود

كند و چنانچه آب پيدا نكرد، تـيمم  تا كمي قبل از پايان وقت نماز صبر مي-2

.كندمي

.نمازش صحيح نيست و آن را بايد اعاده نمايد-3

.متفق عليه»رفته باشدن است كه خود به جهاد همچون آ... «-4

.متفق عليه»خواهد نمودخداوند هم به آن ترحم ن... «-5

سؤال
؟را كامل كنيد» ...كاملترين جهاد : حديث-1

؟را كامل نماييد» ...تان هايبهشت و جهنم از بند كفش«: حديث-2

قطـع شـود چكـاري را بايـد     نزديك به اواخر وقت نماز اگر عادت خانمي -3

هد؟انجام د

ب ا قيمـت بدهنـد، آ  اگر براي انسان مسافري آب را جهت غسل يا وضو بـ -4

؟تواند تيمم نمايدبايد بخرد يا مي

هم مشـكل  ايان مدت معمول عادت ماهيانـه بـاز  تكليف خانمي كه پس از پ-5

؟دارد، چكاري را بايد انجام بدهد



��30آن، سنت، فقه، سيرهسؤال و جواب در بارة قر1200

جواب
.ابوداودرواه »گفتن رو در روي حاكم ستمكار استسخن حق... «-1

.رواه البخاري»به شما نزديكترند... «-2

.نمايدمانند كسي كه آب را يافته باشد، يعني ابتداء غسل مي-3

در صــورتي تــوان مــالش را داشــته باشــد و زيــادگران نباشــد، بايــد آب را -4

.خريداري كند

بنـدد و بـراي هرنمـاز واجبـي وضـوي      را بـه هنگـام نمـاز مـي    محل عـادت -5

.خواندگيرد و نمازش را مييجديدي م

سؤال
؟را كامل كنيد» ...ها كساني هستند كه عمرشان سانبهترين ان«: حديث-1

؟را كامل نماييد» ...اي آب بنوشد كسي كه در ظروف نقره«: حديث-2

شود، و براي غسـل تـرس بـه    خانمي كه در سفر عادت ماهيانه اش قطع مي-3

؟باشد چكاري را بايد انجام بدهدجاماندن از همراهان را داشته

؟تواند، ولي عقد نكاح هم عروس و هم داماد بشودچه كسي مي-4

؟را كامل نماييد» ...هيچكس با زن نامحرمي خلوت نكند مگر«: حديث-5

جواب
.رواه الترمذي»شان فراوان باشدالني و عمل نيكطو... «-1

.متفق عليه»مه كرده استاي خود بيدر واقع آتش جهنم را بر... «-2

.كندتيمم مي-3

.پدر بزرگ پدري هردو آنها-4

.متفق عليه»آن كه محرمي همراه او باشد... «-5

سؤال
را كامـل  » ...بلكـه ،مالك پهلـواني و قهرمـاني زور و بـازو نيسـت    : حديث-1

؟نماييد
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.را كامل كنيد» ...دنيا نوعي نعمت است و بهترين آن «: حديث-2

.را كامل نماييد» ...اي كهشدههاي ژوليده و راندهكم نيستند آدم«: حديث-3

گفتن نمـاز  داند سخنگويد و نمينماز سخن ميحكم شرعي كسي كه در -4

؟نمايد چيسترا باطل مي

حكم شرعي كسي كه در سرزميني غير اسالمي مسلماني ديگر را به تصور -5

؟، چيستآن كه جنجگوي دشمن است كشته باشد

جواب
متفـق  »هاي نارواي خويش چيره باشـد قهرمان كسي است كه برخواسته... «-1

.عليه

.متفق عليه»زن پرهيزكار و نيكوكار است... «-2

.رواه مسلم»پذيردا سوگند دهد، دعايش را مياگر خداوند ر... «-3

.گرددنماز او باطل مي-4

.قصاص و ديه بر او واجب نيست-5

لسؤا
كسي كه در مورد مشروعيت قصر نماز ترديد دارد چكاري را بايـد انجـام   -1

؟بدهد

حكم شرعي كسي كه مسلماني را كه پيشتر مرتد شده و او از بازگشتش به -2

؟اسالم آگاهي نداشته كشته باشد، چيست

.»...هيچيك از شما ايمان ندارد و مگر آن كه «: حديث-3

صالح شوند، همه اجتماع اصـالح خواهنـد شـد،    دو گروهند كه اگر آنان ا-4

؟كدامند

.را كامل نماييد» ...حد فاصل ميان انسان و كفر و شرك «: حديث-5

جواب
.نمازش را بايد كامل بخواند-1
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.كننده اقدام به قتل باشدتواند توجيهشود، زيرا گمان نميقصاص مي-2

ديگـران نيـز دوسـت داشـته     دارد و برايهرچه را براي خود دوست مي... «-3

.»باشد

.علما و حاكمان-4

.»نماز است... «-5

سؤال
حكم شرعي كسي كه در هنگام ركوع از رسيدن به امام مشـكوك باشـد،   -1

؟چيست

؟ه ركني ديگر را بايد انجام داددر حج عمره پس از احرام چ-2

ا مبـاح  فرموده است بـراي مـ  �كدام دو مرده و خون است كه رسول خدا -3

؟هستند

؟چه كسي بود آشكارا بدون هراس از مشركين از مكه خارج گرديد-4

؟بيعت نمودند�در بيعت عقبه اول چند نفر از مردم انصار با رسول خدا -5

جواب
.آيدآن ركعت براي او به حساب نمي-1

.طواف-2

.»و طحالكبد «: و دو خون عبارتند از» ملخ و ماهي«: دو مرده عبارتند از-3

.�حضرت عمر بن خطاب -4

.دوازده نفر-5

سؤال
كدام صحابي بود كه بعد از شهادت جنازه اش در ميان زمين و آسمان بلند -1

؟گرديد

چه كسي پيشنهاد كرد كه در جنـگ احـزاب برگـرد مدينـه خنـدق كنـده       -2

؟شود
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؟اشر لقب چه كسي هستندح–عاقب –ي ماح: صفات-3

؟هاي رسول خدا كتاب نوشتولين بار در مورد غزوهاي اچه كسي بر-4

؟را تكميل كنيد» ...ور بخاطرگمرده در «: حديث-5

جواب
.عامر بن فهيره-1

.سلمان فارسي-2

.�محمد رسول اهللا -3

.عروه بن زبير-4

.»شودوصيت به گريه و زاري براي او عذاب مي... «-5

سؤال
؟كشتن پيامبر تالش كردكدام زن يهودي بود كه براي-1

ار هم براي خداوند سجده كند در پيش از آن كه حتي يك بدچه كسي بو-2

؟ه احد به شهادت رسيدوزغ

كداميك از اصحاب بر خود نذر كرد كه مشركين را لمس نكند و نگذارد -3

؟مشركي هم او را لمس نمايد

؟چه كسي بيش از همه به رسول خدا شباهت داشت-4

ــود  منظــور-5 بزرگــواري كــه «: حضــرت عمــر از ايــن ســخن چــه كســاني ب

.»گواري ديگر را از بردگي آزاد كردربز

جواب
.زينب دختر حارث زن سالم بن مشكم-1

.عمرو بن ثابت بن وقش-2

.عاصم بن ثابت-3

.�حسن بن علي -4
.حضرت ابوبكر و حضرت بالل حبشي-5
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سؤال
؟ه كسي بوده بدر چوزاولين صحابي شهيد در غ-1

