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مقدمه

حمد و ثنا و سپاس پروردگاري را كه با ارسال بزرگترين نعمـت خـود قـرآن،    

هايي كه ساختة خود بشـر بـود بـه    ها و ناآراميبر بشر يك منت نهاد تا از گمراهي

ند و بشريت را از بندگي بنده و قدرت و زر ر است و پرامنيت ايمان گام برداراه ر

كه صاحب قدرت واقعـي  ) اهللا(و زور و هوي و هوس نجات داد و به بندگي خود 

.و پروردگار و مربي هستي و دلسوزتر از انسان نسبت به خودش است سوق داد

�ª! $#�’ Í< uρšÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ#uΟ ßγã_Ì� ÷‚ãƒzÏiΒÏM≈ yϑ è=—à9 $#’ n< Î)Í‘θ–Ψ9$#(šÏ% ©!$# uρ

(# ÿρã� x
x.ãΝ èδ äτ!$uŠÏ9 ÷ρr&ßNθäó≈ ©Ü9$#Ν ßγtΡθ ã_Ì� ÷‚ãƒš∅ÏiΒÍ‘θ–Ψ9$#’ n< Î)ÏM≈ yϑ è= —à9$#3š�Í× ¯≈ s9 'ρé&

Ü=≈ ysô¹r&Í‘$̈Ψ9$#(öΝèδ$pκ� Ïùšχρà$ Î#≈ yz�) اهللا ياور و كارساز مؤمنان «)257/ بقره

اما . كندبه سوي نور هدايت مي) ي كفر و شك(هااست؛ آنان را از تاريكي

ها و طغيانگراني هستند كه آنها را از نورِ اولياي كساني كه كفر ورزند، طاغوت

اند چنين كساني دوزخي. كشانندهاي كفر و ترديد ميبه تاريكي) حق و هدايت(

.»اندو براي هميشه در آن خواهند م
حمد اشرف مخلوقات حضرت مپايان به افتخار بشريت وو درود بي

�y7: كه خداوند در وصفش فرمود�مصطفي ¯ΡÎ)4’ n?yès9@,è= äz5ΟŠÏà tã∩⊆∪�» و تو

تا روز قيامت قرين نام مبارك و نام مبارك »!يدارياو برجستهمياخالق عظ

بر آل و اصحاب پيامبر آن داعيان برحق پايان پروردگاربيباشد رحمتمي�اهللا

(�šχθà: فرمودكه خداوند در حقشان آنان،غرب عالماسالم در شرق و Î6≈ ¡¡9 $#uρ

tβθä9 ¨ρF{$#zÏΒtÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $#Í‘$|ÁΡ F{$# uρtÏ% ©!$# uρΝ èδθãèt7 ¨?$#9≈ |¡ômÎ* Î/š†ÅÌ §‘ª! $#öΝ åκ ÷]tã

(#θàÊu‘ uρçµ÷Ζ tã£‰ tã r&uρöΝ çλm;;M≈ ¨Ζy_“Ì� ôfs?$yγtFøtrBã�≈yγ÷Ρ F{$#tÏ$ Î#≈yz!$pκ� Ïù# Y‰t/ r&4y7 Ï9≡sŒ

ã— öθx
 ø9$#ãΛÏà yèø9 )100/ توبه (.�∪⊂⊂⊆∩#$

پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه بـه نيكـي روش آنـان را در    «

پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداونـد از آنـان خوشـنود اسـت و     
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ه ساخته كه در زير ايشان هم از خدا خوشنودند و خداوند براي آنها بهشت را آماد

مانند، اين و جاودانه در آنجا مي،ها جاري استآن رودخانه) هايدرختان و كاخ(

.»است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ
:اما بعد

pκ$�: فرمايدخداوند مي š‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(# þθãΨ tΒ# u(#θãè‹ ÏÛr&©! $#(#θãè‹ ÏÛr&uρtΑθß™§�9 $#’ Í<'ρé&uρ

Í+ ö∆F{$#óΟä3Ζ ÏΒ(βÎ* sù÷Λäôã t“≈ uΖ s?’ Îû& óx«çνρ–Šã� sù’n< Î)«! $#ÉΑθß™§�9 $# uρβÎ)÷Λ äΨ ä.tβθãΖ ÏΒ ÷σ è?«! $$Î/

ÏΘöθu‹ ø9 $#uρÌ� ÅzFψ $#4y7 Ï9≡sŒ×0ö= yzß|¡ômr&uρ¸ξƒÍρù' s?∩∈∪�.) 59/ نساء(

و از پيغمبـر  ) با پيروي از قـرآن (از خدا ،ايداي كساني كه ايمان آورده«: يعني

ــا تمســك بــه ســنت او خــدا م( ــان و ) حمــد مصــطفي ب اطاعــت كنيــد و از كاردان

مـادام كـه حقگـرا و دادگـر بـوده و      (فرمانروايان مسلمان خود فرمانبرداري نمائيد 

و در امـري  (و اگر در چيزي اختالف داشـتيد  ) مجري احكام شريعت اسالم باشند

بـا  (پيـامبر او  و ) بـا عرضـه بـه قـرآن    (آن را به خـدا  ) ازامور كشمكش پيدا كرديد

تا در پرتو قرآن و سنت حكم آن را بدانيد، چـرا  (برگردانيد ) رجوع به سنت نبوي

كه خدا قرآن را نازل و رسول آن را بيان و روشن داشته اسـت، بايـد چنـين عمـل     

يعنـي رجـوع بـه قـرآن و     (اين كار . اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) كنيد

.)1(»تر استرجامفبراي شما بهتر و خوش) سنت
حقيقت اين است كه اگر مسلمانان در مسير زندگي خود از قرآن شروع كننـد  

شـوند و  و ابتدا آن را ياد گيرند و بفهمند خيلي كم و به ندرت دچار اختالف مـي 

آن هم خيلي زود و سريع حل خواهد شد، اما متأسفانه مسلمانان در طـرز تفكـر و   

كنند و بيشتر به قول اشـخاص  دايت استفاده ميكمتر از سرچشمه نور و ه،زندگي

ايي هرچند ضعيف يا شـديد  كنند كه هريك به گونهو غير كتاب و سنت عمل مي

دچار افراط و تفريط شده اند و در نتيجه مسلمانان نيز گرفتار چنين مشكالتي شده 

كنند گـويي نبـرد كفـر و ايمـان اسـت بـه       آرايي مياند و چنان در مقابل هم صف

كــه مــا دشــمنان را فرامــوش كــرده و بــه جــان هــم افتــاده ايــم، و ايــن  يايــنــهگو

. در ترجمة آيات از تفسير نور نوشته دكتر مصطفي خرمدل استفاده شده است-)1(
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هاي پي در پي و ضعفها همه زاييده اختالف و تفرقه اسـت و بـراي عـزت    شكست

دوباره در دنيا و سرافرازي در قيامت راهي جز بازگشت بـه قـرآن و سـنت پيـامبر     

. حل ديگري نـداريم چاره و راه ) قرآن(گرفتن ريسمان خدا عظيم الشأن و محكم

�(#θßϑ ÅÁtG ôã $# uρÈ≅ ö7 pt¿2«! $#$Yè‹ Ïϑ y_Ÿωuρ(#θè% §� x
 s?ــي� ــداچنگ   «:يعن ــمان خ ــه ريس ب

توانايي و در براي اين عزت دوباره بايد در حد هركسو »نيدوپراگنده نشويدبز

چهارچوب شغل و موقعيت اجتماعي خود تالش كند و از هرگونـه اخـتالف كـه    

ودداري نمايـد و  ي مسلمانان در مقابل يكديگر باشد جداً خـ مايه كدورت و نگران

ــديگر رؤ   ــه هم ــبت ب ــيم نس ــان باش ‰�Ó. وف و مهرب £ϑ pt’ΧãΑθß™§‘«! $#4tÏ% ©!$# uρÿ… çµyètΒ

â !# £‰ Ï©r&’ n?tãÍ‘$¤
 ä3ø9 $#â !$uΗ xqâ‘öΝ æη uΖ ÷H t/�) فرسـتاده خـدا اسـت و    �محمـد «.)29/ فتح

نسبت به همديگر مهربـان  فران تند و سرسخت و كساني كه با او هستند در برابر كا

زيرا اگر اينچنين نباشيم روز قيامت در دادگاه الهي جوابي براي دفاع »و دلسوزند

.از خود نداريم

ما مسلمانان به وحدت و يكپارچگي بيشتر از هر زماني است، زيرا زامروز نيا

دين خدا و مسلمانان دشمنان دين ما چنان متحد الشكل شده اند كه جز به نابودي 

�Ÿωuρ: فرمايدخطاب به مؤمنين ميدكنند و خداونراضي نيستند و فكر نمي

(#θçΡθ ä3s?tÏ% ©!$% x.(#θè% §� x
 s?(#θà
n= tF÷z$# uρ.ÏΒÏ‰÷èt/$tΒæΛ èεu !% ỳàM≈ oΨÉiH t6ø9 $#4y7 Í×̄≈ s9 'ρé&uρöΝçλm;ë>#x‹ tã

ÒΟŠÏà tã∩⊇⊃∈∪�) 105/ آل عمران.(

) بـا تـرك امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر       (نند كساني نشويد كـه  و ما«:يعني

هـاي روشـن   پـس از آن كـه نشـانه   ) آن هـم (نده شدند و اخـتالف ورزيدنـد   اگپر

».به آنان رسيد و ايشان را عذاب بزرگي است) پروردگارشان(
تفرقه و اختالف در دنيا باعث ذلت و خواري و تسلط دشمن بر مسـلمانان ودر  

باشـد، زيـرا خداونـد وحـدت و همـدلي و      اب شديد خداوند مـي قيامت باعث عذ

همگامي را بر مؤمنين پسنديده است و مؤمن حق ندارد از دستور خداوند سرپيچي 

:فرمايدمي46كند و باز خداوند در سوره مباركه انفال آية 
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�(#θãè‹ ÏÛr&uρ©!$#…ã&s!θß™u‘ uρŸωuρ(#θãã t“≈ uΖ s?(#θè= t±ø
tG sù|= yδ õ‹ s?uρö/ ä3çt† Í‘((# ÿρç0 É9 ô¹$#uρ4¨βÎ)

©! $#yìtΒšÎ0 É9≈ ¢Á9 در ميان خود (كنيد و ز خدا و پيامبرش اطاعت ا«�∪∌⊇∩#$

.شويددرمانده و ناتوان مي) اگر كشمكش كنيد(كشمكش مكنيد كه ) اختالف و

بر كنيد كه خداوند با صابران رود شكيبايي و صو شكوه و هيبت شما از ميان مي

.»است
–فقـه  –سـيره  –حـديث  –ارات ابن كثير در ابتكاري جديد علوم قرآني انتش

سريع نوجوانـان و جوانـان   را به صورت سؤال و جواب جهت يادگيري... تاريخ و

باشـد، و ايـن حقيـر بـه پيشـنهاد انتشـارات       درآورده كه بسيار مفيد و آموزنده مـي 

نمايي و چه دبيرستان به آموزان عزيز چه در مقطع راهكردستان براي استفاده دانش

فارســي ترجمــه نمــودم كــه اميــد اســت مــورد رضــايت حضــرت حــق و اســتفادة  

شاء اهللان. خوانندگان عزيز قرار گيرد

� ����	
 �������� �� � ���� ��
76/ 11/ 15–سنندج 

محمد صديق قادري
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سؤال و جواب در بارة 