؟تيراندازان لشكر اسالم در غزوه احد چند نفر و فرمانده آنها چه كسي بود-2

چه كسـاني بخـاطر تهمـت بـه حضـرت عايشـه       » افك«در ارتباط با جريان -3

؟شالق زده شدند

؟همسران كداميك از انبياء دنيا را بر آخرت ترجيح دادند-4

؟مودبا كدام زن مسيحي ازدواج فر�رسول خدا -5

جواب
.�بن سراقه هارثمهجع خدمتكار حضرت عمر يا ح-1
.نفر و فرماندة آنان عبداهللا بن جبير اوسي بود2-50

.بنت جحشنهحم–مسطح بن اثاثه –حسان بن ثابت -3

.همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط-4

.ماريه قبطيه-5

سؤال

›øŠs9öΝà6ø§{+: مفهوم آيه-1 n= tãîy$oΨ ã_βr&(#θäótG ö;s?WξôÒsùÏiΒöΝ à6În/§‘_

؟چيست]<+*: 	��)��[

؟حضرت هود به ميان كدام قوم فرستاده شد و سرانجام آنها چگونه شد-2

.»...هركس نماز عصر را ترك كند «: اين حديث را تكميل نماييد-3

؟را كامل نماييد»...آرايش اهل ايمان تا همانجايي است كه«: روايت-4

؟را كامل كنيد» ...بهترين شما كسي است كه قرآن را«: حديث-5

جواب
.»به هنگام حج تجارت و كاسبي حرام و ممنوع نيست«-1

.به ميان قوم عاد و عاقبت با طوفان سخت نابود شدند-2

.رواه البخاري»ماندثمر مياعمالش بي... «-3
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.»شويدآب وضو آن را مي... «-4

.رواه البخاري»به ديگران فرا دهدفرا گيرد و-5

سؤال
؟حضرت صالح به ميان چه قومي برگزيده شد و سرانجام آنها چگونه شد-1

؟آمده است» الفراش«در كدام آيه كلمة-2

؟را تكميل نماييد» ...هركس به خداوند و روز قيامت ايمان دارد«: حديث-3

ر اولي كلمـه آغـازين دومـي    ه اند كه كلمه آخدر جزء اخير كدام دو سور-4

.است

؟كامل نماييد» ...زيرا ! براي سحري برخيزيد«: حديث-5

جواب
.به ميان قوم ثمود و سرانجام به وسيله صاعقة نابود شدند-1

.»سورة القارعه4در آية «-2

.»خير بگويد يا ساكت باشد... «-3

.»الفجر«و سورة » قدر«سورة -4

.»سحري بركت داردبرخاستن براي ... «-5

سؤال
؟در كدام آيه از قرآن آمده است» كةشو«كلمة -1

؟كدام آية از قرآن را در صفا و مروه قرائت فرمود�رسول خدا -2

؟نفس انسان داراي چند حالت است-3

؟چه زناني هستند كه خداوند آنها را نمونه كفر ناميده است-4

.را تكميل نماييد» ...هرگاه وارد مسجد شديد «: حديث-5

جواب
.سورة األنفال7آية -1
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.نفس اماره–امةنفس لو–مطمئنةنفس -3

.زن حضرت نوح و زن حضرت لوط-4

.»دو ركعت نماز بخوانيد... «-5

سؤال
؟را كامل نماييد» ...قرآن را قرائت كنيد، زيرا قرآن «: حديث-1

» ...هركس ماه رمضان را براساس ايمان اميد به اجـر روزه بگيـرد   «: حديث-2

؟را كامل نماييد

؟»من خداي برتر شما هستم«: چه كسي به مردم گفت-3

؟در جزء عم چند سجده وجود دارد-4

؟اصحاب كهف چند نفر بودند-5

جواب
.»خواهد كردروز قيامت دوستدارانش را شافعت... «-1

.شودگناهان پيشين او بخشيده مي... «-2

.فرعون-3

.يك سجده» العلق«يك سجده و در سورة » اإلنشقاق«در سورة -4

.»داندبجز خداوند كسي تعداد صحيح آنها را نمي«-5

سؤال
؟مكه كي فتح گرديد-1

؟پس از هجرت رسول خدا چند بار حج نمود-2

؟الي بودالوداع در چه سحجة-3

؟اولين زني كه پس از حضرت خديجه ايمان آورد كي بود-4

؟اولين كسي كه در مدينه به پيشنمازي ايستاد چي كسي بود-5
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جواب
.ماه رمضان سال هشتم هجري-1

.يك بار-2

.سال دهم هجري-3

.�ام الفضل همسر عباس -4
.�مصعب بن عمير -5

سؤال
؟نام كامل امام مسلم چيست-1

؟چيست» ابوهريره«نام -2

؟ابوسفيان چي نام داشت-3

؟چي بود�كنيه عبداهللا بن عمر -4

؟آخر بخش چهارم قرآن كدام سوره است-5

جواب
.مسلم بن حجاج بن مسلم نيشابوري-1

.عبدالرحمن بن صخر-2

.صخر بن حرب-3

.ابوعبدالرحمن-4

.»الزمر«آخر سورة -5

سؤال
؟كدام غزوه به شهادت رسيدحضرت حمزه در -1

؟نام امام ابوحامد غزالي چيست-2

؟شهيد قرآن در عصر حاضر كيست-3

؟چه كسي است» المصابيحةمشكا«نويسنده كتاب -4

؟سورة فاتحه داراي چند كلمه است-5
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جواب
.در غزوه احد-1

.محمد بن محمد بن محمد غزالي طوسي-2

./شهيد سيد قطب مصري -3
.بن عبداهللا خطيب تبريزيمحمد -4

.كلمه5-20

سؤال
؟چه كسي است» الطب النبوي«نويسنده كتاب -1

توجهي ن را به دست فراموشي و بيدر مورد كساني كه قرآ�رسول خدا -2

؟فرمايدسپارند، خطاب به خداوند چي ميمي

؟كيست» الطحاويهةالعقيد«نويسندة كتاب -3

؟ف استسورة فاتحه داراي چند حر-4

؟كنيه امام بخاري چيست-5

جواب
.ابن قيم الجوزية-1

.»پروردگارا قومم اين قرآن را به دست فراموشي سپردند«-2

.احمد بن محمد طحاوي-3

.حرف4-113

.ابوعبداهللا-5

سؤال
؟كدام سورة قرآن متن و خالصه شدة همه مفاهيم قرآني است-1

.گرداندي دور مينماز نمازخوان را از چه چيزهاي-2

؟كنيه عبداهللا بن عباس چيست-3

؟نام ابوذر غفاري چيست-4

؟در كدام سورة قرآن است» الكرسيةيآ«-5
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جواب
.سورة فاتحه-1

.از فحشا و فساد-2

.ابوالعباس-3

.جندب بن جناده-4

.سورة البقره-5

سؤال
؟كيست» المعجم المفهرس«نويسنده كتاب -1

؟را چه كسي شكست» عزي«بت -2

؟داراي چند آيه است» البروج«سورة -3

؟چه كسي است» ظالل القرآن«نويسنده تفسير في -4

؟ه كسي بودصحابي شاعر رسول خدا چ-5

جواب
.محمد فؤاد عبدالباقي-1

.�خالد بن وليد -2

.آيه3-22

.شهيد سيد قطب-4

.�حسان بن ثابت -5

سؤال
؟چي بود» دمقداد بن اسو«كنيه -1

؟نه استفضيلت نماز در مسجد االقصي چگو-2

ان كدام شهر بود؟اولين قبله مسلمان-3

؟مادر عبداهللا بن زبير چه كسي است-4

؟گر بالل را به قتل رسانيدچه كسي اميه بن خلف شكنجه-5



��40آن، سنت، فقه، سيرهسؤال و جواب در بارة قر1200

جواب
.ابو معبد-1

.نماز است500بر اآن برپاداش -2

.شهر بيت المقدس-3

.�دختر حضرت ابوبكراسماء -4
.خود او را كشت�بالل-5

سؤال

'Äd“r+آية -1 Î6sùÏIω# u$yϑ ä3În/ u‘Èβ$t/ Éj‹ s3è?∩∈∈∪_ شده ذكر چند بار در قرآن

؟است

؟چند بار در قرآن آمده است» جنت«كلمه -2

؟شده استچند بار در قرآن ذكر» النار«لمة ك-3

؟ي بوداولين مردي كه مسلمان گرديد چه كس-4

؟اولين زني كه اسالم آورد كي بود-5

جواب
.بار1-31

.بار2-66

.بار3-126

.�حضرت ابوبكر صديق -4

.�حضرت خديجه -5

سؤال
!پروردگـارا «: خواست او را بكشد گفتچه كسي بود وقتي كه حجاج مي-1

.»ن به او مهلت مده كسي ديگر را بكشدمبعد از 

؟ت يافت چه كسي بودمدينه وفاآخرين صحابي كه در-2

؟چه كسي هجرت رسول خدا را مبني تاريخ اسالم قرار داد-3
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؟در كداميك از نمازها بود مسلمانان مكلف به تغيير قبله شدند-4

؟ترين آيه قرآن كدام استطوالني-5

جواب
.سعيد بن جبير-1

.سهل بن سعد انصاري-2

.در نماز ظهر بود-3

.رة بقرهسو282آية -4

.سورة بقره-5

سؤال
؟روز فتح مكه چه كسي بر روي كعبه اذان گفت-1

؟م قرآن كدام استاولين سورة جز چهارده-2

؟آن كدام استسومين سورة قر-3

؟س از غزوه تبوك چه كسي اميرالحاج بودپ-4

؟رسول خدا روز فتح مكه كليد كعبه را به چه كسي سپرد-5

جواب
.�حبن ربالبال-1

.»الحجر«سورة -2

.سورة آل عمران-3

.�ابوبكر صديق -4

.�عثمان بن عفان -5

سؤال
؟ترجمان و مفسر قرآن چه كسي بود-1

؟نام دو نفر از نويسندگان وحي را ذكر كنيد-2
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؟ت كرد چه كسي بودكه آشكارا در مدينه قرآن را قرائاولين كسي -3

؟بودچيست و اهل كجا» ابن جرير«نام -4

؟هم داشتنداو عبداهللا بن عباس چه نسبتي ب�رسول خدا -5

جواب
.�عبداهللا بن عباس -1

.�زيد بن ثابت–ابي بن كعب -2
.�عبداهللا بن مسعود -3

.رير طبري و اهل شمال ايران بودمحمد بن ج-4

.است�پسر عموي رسول خدا�عبداهللا بن عباس-5

سؤال
درآمد و رسول خدا پس از آزادنمـودنش بـا او ازدواج   در خيبر به اسارت-1

؟نمود

؟تاشدر كشتن مسيلمه كذاب مشاركت د-2

؟طلبيدرزه ميپيامبر گرامي اسالم را به مبا-3

؟چه كسي است» هنسو شرح ال» المصابيح«ه دو كتاب نويسند-4

؟در چه سالي غزوه خندق روي داد-5

جواب
.�ام المؤمنين صفيه دختر حي-1
.�عبداهللا بن زيد المازني األنصاري-2

.انجشه-3

.ابومحمد حسين بن مسعود بغوي-4

.در سال پنجم هجري-5
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سؤال
؟دومين مسجد كه در تاريخ بر روي زمين ساخته شد-1

؟داراي چند آيه است» الفجر«سورة -2

؟به دنيا آمد�در چه سالي رسول خدا -3

؟سي استذبيح و قرباني لقب چه ك-4

؟از بقيه فوت نمودكداميك از همسران رسول خدا پيش-5

جواب
.مسجد األقصي-1

.آيه2-30

.در عام الفيل-3

.�اسماعيل فرزند حضرت ابراهيم -4
.�حضرت خديجه -5

سؤال
؟نمايدمعرفي مي» منعم عليهم«قرآن چه كساني را -1

؟همراه رسول خدا هنگام هجرت چه كسي بود-2

؟سورة انبياء در كدام جزء قرآن است-3

؟يعني چه» ال إله إال اهللا«-4

؟سورة بقره مكي يا مدني است-5

وابج
.پيامبران و صديقين و شهداء و صالحين-1

.�حضرت ابوبكر صديق -2

.17در جزء -3

.معبود بحقي نيست مگر خداوند يكتا و يگانههيچ -4

.مدني است-5
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سؤال
؟كه يكي از زنان صحابي است، چيست»انيام ه«نام -1