قرآن، سنت، فقه و تاريخ

:ترجمة
د صديق قادريمحم
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سؤال

آيا كسي كه يك يا دو دفعه در حالـت نشسـته چـرت بزنـد و بـر اثـر غلبـه        -1

شود؟خواب سرش را بجنباند وضويش باطل مي

كنـد  شـدن وضـويش شـك مـي    حكم كسي كـه در هنگـام نمـاز در باطـل    -2

چيست؟

را فراموش كرده حكمش چيست؟)1(شخصي وضو گرفته و تسميه-3

ش چيست؟حكمسر را فراموش كند اگر شخصي مسح-4

در آن ذكر شده است؟» الغار«كدام آيه كلمه -5

جواب
.خير-1

.شود، مگر صدايي شنيده يا بويي به مشامش رسيده باشداز نماز خارج نمي-2

.وضويش درست است، اما بايد هر وقت يادش آمد تسميه را بگويد-3

كنـد و دوبـاره   مـي اگر آب وضـويش خشـك نشـده بـود سـرش را مسـح      -4

شويد، اما اگـر آب وضـو خشـك شـده بـود، بايـد وضـو را از اول        پاهايش را مي

.بگيرد

5��š†ÎΤ$rOÈ÷oΨ øO$#øŒÎ)$yϑ èδ†ÎûÍ‘$tóø9 ).40/ توبه (�#$

.»هنگامي كه آن دو در غار بودند«
سؤال

آيا كسي كه بادي از او خارج شد واجب است كه دوباره طهارت كند؟-1

يا اداي نمازهاي مختلف در روز با يك وضو جايز است؟آ-2

شـدن وضـو و   شود دو نوع آن باعـث باطـل  سه چيز ازذَكَرِ انسان خارج مي-3

كردن است آنها را نام ببريد؟يك نوع آن باعث غسل

كشد، اما روح ندارد؟آن چيست كه نفس مي-4

فرق بين دو كلمه قاسطون و مقسطون چيست؟-5

.بسم اهللا الرحمن الرحيم گفتن: تسميه-)1(
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جواب
.الزم نيست،خير-1

.مادام كه وضو باطل نشده باشد،بلي-2

د دوبـاره وضـو بگيـرد و    كنند و شـخص بايـ  مذي و ودي وضو را باطل مي-3

.شودني موجب غسل ميشدن مخارج

�Ëxاست صبح -4 ö6�Á9 $# uρ#sŒÎ)}§¤
 uΖs?∩⊇∇∪وسوگند به صبح هنگامي «.اآليه�

.»كه مي دمد
: گذارند و مقسطونالماني كه حق را زير پا ميقاسطون يعني ستمكاران و ظ-5

.يعني عدالت پيشگان

سؤال
مدت مسح بر خفين به نسبت شخص مسافر و مقيم چقدر است؟-1

داراي چه حكمي است؟,اگر موشي در روغن بيفتد-2

كدام سوره است كه دو سجده تالوت در آن است؟-3

كدام آيه است كه در داخل كعبه نازل شد؟-4

ذكـر شـده   ) غير اسم اصـلي خـودش  (تنها مردي كه نامش در قرآن با كُنيه -5

كيست؟

جواب
.يك شبانه روز) ساكن(براي مسافر سه شبانه روز و براي شخص مقيم -1

ريـزيم، امـا اگـر    گيـريم و دور مـي  اگر روغن جامد بود دور و برش را مي-2

.كنيماده نميريزيم و از آن استفروغن مايع بود همه آن را دور مي

.سورة مباركه حج-3

βÎ)©!$#öΝ¨آية -4 ä.ã� ãΒ ù' tƒβr&(#ρ–Šxσ è?ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$##’ n< Î)$yγÎ= ÷δ r{]اهللا به شما «]58:نساء

.»ها را به صاحبانش بازپس دهيددهد كه امانتفرمان مي
.ابولهب-5
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سؤال
با شراب وضـو  تواند آيا زماني كه مسلمان براي وضوگرفتن آب نيافت مي-1

بگيرد؟

نجس هستند؟) ادرارها(آيا همه ابوال -2

كند چيست؟) قي(حكم كسي كه در روزه رمضان استفراغ -3

شود؟لباس كه با مني آلوده شده چگونه پاك مي-4

حكم كسي كه لباسش به وسيله خاكي كه باران زده با بول حيوانات آلوده -5

و كثيف شده است چيست؟

جواب
.گيردوضو نمي) شراب(كند و با نبيذ آب نيافت تيمم مياگر-1

نجـس هسـتند مگـر بـول حيوانـاتي كـه گوشـت آنهـا         ) ادرارها(همه ابوال -2

.شودخورده مي

، امـا اگـر   داش باطل و بايد آن را قضا آورروزههرگاه عمدي استفراغ كند -3

.ودشاش صحيح است، اما وضويش باطل مياستفراغش عمدي نبود روزه

آن جايي كه با مني آلوده شود، بشويد يا اگـر منـي خشـك    ,اگر خواست -4

.شده آن را با دست بمالد تا پاك شود

.اميدوارم كه هيچ ايرادي نداشته باشد: فرمايدمي: امام احمد حنبل-5

سؤال
چه وقت روزة كافر درست است؟-1

واج كند؟چه زمان درست است كه زن مسلمان با مرد مسيحي ازد-2

چه وقت خريد و فروش پرنده در هوا جايز است؟-3

شود؟آيا شهيد غسل داده مي-4

� �����«كداميك از دو جمله صحيح است-5��� � !"�#� $�%�از تو پول «»()'��#&

از تو پـول گـرفتم و بـا    «»كنم و نصف سود آن براي منله ميگرفتم و با آن معام

.»د آن براي توكنم و نصف سوآن معامله مي
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جواب
.هرگاه كافر مسلمان شود-1

.هرگاه مرد مسيحي مسلمان شود-2

.هرگاه در مكاني بسته شده باشد و گرفتن آن ممكن باشد-3

هرگاه از ميدان جنگ حمل شد و هنوز زنده بـود و بعـد شـهيد شـد آن را     -4

.كنندكنند، اما اگر در ميدان جنگ شهيد شد آن را غسل نميغسل مي

.از نظر فقهي جملة دوم زيرا در جملة اول سهم طرف را ذكر نكرده است-5

سؤال
گيرد؟چه وقت اگر انسان قصد گناه كند مورد مؤاخذه قرار مي-1

ه صيغه هستند كدامند؟آن دو عقد كه مخصوص ب-2

را نام ببريد؟لهحروف قلق-3

حروف اظهار را نام ببريد؟-4

جواب
.شريف مكه باشدهرگاه در حرم -1

.)1(عقد نكاح و عقد سلَم-2

.د–ج –ط ب –ق -3

.خ–ح –غ –ع -هـ –أ -4

سؤال
ايستند؟چگونه پشت سر امام جماعت به صف مي)2(مرد و زن و خَنثي-1

كند؟چگونه زني با برادر فرزندش ازدواج مي-2

ايد غسل كند؟آيا كسي كه در خواب احتالم شود و مني مشاهده نكرد ب-3

فرهنـگ  –خريد و فروش پيشكي غله يا محصول ديگر كه هنوز نرسـيده باشـد   : عقد سلَم-)1(