؟در كدام جزء قرآن است» هود«سورة -2

؟پاداش نماز در مسجد پيامبر گرامي چگونه است-3

؟نزد متكلمين چيست» ايمان«معني -4

؟از آن چه كساني است» بر و نيكي و سعادت«-5

جواب
.�فاخته دختر ابوطالب -1
.در جزء دوازدهم-2

.ابر مساجد ديگر استهزار بر-3

.»هاي ايمانيو عمل به مسئوليت–اقرار زباني –باور قلبي «-4

.اهل ايمان و توحيد و تقوي و عدالت باشند-5

سؤال
؟ددقيقاً وسط قرآن در كدام سوره و آيه قرار دار-1

؟نام كدام سوره است» سبع المثاني«-2

؟آفرين قرآن استفاده كردتوان مستقيماً از تعاليم تعالي چگونه مي-3

؟قرار داده است» توحيد«چرا خداوند اساس دعوت پيامبران را بر -4

؟كيست» تلبيس ابليس«نويسنده كتاب -5

جواب
�?�«در سورة الكهف و كلمة -1@���A�B��!«.
.سورة فاتحه-2

ت با آشنايي به زبان عربي و لغات اصيل آن و علوم البالغه و شأن نزول آيا-3

.�و سيره رسول گرامي 



��45آن، سنت، فقه، سيرهسؤال و جواب در بارة قر1200

ندگي و كه به ناحق بر ز» فرماروايان و فريادرسان«براي براندازي حكيمانة -4

.و عبوديت و فرمانبرداري تنها از خداوندانديشه مردم مسلط شده اند،

.عبدالرحمن بن جوزي بغدادي-5

سؤال
؟منداهاي اسالم كداركان و پايه-1

؟تا هستندندنماز واجب در شبانه روز چ-2

.هاي دوران جاهليت كدامندتبزرگترين ب-3

؟به عمره در ماه رمضان چگونه استپاداش رفتن-4

؟بيشتر به خاطر چه چيزهايي بود�شهرت حضرت عايشه -5

جواب
حـج و  –زكـات  –روزه –نمـاز  –معـاد  –نبـوت  –توحيد و يكتاپرسـتي  -1

.جهاد

.دپنج نماز هستن-2

.عزي–منات–الت -3

.عمره در ماه رمضان به اندازه يك حج تمتع اجر و پاداشي دارد-4

اهتمـام بـه امـور اجتمـاعي ذكـاوت و قـوت       �حفظ احاديث رسول خـدا  -5

.حافظه

سؤال
؟كجاي بدن مرد از نظر شرعي عورت است-1

در كدام نماز مسلمانان براي اولين بار به امر خداوند روي خود را به طرف -2

؟برگرداندندكعبه

؟ترين سورة قرآن كدام استيطوالن-3

؟سورة قرآن كدام سوره استترين كوتاه-4

؟چند بار در قرآن آمده است» جاهليت«كلمه -5
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جواب
.نافاز زانو تا-1

.نماز عصر-2

.سورة البقره-3

.سورة الكوثر-4

.بار5-4

سؤال
؟كيست» الدر المنثور«نويسنده تفسير -1

؟ابن كثير كيست و تفسير او چي نام دارد-2

؟چه كسي است» احياء علوم الدين«نويسنده كتاب -3

؟امام مسلم كي وفات يافت-4

؟هاي هستندتاب در حديث چه كتابكترين صحيح-5

جواب
.جالل الدين سيوطي-1

.نام او اسماعيل بن عمر بن كثير و تفسير او مشهور به تفسير ابن كثير است-2

.زاليامام ابوحامد محمد غ-3

.هجري قمري261سال -4

.صحيح امام مسلم و صحيح امام بخاري-5

سؤال
؟چه كسي بود�آخرين همسر پيامبر -1

؟چند بار به حج رفتند�رسول خدا -2

؟لقب چه كسي است» ذوالنورين«-3

؟لقب كدام يك از اصحاب است» سيف اهللا«-4

؟شكن بني قريظه فرمان دادارت يهوديان پيمانچه كسي بر قتل و اس-5
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جواب
.ام المؤمنين ميمونه دختر حارث هاللي-1

.يك بار-2

.�عثمان بن عفان -3

.�خالد بن وليد -4

.�سعد بن معاذ -5

سؤال
؟غزوه خيبر چه زماني روي داد-1

ه آخرين جزء قرآن كدام سوره است؟اولين سور-2

؟ي به وقوع پيوستفتح مكه در چه سال-3

؟ابليس از چه چيزي آفريده شده است-4

هايي براي اولين بار قـرآن را بـه انگليسـي ترجمـه     چه كساني و در چه سال-5

؟كردند

جواب
.سال هفتم هجري-1

.سورة النبأ-2

.ماه رمضان سال هشتم هجري3-17

.از آتش-4

.ميالدي1954ميالدي و هيتكلمان در سال 1143در سال » كنت«-5

سؤال
؟چيست�كنيه حضرت عايشه -1

؟دو كتاب امام نووي را نام ببريد-2

؟چه كسي است» المنار«نويسنده تفسير -3
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ها را در زندان ماند و خانمي كه در راه دعوت اسالمي معاصر بيشترين سال-4

؟هاي گوناگون قرار گرفتمورد شكنجه

؟ي معاصر را نام ببريدهاي محمد غزالدو كتاب از كتاب-5

جواب
.ام عبداهللا-1

.المجموع در فقه و شرح صحيح امام مسلم-2

.هاي محمد عبدهمحمد رشيد رضا با استفاده از افكار و درس-3

.زينب غزالي مصري-4

.ل مع القرآنمكيف نتعا–فقه السيره -5

سؤال
؟ريزي شدمسجد االقصي به دست چه كسي پايه-1

؟ي قصد داشت كعبه را ويران كندچه كس-2

؟آخرين سورة جزء تبارك كدام است-3

؟مصر به دست چه كسي فتح گرديد-4

؟اي كه در مورد جنگ نازل گرديد كدام آيه بوداولين آيه-5

جواب
.�حضرت يعقوب پسر حضرت اسحاق -1
.ابرهه-2

.»المرسالت«سورة -3

.�عمرو بن عاص-4

.حجسورة ال39آية -5

سؤال
؟روزه در چه روزهايي حرام است-1
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؟بيشترين كفاره چيست-2

؟مستحبات روزه كدامند-3

؟ي بوده احد پرچمدار سپاه اسالم چه كسدر غزو-4

؟كنندچند نفر ماليك عرش خداوند را حمل مي-5

جواب
.روز عيد رمضان و روز عيد قربان-1

زادكـردن  آ: ضان كه عبارت است ازكفاره همبستري به هنگام روزه ماه رم-2

.هم و يا دادن غذا به شصت نفر مستمنداي مسلمان يا دو ماه روزة پشت سربرده

.هاسحري در آخر شب، ترك همه گناهان و نافرمانيافطار در اول وقت،-3

.�مصعب بن عمير -4

.هشت نفر-5

سؤال

ä3tFø9+: معني آيه-1 uρöΝ ä3Ψ ÏiΒ×π̈Β é&tβθãã ô‰ tƒ’ n< Î)Î�ö sƒø: $#tβρã
 ãΒ ù' tƒuρÅ∃ρã
 ÷èpRùQ $$Î/

tβöθyγ÷Ζ tƒuρÇtãÌ
 s3Ψ ßϑ ø9$#4y7 Í×̄≈ s9 'ρé&uρãΝèδšχθßsÎ= ø! ßϑ ø9 ؟چيست_∪⊇⊂⊆∩#$

؟چيست» شيطان«معني لغوي -2

؟قرآن داراي چند جزء است-3

؟بريدبپيامبران اولوالعزم را نام -4

؟داشتندچند سال �رسول خدا،به هنگام بعثت-5

جواب
.»از ميان شما باشند كساني كه ديگران را به خير و نيكي دعوت كنند«-1

.شيطان به معني دوري و يا فرورفتن است-2

.جزء3-30

.محمد صلي اهللا عليهم أجمعين–عيسي –موسي –ابراهيم –نوح -4
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.سال5-40

سؤال
؟وجود دارد» ايمان«اي ميان معني لغوي و اصطالحي كلمة چه رابطه-1

؟ه مؤته چه كسي بودوزر غفرمانده شهيد سپاه اسالم د-2

؟چند سال خالفت نمود�حضرت ابوبكر صديق -3

؟ديدگاه اسالم در مورد كار و تالش اقتصادي چگونه است-4

؟پس از هجرت به دنيا آمد چه كسي بودكهاولين كودكي-5

جواب
ه نـ يعني مؤمن با ايمـان خـود زمي  ،ردادن استبه معني در امنيت قرا» ايمان«-1

.نمايدامنيت دنيا و آخرت را فراهم مي

.�زيد بن حارثه -2

.سال سه ماه و هشت روزدو-3

.دانداسالم كار مشروع و مفيد را عبادتي ضروري مي-4

.�نعمان بن بشير انصاري-5

سؤال
؟همسر پيامبري بود و دختر پيامبري ديگر-1

؟پس از هجرت چند بار به حج عمره رفتند�خدا رسول-2

؟عمره حديبيه در چه سالي بود-3

در كدام جزء قرآن قرار دارد؟» سبأ«سورة -4

؟هيئت نمايندگي نجران در چه سالي به خدمت رسول خدا رسيدند-5

جواب
.�دختر حضرت شعيب و همسر حضرت موسي-1
.چهار بار-2
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.سال ششم هجري-3

.جزء بيست و دوم قرآندر -4

.سال نهم هجري-5

سؤال
؟چه بود�كنيه بالل بن رباح-1

؟يعني چي» رواه الشيخان«-2

؟پاداش نماز در مسجد الحرام چگونه است-3

پـيش از بقيـه   �پـس از فـوت رسـول خـدا    �كداميك از همسران پيامبر-4

؟فوت نمود

؟هنگان وفات چند همسر داشت�رسول خدا -5

وابج
.ابوعبداهللا-1

.يعني بخاري و مسلم هردو آن را روايت كرده اند-2

.يكصد هزار برابر نماز در جاهاي ديگر-3

.�زينب دختر جحش-4
.همسر5-9

سؤال
؟اولين نوجواني كه ايمان آورد چه كسي بود-1

؟بسم اهللا الرحمن الرحيم چند بار در قرآن ذكر شده است-2

؟چند بار در قرآن آمده است�ينام حضرت عيس-3

؟شدن شوهرش در فتح مكه مسلمان گرديدخانمي كه پس از مسلمان-4

؟يستسخن ك» ها را كشته امدترين انسانبا اين نيزه ام بهترين و ب«-5
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جواب
.�علي بن ابي طالب -1

.بار2-114

.بار3-25

.ه همسر ابو سفيانهند دختر عتب-4

.و مسيلمه كذاب را كشت�م وحشي كه حضرت حمزهاي به نابرده-5

سؤال
؟گرفتدعوت رسول خدا در مكه چند سال به صورت مخفي انجام مي-1

؟در آغاز دعوت مسلمانان به كجا مهاجرت كردند-2

چه كسي رسول خدا را پس از برگشتن از طائف در پناه حمايـت خـويش   -3

؟قرار داد

؟قرائت شداولين مسجدي كه قرآن در آن-4

؟كي و كجا وفات يافت�زيد بن ثابت انصاري-5

جواب
.سال1-3

.حبشه-2

.مطعم بن عدي-3

.مسجد بني زريق در مدينه-4

.هجري در مدينه منوره45سال -5

سؤال
؟نازل گرديد�اولين بار وحي در كجا بر رسول خدا -1

ند و سـرانجام همسـر   خانمي كه پدر و برادرش بدست مسلمانان كشته شـد -2

؟رسول خدا گرديد چه كسي بود

Ρ̄$+» آيه«-3 Î)$oΨ óstFsùy7 s9$[s÷G sù$YΖJ Î7•Β∩⊇∪_؟در چه موردي نازل گرديد



��53آن، سنت، فقه، سيرهسؤال و جواب در بارة قر1200

؟ت نمودندوفكجا �حضرت بالل بن رباح-4

؟بودنديناولين شهيد در راه اسالم چه كسااولين مسلمان و-5

جواب
.در غار حراء-1

.�صفيه دختر حيام المؤمنين -2
.در مورد مصالحه حديبيه-3

.در دمشق-4

�و اولـين شـهيد حضـرت سـميه    �ن حضرت خديجـه اولين مسلما-5
.بود

سؤال
خواند؟در نماز چهار بار تشهد ميچه موقع يك نفر -1

؟داراي چند آيه است» قدر«سورة -2

؟داردقرارسورة مريم در كدام جزء قرآن-3

؟فرينده شدچه روزي آحضرت آدم در-4

؟چه بود�»ابودرداء«نام -5

جواب
.اقتداء به امام در نماز مغرب پي از برخاستن او از ركوع ركعت دوم-1

.آيه2-5

.16جزء -3

.روز جمعه-4

.عمويمو بن مالك بن قيس األنصاري-5

سؤال
؟چه كسي پس از سليمان بن عبدالملك به خالفت رسيد-1
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كه در روز والدتش رسول خدا كـام او را شـيرين كـرد و بدسـت     كي بود -2

؟حجاج بن يوسف شهيد گرديد

؟گذاري قرآن توسط چه كسي انجام گرفتاعراب-3

؟مردم قريش ياد دادبهچه كسي زبان عربي را-4

؟اي كه در مدينه نازل گرديد، كدام آيه بودآخرين آيه-5

جواب
.�عمر بن عبدالعزيز -1

.�اهللا بن زبير عبد-2

.ابواألسود دؤلي-3

.حرب بن اميه بن عبد شمس-4

›tΠöθu+آية -5 ø9 $#àM ù= yϑ ø. r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠ_.

سؤال
؟در چه سالي به دنيا آمدامام نووي-1

؟كيست» الصالحيناضري«نويسنده كتاب -2

؟كنيه حضرت عمر بن خطاب چيست-3

؟هاي آسماني كدامندكتاب-4

؟مي كه اسم او در قرآن آمده كيستخان-5

جواب
.هجري631در سال -1

.يحيي بن شرف نووي-2

.ابوحفص-3

–زبـور  –تـورات  –صحيفه حضرت ابـراهيم و صـحيفة حضـرت موسـي     -4

.قرآن–انجيل 

.حضرت مريم عليها السالم-5



��55آن، سنت، فقه، سيرهسؤال و جواب در بارة قر1200

سؤال
؟نازل گرديده است» احراف«قرآن بر چند لهجه يا -1

؟آوري قرآن افتادكر جمعچه كسي به ف-2

؟آوري نمودچه كسي عمالً قرآن را جمع-3

؟كي آغاز گرديد�فت حضرت ابوبكرالخ-4

ايمان آورد و پس از مرگش رسول �ن رسول خدادكدام پادشاه بدون دي-5

؟خدا بر او نماز غائب خواند

جواب
.هفت لهجه يا حروف-1

.�حضرت عمر بن خطاب -2

.�ت زيد بن ثاب-3

.هجري11سال -4

.نجاشي پادشاه حبشه-5

سؤال
؟چند آيه دارد» الرحمن«سورة -1

؟حضرت آدم چه روزي از بهشت خارج گرديد-2

؟بشره بعد از همه وفات يافتمكداميك از عشره -3

؟شودصحابي به چه كسي گفته مي-4

؟شهرت يافت» حمام شدة مالئك«يكي از اصحاب كه به -5

جواب
.آيه1-78

.روز جمعه-2

.�سعد بن وقاص-3
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.سول خدا بوده باشدبه كسي كه همگام با ايمان همنشين و همراه ر-4