.عميد

)م(آن كه مرد بودن يا زن بودنش معلوم نباشد : خَنثي-)2(
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حروف ادغام به غُنه كدامند؟-4

حروف ادغام به غير غنه كدامند؟-5

جواب
.ها و بعد زناناول مردان بعد خنثي-1

اي خورده و آن زن بيگانه داراي پسـري بـوده و   فرزندش از شير زن بيگانه-2

بـرادر شـيري  با پسـر آن زن بيگانـه كـه بـا فرزنـدش     كه ,براي اين زن جايز است 

.باشند ازدواج كندمي

.غسل بر او واجب نيست،خير-3

.و–م –ن –ي -4

.ر–ل -5

سؤال
جايز است؟) شن–ريگ نرم (آيا تيمم با رمل -1

ايي با مصـلحتي برخـورد و تصـادم كـرد داراي چـه حكمـي       هرگاه مفسده-2

است؟

در چه سالي روزه واجب شد؟-3

شود؟چيزي ختم مينماز با چه چيزي شروع و با چه -4

تواند امامت يارانشان را در نماز بكنند؟آيا كسي كه تيمم كرده است مي-5

جواب
.بلي-1

كنيم، يعني ابتـدا مفسـده را از بـين    مقدم ميهمصلحده را بر جلب مفسدفع -2

.كنيمآوردن نفع و مصلحت تالش ميبريم و بعد براي به دستمي

.در سال دوم هجري-3

.پذيردپايان مي) دادنسالم(شروع و با تسليم ) اهللا اكبر گفتن(با تكبير نماز-4

.بلي-5
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سؤال
.چه وقت است اول وقت نماز ظهر-1

.چه وقت است اول وقت نماز عصر-2

.چه وقت است اول نماز مغرب-3

سرپرست و رئيس قوم بني نجار و سرپرست و بزرگ قوم بني عبداالشـهل  -4

؟چه كساني بودند

چه وقت است اول وقت نماز عشاء؟-5

جواب
.هرگاه خورشيد زوال پيدا كرد-1

.هرگاه سايه هرچيز به اندازه خودش شد-2

).يعني از زماني كه خورشيد كامالً ناپديد شود(از غروب خورشيد -3

ت قـوم بنـي عبداالشـهل    و سرپرسـ �بزرگ قوم بني نجار اسعد بن زراره -4

.^يراسيد بن الحض
.ناپديد شود,هرگاه شفق سرخ-5

سؤال
شـود داراي  مـي قتلمرتكب,بدون قصد و هدف و بدون اطالع كسي كه-1

چه حكمي است؟

غصب شده چيست؟) كفش(حكم مسح بر پاپوش -2

نماز بر دين كدام است؟-3

حكم سجده تالوت چيست؟-4

چيست؟) صبح(ويب در اذان فجر معناي تث-5

جواب
.شود اما ديه آن را بايد بپردازديقصاص نم-1
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.جايز است مگر در حالت احرام-2

.نماز صبح و نماز عصر-3

.براي قاري و شنونده سنت است-4

��.���-,'+*«: آن است كه مؤذن بگويد-5/#�2 1"#0��-3��«.

سؤال
وضوگرفتن با آب دريا داراي چه حكمي است؟-1

اوقات نهي شده چيست؟المسجد درتحيةحكم نماز -2

ها بزرگتر است؟ايي بعد از روزة ماه رمضان از همه روزهچه روزه-3

اركان حج را نام ببريد؟-4

ائمه اربعه را نام ببريد؟-5

جواب
.جايز است-1

.در همه اوقات مشروع و صحيح است-2

.روزه ماه محرم-3

.عرفهوقوف در–سعي بين صفا و مروه –طواف –احرام -4

امــام–:حنبــلبـن امـام احمــد –:ابوحنيفــهمامـا –:امـام مالــك -5

:شافعي
سؤال

باشد؟يض چه روزهاي ميايام البِ-1

روز عاشورا در چه ماهي است؟-2

آن مساجد كدامند؟،به سوي سه مسجدسفر نكنيد اال-3

چهار نفر نماز جمعه بر آنها واجب نيست چه كساني هستند؟-4

ماز ميت چند تكبير وجود دارد؟در ن-5

جواب
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.هر ماه را ايام البيض گويند–15–14–1-13

.در ماه محرم-2

مسجداالقصي–مسجد نبوي –مسجد الحرام -3

.مريض و مسافر–كودك –زن –بنده -4

.چهار تكبير-5

سؤال
اهل زكات چند دسته اند؟-1

حكم طهارت چيست؟-2

لمان و كافر چيست؟حد فاصل بين مس-3

حكم اذان چيست؟-4

يعني عده (كند؟ زن چه مدت براي شوهرش كه فوت نموده سوگواري مي-5

).داردنگه مي

جواب
ــد 1-8 ــدگان زكــات –بيچارگــان –مســتمندان (دســته ان ــراي –گردآورن ب

تقويـت ديـن   –بدهكاران –بندگان –رود شدنشان ميكافراني كه انتظار مسلمان

.مسافران وامانده در راه–خدا 

.و سنتبواجب است به حكم كتا-2

.ترك نماز-3

.نشين سنت استفرض كفايه است اما براي مسافر و باديه-4

.چهار ماه و ده روز-5

سؤال
اركان روزه را نام ببريد؟-1

كند؟حاجي طواف را از كجا شروع مي-2

حد ساحر چيست؟-3
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گردد؟و مشخص ميماه رمضان چگونه معلوم-4

آيا زكات بر مسلمان در ماشين شخصي واجب است؟-5

جواب
سوم زمان . كنددوم خودداري كردن از آنچه روزه را باطل مي–اول نيت -1

.تعيين شده از فجر تا غروب

.كنداز حجر االسود شروع مي-2

.بايد گردنش را با شمشير بزنند-3

.سي روز ماه شعبانشدنبا ديدن هالل يا با كامل-4

.گيردخير زكات به آن تعلق نمي-5

سؤال
بهترين روزه نزد خدا كدام است؟-1

اولين موضوعي كه در روز قيامت در ميان مردم قضاوت خواهـد شـد چـه    -2

باشد؟چيزي مي

انواع ربا را نام ببريد؟-3

چه وقت حج واجب شد؟-4

انواع نيت در حج كدامند؟-5

جواب
.گرفتكه يك روز در ميان روزه مي�ه حضرت داود روز-1

).قتلي كه در ميان مردم صورت گرفته است(در مورد خون -2

معاملـه  (ربـا القـرض   ) ربا بـا تـأخير  (ربا النسيئه –) ربا با افزايش(ربا الفضل -3