.�حنظلة انصاري -5

سؤال
؟داشتت ميرا بسيار دوسرسول خدا او و پدرش-1

؟چه كسي بود كه با دختر و دختر دختر رسول خدا ازدواج نمود-2

؟ه وفات يافتكوفآخرين صحابي كه در-3

؟گذاري نموداولين كسي كه حروف و كلمات قرآن را نقطه-4

گذاري قرآن دستور داد؟چه كسي به نقطه-5

جواب
.�اسامه و پدرش زيد -1
كه با حضرت فاطمه و امامه دختر زينب دختر رسول خدا �حضرت علي -2

.ازدواج نمود

.�عبداهللا بن ابي اوفي-3

.يحيي العدواني–ي نصر بن عاصم ليث-4

.عبدالملك بن مروان-5

سؤال
؟يكي از اصحاب كه در شام و در حال وضو وفات يافت-1

تيراندازي كن پـدر و مـادرم   «: ودبه او فرم�چه كسي بود كه رسول خدا -2

؟»دايت شوندف

شـما آخـرين مردمـي بوديـد     «: چه كسي بود كه خطاب به طائفه اش گفت-3

؟»يد، سعي كنيد كه اولين مرتدين از اسالم نباشيدكه به اسالم گرويد

او را ميان خانواده اش و رسول خدا مختار كردند، او بودن با رسول خدا را -4

؟برگزيد

؟بودن امت اسالمي را خداوند به چه چيزي مشروط فرموده استبهترين-5
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جواب
.�عبداهللا بن بسر -1

.�سعد بن ابي وقاص -2

.عاص ثقفيعثمان ابي ال-3

.�زيد بن حارثه -4

.امر به معروف و نهي از منكر و جهاد در راه خداوند-5

سؤال
؟اي كه در حبشه از ميان مسلمانان مهاجر متولد گرديداولين بچه-1

؟چه كسي دو دختر رسول خدا را همراه خود از مكه خارج نمود-2

؟آورددانشمند يهودي ساكن مدينه كه بعد از هجرت ايمان-3

؟هاي قرآن مكي يا مدني استبيشتر قصه-4

؟كلمه اهللا چند بار در قرآن آمده است-5

جواب
.طالبعبداهللا بن جعفر بن ابي-1

.�زيد بن حارثه -2

.�عبداهللا بن سالم-3

.هاي قرآن مكي استبيشتر قصه-4

.كلمه اهللا در قرآن ذكر شده استربا5-1697

سؤال
؟را نام ببريداصول دين -1

اولين كسي كه دين حضرت اسماعيل را دگرگون كرد و مردم عرب را به -2

؟پرستي فرا خواندبت

؟منافع روزه را ذكر كنيد-3
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؟همه جانداران طعم آن را خواهند چشيد-4

؟وفات يافت او به دنيا آمدهدر همان روزي كه ابوحنيف-5

جواب
هاي آسماني و روز قيامـت و  مبران و كتابايمان به خداوند و مالئك و پيا-1

.قدر و قضا

.عمر بن لحي-2

.تقويت اراده، احساس و لمس گرسنگي، كسب تقوي و سالمت جسم-3

.مرگ-4

.�امام شافعي -5

سؤال
؟هاي مدني يا مكي قرار دارندحدود شرعي در كداميك از سوره-1

؟ي قرار داردهاي مكي يا مدناز سورهكبحث ميراث در كدامي-2

هاي مكي يا مدني قرآن مربوط به منافقين در كداميك از سورهتعاموضو-3

؟ذكر شده است

؟اي كه بسان ثلث قرآن استسوره-4

؟اولين كسي كه به مدينه مهاجرت نمود-5

جواب
.هاي مدنيسوره-1

.هاي مدنيسوره-2

.هاي مدنيسوره-3

.سورة اخالص-4

.�األسدابوسلمه بن عبد-5
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سؤال
هجري با او ازدواج نمود و در سال 7رسول خدا در سال » سرف«در محلة -1

؟هجري در همانجا فوت كرد61

هاي احد و حنين و حديبيه و كداميك از زنان صحابي در بيعت عقبه غزوه-2

؟خيبر شركت داشت و در غزوه يمامه زخمي گرديد

؟بودندهاي يهود در مدينه ساكنلهيكدام قب-3

؟اولين شهيد مردم انصار در راه اسالم چه كسي بود-4

خواندند؟م را به چه چيزي فرا ميپيامبران خداوند پيش از هرچيز مرد-5

جواب
.�ام المؤمنين ميمونه -1
.�عمار نسيبه دختر كعب انصاريام-2
.بنو قريظه–بنوالنضير –بنو قينقاع -3

.�عمير بن الحمام-4

.ه توحيد و يكتاپرستي و نفي فرمانروايان و فريادرسانب-5

سؤال
؟ريزي نمودندچه كساني كعبه را پايه-1

؟نمايدنقل ميكدام حشره است كه قرآن سخن او را-2

؟كدام پرنده نامه حضرت سليمان را به پادشاه يمن رساند-3

؟رسدانسان در چه عمري به كمال مي-4

؟ه آيات آن كلمه اهللا وجود داردكدام سوره كه در هم-5

جواب
.سالملحضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل عليهما ا-1

.مورچه-2

.هدهد-3



��60آن، سنت، فقه، سيرهسؤال و جواب در بارة قر1200

.سالگي40در -4

.سورة مجادله-5

سؤال
؟اي نازل گرديدسوره حشر در رابطه با چه طائفه-1

او همسـر حضـرت   كدام خانم بود كه همسر جعفر بن ابي طالـب و بعـد از  -2

؟كر، و سپس حضرت علي با او ازدواج نمودابوب

؟صحابي چيست» هوامامبا«نام -3

؟اولين كسي كه در راه اسالم شمشير از نيام كشيد-4

؟قيامت كي فرا خواهد رسيد-5

جواب
.يهود بني نضير-1

.�اسماء دختر عميس -2
.�سعد بن سهل انصاري-3

.�زبير بن عوام-4

.داندتنها خداوند خود مي-5

سؤال
؟كيمياي سعادت را چه كسي تأليف نموده است-1

؟نماز برچه كساني واجب است-2

؟در مورد نماز چي فرموده است�رسول خدا -3

؟برخي از منافع حج را نام ببريد-4

؟چي فرموده است�در مورد اخالق رسول خدا�حضرت عايشه-5

جواب
.محمد غزالي طوسيامام ابو-1
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.مان، عاقل، بالغمسل-2

.نماز نردبان اهل ايمان است-3

رمـي  «خداوند، اظهار بندگي» طواف«يادآوري يكساني و برادري، » احرا«-4

.شناخت خويشتن و يادآوري محشر و قيامت» عرفات«ن، مبارزه با شيطا»جمرات

.»خدا برگرفته از قرآن بودلاخالق رسو«-5

سؤال
؟تن علم و دانش چي فرموده استدر مورد آموخ�رسول خدا -1

؟را چه كسي نابود كرد» ةمنا«بت مورد پرستش مشركين به نام -2

؟ن در كدام جزء قرآن قرار داردسورة ياسي-3

؟هدف اساسي جهاد مسلحانه در اسالم چيست-4

���F	��������C��%D�E2�«: ي فرمودهدر مورد چه كس�رسول خدا-5�G�E2����«.