).ربوي به صورت قرض

.در سال نهم هجري-4

بـه هـردو   نيـت  –) افراد(امل نيت به حج ك–) حج تمتع(نيت به حج عمره -5

).نقرا(
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سؤال
جايگاهي كه فاقد قبله است كجاست؟-1

كفارة آب دهن انداختن در مسجد چيست؟-2

كردن زن به جايمرد جايز است؟آيا حج-3

آيا زن بايد در برابر شوهر خواهرش حجاب را رعايت كند؟-4

آن دو –من فرزند و قربـاني هسـتم   »�'�#� ��0 ���56 /#4/�0 «: فرمايدمي�پيامبر-5

نفر چه كساني هستند؟

جواب
.باالي كعبه-1

).تمييزكردن آن(كردن آن زير خاك پوشاندن و پنهان-2

.بلي جايز است-3

.پوشاند، زيرا شوهر خواهر از محارم نيستخودش را مي-4

پـدر  (ب عبداهللا بن عبدالمطل–السالم اعليهمحضرت اسماعيل بن ابراهيم-5

.)<پيامبر

سؤال
از مهمترين سران كفر چه كسي بود؟-1

ذات الهجرتين لقب چه كسي است؟-2

كرد چه كسي بود؟اول كسي كه امر به اذان اول در جمعه مي-3

ها باال رفت؟كردن بتبراي سرنگون<چه كسي از شانة پيامبر-4

چه كسي بود؟�قاتل حضرت علي -5

جواب
.بن هشامابوجهل-1

.<دختر پيامبر اسالم&رقيه-2
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.�حضرت عثمان بن عفان -3

.�حضرت علي بن ابي طالب -4

.عبدالرحمن ابن ملجم-5

سؤال
مالئكه به صورت چه كسي نازل شدند؟-1

چه كسي بود؟<حواري رسول اهللا-2

اولين تير را در اسالم چه كسي پرتاب كرد؟-3

ه كسي بود؟امين امت اسالمي چ-4

گامهـايش در روز قيامـت   : اين جمله را در مورد چه كسي فرمود�پيامبر-5

تر است؟از كوه احد سنگين

جواب
.�حضرت زبير بن عوام -1

.�حضرت زبير بن عوام -2

.�سعد بن ابي وقاص -3

.�ابوعبيده عامر بن الجراح -4

.�حضرت عبداهللا بن مسعود -5

سؤال
(........)»�� =� �>�. 01 &�; ��:9 ��83 �731«ا كامل كنيد؟ اين حديث ر-1

را به قتل رسانيد؟�چه كسي حضرت عمر -2

ذات النطاقين لقب چه كسي است؟-3

بود؟<چه كسي صاحب سرّ پيامبر-4

چه كسي است كه با پاي لنگش پا در بهشت گذاشته است؟-5

جواب
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.�) يعني سعد بن معاذ(سعد -1

.ابولؤلؤ مجوسي-2

.�اسماء دختر حضرت ابوبكر -3
.�حذيفه بن اليمان -4

.�عمرو بن الجموح -5

سؤال
به سوي چه قومي مبعوث شد؟�حضرت يونس -1

هنگامي كه وارد قباء شدند در منزل چه كسي سكني گزيد؟<پيامبر -2

فقين در مدينه چه كسي بود؟سردسته منا-3

نه دو ركعــت نمــاز قبــل از مــوت را بــه يادگــار اول كســي كــه ســنت حســ-4

گذاشت؟

كرد؟را در هجرت از مكه به مدينه همراهي مي<چه كسي پيامبر-5

جواب
.به سوي اهل نينوي در سرزمين موصل-1

.�نزد كلثوم بن الهدم -2

.عبداهللا ابن ابي بن سلول-3

.�يب بن عدي خب-4

.�ابوبكر صديق -5
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سؤال
ذنين تا روز قيامت چه كسي است؟امام مؤ-1

فرض شد؟<محمداول دفعه چند نماز بر امت -2

در مدينه در كجا بود؟%اولين نماز جمعه پيامبر-3

چنـد سـال   ,ازدواج كـرد �بـا حضـرت خديجـه    <زماني كـه پيـامبر  -4

داشت؟

قاري قرآن مدينه چه كسي است؟-5

جواب
.�بالل بن رباح -1

.پنجاه نماز-2

.شوددر ميان قبيله بني سالم بن عوف و االن مسجد الجمعه ناميده مي-3

.بيست و پنج سال-4

.�مصعب بن عمير -5

سؤال
به قتل رسيد؟) نافرمان(كدام شهيد است كه توسط گروه باغيه -1

چه كسي است؟) به دار كشيده شده(شهيد مصلوب -2

چه كسي سه بار هجرت كرده است؟-3

شود؟ت درهاي توبه بسته ميچه وق-4

دستور به قتل آن داده است چيست؟%اي كه پيامبرحشره-5

جواب
.�عمار بن ياسر -1

.�بيب بن عدي انصاري خ-2

.�ابوموسي اشعري -3
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هنگامي كه خورشيد از مغرب طلوع كند و هنگامي كه روح از بدن انسـان  -4

.شدن استدر حال خارج

.وزغ-5

سؤال
2�<#�«را كامل كنيـد؟  حديث-1�'?*@A�B#C#D5?�� E��F GHI*J#� $I 3/"�#/ �..........« اي

.متفق عليه.........) خوردن را شروع و با دست راست بخورفرزند با بسم اهللا

؟)خدا كجاست(اين اهللا -2

مراد از سند حديث چيست؟-3

آيا روز قيامت مردم خداوند را خواهند ديد؟-4

صحابه كه در قبرستان بقيع دفن شد چه كسي بود؟اولين-5

جواب
1-........GH*J#��-�"1#$/"?#>.آنچه كه جلو خودت است بخور.

.در آسمان و همه جا-2

.بيان زنجيره منظم راويان حديث-3

.بله فقط مؤمنان سعادت رؤيت پروردگار را خواهند داشت-4

.^ونظععثمان بن م-5

سؤال
مرداني كه در هجرت اول مهاجرت كردند چند نفر بودند؟تعداد-1

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

شود، چيست؟اولين چيز كه در روز قيامت از انسان سؤال كرده مي-3

75�B-«حديث را تكميل كنيـد؟  -4?��'K#L�/#	5K M........«   پروردگـارا  «متفـق عليـه

.».........نيست مگراييهيچ زندگي

حكم حديث حسن چيست؟-5

جواب
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.مرد1-10

.^حارثه بن سراقه: و گفته شده�عمير بن الحمام -2
.نماز-3

4-».......#L�/#	#�"�N�G+«مگر زندگي و حيات آخرت.

.تواند حجت باشدحديث حسن مي-5

سؤال
؟تعداد مجاهدين مسلمان در غزوه بدر چند نفر بودند-1

مالئكه از چه آفريده شده اند؟-2

آيا ايمان ثابت است؟-3

اولين كسي كه علم فقه را نوشت و تدوين كرد چه كسي بود؟-4

�M#D5?��*O �5«حديث را كامل كنيد؟ -5P�Q#>�R#�#> H�/5?�� �#���%#/"�ST!UP�1 ��#7-3��...«

جواب
.315مرد و به قولي 1-314

.نور خلق شده اندمالئكه از -2

شود و با گناه و نافرماني ايمان با اطاعت و بندگي خدا زياد و قوي مي. خير-3

.شودضعيف و كم مي

./امام ابوحنيفه -4
5-» ...R#�#> *O�P�Q#>#� ��#7-3�� �#���%#/"�ST!UP�1 H�/5?��!-%#<#W*?GX#F�Y��-Z���0"1 �I#7 � ��[#1«

كند تا گناهكاران روز توبه كنند و همچنـين ميدر شب باز خود رادست خداوند 

كنـد تـا گناهكـاران شـب توبـه كننـد تـا زمـاني كـه          خود را در روز باز ميدست

.خورشيد از مغرب طلوع كند

سؤال
اولين كسي كه علم اصول فقه را نوشت چه كسي بود؟-1

.»��]�7�1���� �Q<�J\ «: در مورد او فرمود, صحابي كه پيامبر-2
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اولين كسي كه حديث را تدوين كرد چه كسي بود؟-3

كدام صحابي است كه در كعبه به دنيا آمد؟-4

غزوه تبوك در چه سالي واقع شد؟-5

جواب
./امام شافعي -1
.بن ابي جهل�عكرمه -2

.:م بن شهاب الزهرييمحمد بن سل-3
.�حكيم بن حزام -4

.ريدر ماه رجب سال نهم هج-5

سؤال
كوچكترين شهيد غزوه بدر كيست؟-1

مشتاق سه نفر است آنها چه كساني هستند؟،بهشت-2

اولين كسي كه حديث مجرد را نوشت چه كسي بود؟-3

�?"KĤ"4#>_B«حديث را كامل كنيد؟ -4P��"�G�'�#��8�7#>�R�#�'�.........«متفقه عليه.

واضع علم عروض كيست؟-5

جواب
.^عمير بن ابي وقاص-1
.�سلمان فارسي –$عمار بن ياسر–^علي ابن ابي طالب-2

صاحب صحيح بخـاري كـه بعـد از قـرآن مهمتـرين منبـع       :امام بخاري-3

.ديني ما مسلمانان است

4-»#̀ ��'ab,'c«.
.:خليل ابن احمد فراهيدي-5

سؤال
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كدام صحابي است كه ملقب به ذوالنور است؟-1

اولين كسي كه در باره مغازي نوشت چه كسي بود؟-2

عرش الرحمن به لرزه افتاد؟,كيست آن صحابي كه به خاطر مرگش-3

است؟» اميراألمراء«چه كسي است كه ملقب به -4

شيخ االسالم لقب چه كسي است؟-5

.�طفيل بن عمروالدوسي -1

.بن الزبيرعروه-2

.�سعد بن معاذ -3

.�جراح ابوعبيده بن-4

.�بن تيميه بن عبدالحليم اامام احمد-5

سؤال
چه كسي مراسم حج را به صورت سرّي انجام داد؟-1

اولين سفير در اسالم كيست؟-2

زني كه همسر دو خليفه از خلفاي اسالم بود چه نام داشت؟-3

روز قيامت كدام يك از اعضاي بدن انسان سخن خواهد گفت؟-4

ست كه توسط جن كشته شد؟كدام صحابي ا-5

جواب
.�خالد بن وليد -1

.�مصعب بن عمير -2

.�اسماء دختر عميس -3

.دستها و پاهاي انسان-4

.�سعد بن عباده -5



��26اطالعات عمومي

سؤال
گرفـت  ) سخن نگفتن(كدام پيامبر است كه سه شبانه روز روزه عدم كالم -1

تا خداوند فرزندي به او بدهد؟

ش را سوراخ كرد چه كسي بود؟هاياولين زني كه گوش-2

كنند؟چه كسي است كه مالئكه از او شرم مي-3

كداميك از پيامبران نجار بود؟-4

چه كسي جالوت را به قتل رسانيد؟-5

جواب
.�كريا حضرت ز-1

.�هاجر همسر حضرت ابراهيم -2

.�عثمان بن عفان -3

.�كريا حضرت ز-4

.نيداو را به قتل رسا�حضرت داود -5

سؤال
كداميك از اصحاب پيشنهاد تغيير مكان در غزوه بدر را داد؟-1

كرد؟) الهام(كدام زن است كه خداوند به او وحي -2

ن تابيده است؟نها يك دفعه بر آكدام زميني است كه خورشيد ت-3

كدام مادري است كه فرزندي نزاده است؟-4

ها نزد خداوند كدام است؟منفورترين نام-5

جواب
.�حباب بن المنذر بن عمرو -1

uΖ$!�÷موسيمادر-2 øŠym÷ρr& uρ#’ n< Î)ÏdΘé&#y›θãΒكرديم )الهام(وحي:[يعني.اآليه�

].به مادرموسى
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زمين رودخانه يا بحري كه خداوند آن را براي حضرت موسـي و يـارانش   -3