جواب
.»از گهواره تا گور دانش بجوييد«-1

.�سعد بن زيد األشهلي -2

.قرار دارد23و 22بين جزء -3

سـاختن  رهايي بندگان خداوند از بندگي بنـدگاني همچـون خـود و فـراهم    -4

.زمينه براي آگاهي از اسالم و پيروي از آن

.�حضرت علي بن ابي طالب -5

سؤال
؟تح را كجا خواندروز فتح مكه رسول خدا نماز ف-1

؟را چه كسي نابود كرد» صواع«بت -2

؟تنها كسي كه رسول خدا نام منافقين را به او فرموده بود-3

؟سه نفر از اصحاب كه در غزوه تبوك حاضر نشدند-4

؟در كجا به دنيا آمدند�رسول خدا -5
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جواب
.�در منزل ام هانيء -1
.�عمرو بن عاص-2

.�حذيفه بن يمان-3

.�كعب بن مالك، مراره بن ربيع، هالل بن اميه-4

.در مكه مكرمه-5

سؤال
؟برخي از منافع زكات را بيان كنيد-1

؟شودتزكيه و رشد ايمان و اخالقي چگونه ممكن مي-2

؟ديه يا خونبهاي قتل چيست-3

؟حد زنا براي مجرد و متأهل چيست-4

#+آية كدام قاضي مسلمان بود كه هنگام قرائت-5 sŒÎ* sùt
É) çΡ’ ÎûÍ‘θè%$̈Ζ9 $#∩∇∪_
؟در نماز صبح غش كرد و فوت نمود

جواب
احسـاس  مبارزه بـا خـوي بخـل، احسـاس همـدردي عملـي بـا مسـتمندان،        -1

.ايجاد محبت و الفت و امنيت اجتماعي و ماليمسئوليت اجتماعي،

» اعطـاء «ح و آن به ايمان و عمـل صـال  » تبديل«و برگرفتن ديني، و » أخذ«با -2

.يعني نصيحت و دعوت ديگران به خير و نيكي

شود، و چنانچه مـورد عفـو قـرار  گيـرد يـا خطـا       اگر عمد باشد قصاص مي-3

.باشد بهاي يكصد شتر است

.براي مجرد يكصد ضربه شالق، براي متأهل رجم و اعدام-4

.زراره بن ابي اوفي-5

سؤال
؟ه شداولين مسجدي كه بر روي زمين ساخت-1
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؟شماريدبرخي منافع نماز را بر-2

؟اصحاب كه نام او در قرآن آمده استازيكي -3

؟در كتاب صحيح امام مسلم چند حديث ذكر شده است-4

؟در مسافرت به طائف چه كسي همراه رسول خدا بود-5

جواب
.مسجد الحرام-1

و اجتماعي است بـراي ديـدار دوسـتان، كالسـي اسـت بـراي كسـب علـم        -2

...آشنايي با مسايل جاري و روزمره و

.�زيد -3

.حديث4-4000

.�زيد بن حارثه -5

سؤال
؟مرحب يهودي در غزوه خيبر بدست چه كسي كشته شد-1

؟اولين كودكي كه پس از مهاجرت به مدينه به دنيا آمد-2

؟اولين كسي كه خمس غنايم را به بيت المال اختصاص داد-3

؟هاي منافقين را نام ببريدفات و نشانهسه صفت از ص-4

؟چيست/نام امام ابوحنيفه -5

جواب
.محمد بن مسلمه او را زخمي نمود و حضرت علي او را كشت-1

.�عبداهللا بن زبير-2
.عبداهللا بن جمس-3

.خيانت در امانت،نمودنگفتن، خالف وعدهدروغ-4

.نعمان بن ثابت-5
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سؤال
؟نمودن به حجراالسود چه معنايي داردلمس يا اشاره-1

؟چه كسي پيش از بعثت و دعوت به رسالت رسول خدا ايمان آورد-2

؟در شب مهاجرت رسول خدا مشركين در كجا اجتماع نمودند-3

؟كي و كجا به دنيا آمد/امام احمد بن حنبل-4

؟موضوع قرباني در عيد قربان داراي چه پيامي است-5

جواب
.د بيعت با خداوند بر فرمانبرداري و عبادتتجدي-1

.قه بن نوفلرو-2

.در دار الندوه-3

.و در شهر بغداد164در سال -4

.نمودن جان و مال در راه گسترش اسالمآمادگي براي قرباني-5

سؤال
؟زمين مسجد نبوي پيشتر متعلق به چه كساني بود-1

اختن مسجد و منزل در خانة چـه  رسول خدا پس از واردشدن به مدينه تا س-2

؟بردكسي به سر مي

؟بدترين جايگاه جهنم از آن چه كساني است-3

؟انسان واقعي از نظر رسول خدا چه كسي است-4

؟آن را به خون شهدا تشبيه نموده اند-5

جواب
.هاي سهل و سهيل بودمتعلق به دو نوجوان يتيم به نام-1

.�ايوب انصاريدر منزل ابو-2

هـاي  فروشـان، صـاحبان قلـب   خـران و گـران  كنندگان ديـن، ارزان تكذيب-3

.گرفته، كافران و ستمكارانقسوت
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.هم مرد دنيا و هم مرد آخرت باشد-4

.مداد و جوهر قلم علماء-5

سؤال
؟خداوند توسط جبرييل به چه كسي سالم فرستاد-1

؟ودبراي تبرئة چه كسي خداوند خود پا در مياني فرم-2

؟كداميك از همسران رسول خدا بعد از همه فوت نمود-3

؟سورة فجر داراي چند آيه است-4

؟باشندخدا چه صفاتي را دارا ميياءلاو-5

جواب
.�به حضرت خديجه -1
.ياتي از سورة نورو در آ�حضرت عايشه -2

.�امام سلمه -3
.آيه4-30

.»ا پيشه كرده اندنان كه ايمان آورده و پرهيزكاري رآ«-5

سؤال
؟شدن مسجد األقصي و مسجد الحرام چند سال فاصله استميان ساخته-1

؟شودر مركز و مادر شهرها گفته ميهبه كدام ش-2

؟شودميهروز حج اكبر به كدام روز گفت-3

؟در مورد مسئوليت انسان چي فرموده است�رسول خدا -4

؟يعني چه» فرقان«-5

جواب
.سال1-400

.مكه مكرمه-2
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.روز عيد قربان-3