.شكافت

‘�uالمكرمهمكة،]هامادر قريه[أم القري -4 É‹Ψ çG Ïj9¨Πé&3“t� à) ø9 .اآليه�#$

.مردي كه ناميده شود فرمانرواي فرمانروايان يا شاه شاهان-5

سؤال
كدام زن است كه زاده نشده است؟-1

با او ازدواج كرد چه بود؟�نام زن يهودي كه پيامبر-2

را به عهده گرفت؟�چه كسي سرپرستي حضرت مريم -3

ابواألنبياء لقب كدام پيامبر است؟-4

�tΑآية -5 r' y™7≅ Í←!$y™5># x‹ yèÎ/8ìÏ%# uρ∩⊇∪� شد؟در مورد چه كسي نازل

جواب
.�حضرت حواء -1

.�صفيه بنت حيي -2
.سرپرستي حضرت مريم را به عهده گرفت÷حضرت زكريا-3

.�حضرت ابراهيم -4

ر بن حارث كه خود را نفرين كرد و خواستار عذاب شد، پس در مورد نض-5

.دچار آن عذاب گرديددر روز بدر

سؤال

‰πtƒô×�معني آية -1 Ï
 sùÏiΒBΘ$uŠÏ¹÷ρr&>πs% y‰ |¹÷ρr&77 Ý¡èΣ�) چيست؟) 196/ بقره

وارد شده است؟» فقر«اي كلمة در چه آيه-2

حكم سجده تالوت قرآن چيست؟-3

ذكر شده است؟» أك«كدام آيه است كه در آن لفظ -4

منظور از األعمي چه كسي است؟»عبس وتولي«در سورة مباركه -5
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جواب
ذبــح ،يــا دادن خــوراك يــك روز شــش نفــر فقيــر،صــدقة ســه روز روزه-1

.گوسفند و تقسيم آن بين فقراء

2-�ß≈ sÜ ø‹¤±9 $#ãΝ ä.ß‰ Ïètƒt�ø) x
 ø9$#�) شما را از فقر و شيطان«).268/ بقره ،

»ترساندتنگدستي مي
.سنت موكده است-3

4-�.....öΝ s9 uρà8r&$|‹ Éót/∩⊄⊃∪�]اي و خودم نيز زن بدكاره«]20:آيه.سورة مريم

.»امنبوده
^منظور عبداهللا بن ام مكتوم -5

سؤال
ها باران سنگ بر آنها نازل شد؟كدام قوم-1

آنها را گرفت و نابود كرد؟) صداي مهيب(كدام قومها صوت شديد -2

زمين فرو برد؟چه كسي خداوند او را با مال و دارائيش در-3

%βÎ)tÏ¨�آية -4 ©!$#(#θãΨ tΒ# ušÏ% ©!$# uρ(#ρßŠ$yδ.....�) در مورد چه ) 62/ بقره

كسي نازل شد؟

آنها را نابود كرد؟،كردن چه قومي خداوند با غرق-5

جواب
.قوم لوط و قوم عاد-1

.قوم شعيب و ثمود-2

.قارون-3

.�در مورد سلمان فارسي -4

.و فرعون و لشكريانشقوم نوح-5
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سؤال
چه كسي هم خودش و هم پدرش و هم جـدش و هـم جـد پـدرش پيـامبر      -1

بودند؟

شود؟آغاز مي) تين(كدام سوره است كه با اسم ميوه انجير -2

در آن ذكر شده است؟» الهدهد«كدام آيه است كه كلمة -3

پذيرد؟كدام سوره است كه با نام دو پيامبر پايان مي-4

باشند؟چه كساني اهل اهللا مي-5

جواب
.‡پيامبر خدا حضرت يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم -1
.سورة مباركة تين-2

3-�y‰ ¤) x
s? uρu0 ö= ©Ü9$#tΑ$s) sù$tΒ~†Í<Iω“u‘ r&y‰ èδ ô‰ßγø9 سورة مباركه نمل آية �#$

هدهد را مرا چه شده كه : جوياى حال پرندگان شد؛ پس گفت) سليمان(و «20

».بينم نمى

ــي  -4 ــه االعلـ ــورة مباركـ #�Éسـ çtà¾tΛÏδ≡t� ö/ Î)4y›θãΒ uρ∩⊇∪ــةاآل� ــي.يـ : يعنـ

.]هاي ابراهيم وموسيصحيفه[

.پيروان راستين قرآن-5

سؤال
با تاء كشيده ذكر شده است آن دو مورد »لمعصيةا«در قرآن دو مرتبه كلمه -1

را ذكر كنيد؟

تح نازل شد؟مباركه فكدام سوره بعد از سوره-2

كنـيم، امـا خداونـد آن را خلـق نكـرده      آن چيست كه ما آن را تالوت مـي -3

است؟

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

��#+'«جمله زير را كامل كنيد؟ -5Q"�G�� 2����� �"dGe5?��......«؟
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جواب
تكرار 9و 8هاي آيه» و معصيت الرسول«در سوره مباركه مجادله دو مرتبه-1

.شده است

.سوره المسد-2

مخلوقات نيست، بلكه صفت خداوند عزيز ءقرآنكريم چون كالم خدا جز-3

.باشدمي

».يعني قرآن را با دقت و تأمل و شمرده همراه با تدبر بخوان«-4
5-»..... f��g K \#Q-P��«.

سؤال
ذكر شده بنويسيد؟)1(»الجياد«اي كه در آن كلمهآيه-1

در قرآن كدام است؟) دو گل و دو غنچه(زهراوان -2

ترجمان القرآن لقب چه كسي است؟-3

» )هـا مـاه (شـهور  «به صورت مفـرد و كلمـه   » )ماه(شهر «در كدام آيه كلمه -4

ذكر شده است؟

دو بار تكرار شده است؟» بسم اهللا الرحمن الرحيم«در كدام سوره -5

وابج

1-�øŒÎ)uÚÌ� ããÏµø‹ n= tãÄcÅ ýèø9 $$Î/àM≈ uΖ Ï
≈ ¢Á9 $#ßŠ$u‹ Ågø: را (زماني «.]31/ ص [�∪⊆⊃∩#$

.»كه اسبهاي تيزپا بر او عرضه شد) ياد كن

.باشدمنظور از زهراوان دو سورة مباركه بقره و آل عمران مي-2

.�حضرت عبداهللا بن عباس -3

)م. (الجياد جمع جواد و به معناي اسپان تيزرو و اسپان خوب زيباست-)1(
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4-�¨βÎ)nο£‰ ÏãÍ‘θåκ ’¶9 $#y‰Ζ Ïã«! $#$oΨ øO$#u0 |³tã# \� öκ y−�] ــه ــداد«.]36/ توبــــ تعــــ