همـه شــما بســان چوپـان و نگهبانيــد و هريــك از شـما در مــورد رفتــار بــا    «-4

.گيردزيردستان مورد بازخواست قرار مي

.حق و باطلكنندهروشنينفرقان يع-5

سؤال
؟شوداز چه چيزي به خداوند پناه برده مي» الناس«در سورة -1

؟ترين روزهاي سال هستندده روزي كه بر-2

؟برترين احسان و عبادت كدام است-3

؟يعني چه» باقيات صالحات«-4

؟نمايده ترسيم مينخداوند نور خود را چگو-5

جواب
.از شر وسوسه شيطان از ميان جن و انسان-1

.ده روز ماه ذي الحجه-2

.يبيننگار او را ميااي كه خداوند را عبادت نمايي كه به گونه-3

.مانندآوردهايي كه بعد از مرگ ميكارها و دست-4

اي همسـان  اي كه در آن چراغي روشن باشد و چراغ درون شيشهبه طاقچه-5

...اي مانند در و گوهر باشدستاره

سؤال
؟هدف از نزول قرآن چه چيزهايي است-1

؟ارتباط قرآن با سنت چگونه است-2

؟نا گرديد چي نام داشتاولين مسجدي كه در مدينه ب-3

؟چرا رسول خدا در مدينه پيش از هركاري به ساختن مسجد پرداخت-4

؟گذاري نمودندكداميك از علوم است كه مسلمانان آن را پايه-5
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جواب
.و سعادت بشريت، امنيتبراي هدايت، عبادت، عدالت-1

ملـي و  سال بعثت تفسـير ع 23سنت گفتاري و رفتاري رسول خدا در طول -2

.تطبيقي قرآن است

.مسجد قبا-3

.فرهنگي و سياسي استعلمي،زيرا مسجد مركزي عبادي، اجتماعي،-4

رياضـي، پزشـكي،   : از جملهنان پيشگام بوده اند،در بسياري از علوم مسلما-5

...اصول فقه و اصول حديث و

سؤال
؟هاي سال بر ديگري برتري داردكداميك از ماه-1

؟ري رسول خدا چي نام داشتخواهر شي-2

؟»باشممن مدام نگران قطع وحي مي«: گفتكدام خانم بود كه مي-3

نام غاري كـه هنگـام هجـرت رسـول خـدا و حضـرت ابـوبكر در آن پنـاه         -4

؟گرفتند چه بود

چرا هنگام هجرت رسول خدا شبانه و از پشت خانه حضرت ابوبكر از مكه -5

؟ر پناه گرفتندودينه در غار ثخارج و به طرف جنوب خالف جهت م

جواب
.ماه مبارك رمضان-1

.�شيماء -2
.�ام ايمن -3
.غار ثور واقع در جنوب مكه-4

براي آن كه به مسلمانان درس تدبير، توسل به اسباب و حكمت را آموزش -5

.دهد
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سؤال
؟كتاب سنن ابوداود داراي چند حديث است-1

؟كي بودسومين كسي كه مسلمان گرديد-2

؟كيست» الموطأ«نويسنده كتاب -3

؟بهترين هجرت در زندگي انسان چگونه هجرتي است-4

؟تنها در آن دو مورد است كه نبايد از پدر و مادر اطاعت كرد-5

جواب
.حديث1-4800

.�سعد بن ابي وقاص-2

./امام مالك بن انس-3
.ستشتر از گناهان ايگرفتن هرچه بهجرت و فاصله-4

.شرك و نافرماني خداوند-5

سؤال
؟بزرگ مردم انصار چه كسي بود-1

؟آخرين صحابي كه در شام وفات يافت-2

؟كجا به شهادت رسيد�زبير بن عوام -3

؟اي كه در مدينه مسلمان گرديدنداولين خانواده-4

؟در مورد زنان چي فرموده است�رسول خدا -5

جواب
.�سعد بن معاذ -1

.�عبداهللا بن يسر-2

.در شهر بصره-3

.خانواده عبداألشهل-4

5-»HI��:���	�JKL��(�M�N��O���	«زنان با مردان همسانند.
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پايان

.هـ شمسي77/ 9/ 5عبدالعزيز سليمي –روانسرا –كرمانشاه 
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شده اين نويسندههاي چاپكتاب
نيآشنايي با شخصيت و افكار امام عبدالقادر گيال-1

عبدالعزيز سليمي: ترجمه،ابوالحسن ندوي: تأليف

نقش نسل جوان در تحوالت فردي و اجتماعي-2

عبدالعزيز سليمي: ي يكن         ترجمهاد فتحاست: تأليف

اسالم و جاهليت-3

عبدالعزيز سليمي: ترجمهتأليف استاد ابواالعلي مودودي

وجوانانروش تربيت كودكان و ن-4

عبدالعزيز سليمي: امام محمد غزالي          ترجمه: تأليف

سؤال و جواب علوم قرآني5-500

عبدالعزيز سليمي: محي الدين مستو          ترجمه: تأليف

دعوت اسالمي-6

عبدالعزيز سليمي: استاد فتحي يكن          ترجمه: تأليف

هاي اسالميآموزش-7

عبدالعزيز سليمي: استاد حسن البنا          ترجمه: تأليف

»مجموعه داستان«همسر دوم -8

عبدالعزيز سليمي: دكتر نجيب گيالني          ترجمه: تأليف

احكام، اسرار و فوائد روزه-9

عبدالعزيز سليمي: محي الدين مستو          ترجمه: تأليف
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:يسندههاي زير چاپ اين نوكتاب
»عربي«مختارات، حكم، حكايات -1

عبدالعزيز سليمي: تأليف

»عربي«الحيوانات محكمةاشرف المخلوقات في -2

عبدالعزيز سليمي: استاد محمد ربيعي          ترجمه: تأليف

هاي دينداري و دعوتگريآفت-3

عبدالعزيز سليمي: دكتر سيد نوح          ترجمه: تأليف

توبه تولدي دوباره-4

عبدالعزيز سليمي: جاسم المطوع          ترجمه: تأليف

سؤال و جواب500، �سيري در سيره رسول خدا -5

عبدالعزيز سليمي: محي الدين مستو          ترجمه: تأليف

مسايل بانوانسؤال و جواب در ارتباط با6-500

عبدالعزيز سليمي: ترجمهمحي الدين مستو    : تأليف

قرآن، سنت، فقه و سيرهسؤال و جواب در ارتباط با7-1200

عبدالعزيز سليمي: محمد طه          ترجمه: تأليف

ــا 8-1000 ــاط ب ــوم و  ســؤال و  جــواب در ارتب تربيــت اســالمي، رياضــي، عل

معلومات عمومي

بدالعزيز سليميع: محي الدين مستو          ترجمه: تأليف

»مجموعه داستان«كبوتران شاهد -9

عبدالعزيز سليمي: محمود خطاب          ترجمه: تأليف

جامعه ديني، جامعه مدني-10

عبدالعزيز سليمي: دكتر يوسف القرضاوي          ترجمه: تأليف