هـا و زمـين را   نزد پروردگار در كتابش از روزي كه آسمان) ي سال(هاماه

.»آفريد، دوازده ماه است
.سورة مباركه نمل-5

سؤال
در قرآن نام چند پيامبر ذكر شده است؟-1

مشهورترين گاو كدام است؟-2

ذكر شده است؟» يقالصد«در كدام آيه كلمة -3

ذكر شده كدام است؟» للحيةا«اي كه در آن كلمه آيه-4

�Fχدر آية -5 Î)š�t∞ ÏΡ$x©uθèδç0tIö/ F{$#∩⊂∪دشمن توست «مقصود كيست؟�

».كه دم بريده وبي نسل است 

جواب
.پيامبر1-25

.گاوي كه خداوند به بني اسرائيل امر كرد كه آن را ذبح كنند-2

3-�ß#ß™θãƒ$pκ š‰r&ß,ƒÏd‰ Å_Á9 »!راستگو،اي يوسف«.]46/ يوسف [�#$

�tΑ$s%¨ΠàσuΖآية -4 ö6tƒŸωõ‹è{ù' s?ÉLu‹ ósÎ= Î/ŸωuρûÅ› ù&t� Î/�] اي : فتگ«.]94/ طه

.»ريش و سرم را مگير! برادر
.عاص بن وائل-5

سؤال
شود؟كدام سوره است كه تمام آياتش با حرف سين ختم مي-1

وارد شده است؟» فك«ه لفظ در كدام آي-2

…�آيةدر-3 çµuΗ ©>tãß‰ƒÏ‰ x©3“uθà) ø9 مقصود كيست؟]5: النجم[�∪∋∩#$
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شوند آنها را نام ببريد؟پنج سوره در قرآن با الحمد هللا آغاز مي-4

ذكر شده است؟» يثرب«در كدام آيه كلمه -5

جواب
.سورة مباركه الناس-1

2-�!$tΒ uρy71u‘ ÷Šr&$tΒèπt7 s) yèø9 $#∩⊇⊄∪ ’7 sù>πt6s% u‘∩⊇⊂∪�] 13–12/ بلد.[

.است يعني علَّمه القُرآنَ�منظور حضرت جبرئيل -3

.سبأ–فاطر –الكهف –االنعام –هاي مباركه الفاتحه سوره-4

5-�øŒÎ) uρMs9$ s%×π x
Í←!$ ©ÛöΝåκ ÷]ÏiΒŸ≅÷δr'̄≈ tƒz>Î0øYtƒŸωtΠ$ s)ãΒö/ ä3s9(#θ ãèÅ_ö‘ $$ sù�]و «.]3:زاباح
جاي ماندن نداريد؛ پس ! اي اهل مدينه: گاه كه گروهي از آنان گفتندآن

. »بازگرديد

سؤال
پذيرد؟كدام سوره است كه تمام آيات آن با حرف دال پايان مي-1

0#1�«حديث را تكميل كنيد؟ -2'h'i#C��!'��#�#F'+#
�#7-Z��_̀ ��"� �......«.
4#��D#PGe#� D� b"«د؟ حديث را تكميل كني-3> �B'� ��j�[#> �B'�#� #k�1 �0#1.......«.
كدام آيه است كه تمام حروف الفباي عربي را در خود جمع كرده است؟-4

كدام سوره است كه دو سجدة تالوت در آن است؟-5

جواب
).توحيد(سورة مباركه اخالص -1

2-».....�D#[5?#�'h l�#3#1UT�#�#7mZ��G� M#�#k�#1!'?#	"D"n�#�"a«)1(رواه مسلم.

3-»..... ̀ �e�3�� #0#1 o;#Q���n #!'?#	 #k�1«)2(رواه مسلم.

كسي كه صادقانه و خالصانه از خدا طلب شهادت كند، خداوند او را در زمره شهداء قرار -)1(

.خواهد داد هرچنددر بسترخواب بميرد

.ميردايي از نفاق مياگر كسي بميرد و در راه خدا جهاد نكرد و خواهان نشد بر شعبه-)2(
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�Ó‰£ϑآخرين آيه در سورة مباركه الفتح -4 pt’ΧãΑθß™§‘«!$#4tÏ% ©!$# uρÿ… çµyètΒ.....�
.....)وكساني همراه وي هستند,پيامبرخدااست%محمد:(يعني.اآليه

.حجسورة مباركه-5

سؤال
پذيرد؟كدام سوره است كه تمام آيات آن با حرف دال پايان مي-1

0#1�«حديث را تكميل كنيد؟ -2'h'i#C��!'��#�#F'+#
�#7-Z��_̀ ��"� �......«.
4#��D#PGe#� D� b"«حديث را تكميل كنيد؟ -3> �B'� ��j�[#> �B'�#� #k�1 �0#1.......«.
حروف الفباي عربي را در خود جمع كرده است؟كدام آيه است كه تمام-4

كدام سوره است كه دو سجدة تالوت در آن است؟-5

جواب
).توحيد(سورة مباركه اخالص -1

2-».....�D#[5?#�'h l�#3#1UT�#�#7mZ��G� M#�#k�#1!'?#	"D"n�#�"a«)1(رواه مسلم.

3-»..... ̀ �e�3�� #0#1 o;#Q���n #!'?#	 #k�1«)2(رواه مسلم.

�Ó‰£ϑآخرين آيه در سورة مباركه الفتح -4 pt’ΧãΑθß™§‘«!$#4tÏ% ©!$# uρÿ… çµyètΒ.....�
.اآليه

.سورة مباركه حج-5

سؤال
كند؟كدام سوره است كه مستحقان هشتگانه زكات را بيان مي-1

ايي كه جنين را احاطه كرده كدام است؟گانههاي سهتاريكي-2

در تجويد كدام حرف است؟حرف قلب-3

او را در زمره شهداء قرار كسي كه صادقانه و خالصانه از خدا طلب شهادت كند، خداوند -)1(

.خواهد داد هرچند كه در بسترش بميرد

.ميردايي از نفاق مياگر كسي بميرد و در راه خدا جهاد نكرد و خواهان نشد بر شعبه-)2(
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شهر اَمن و امان كجاست؟-4

كه در سورة مباركه قريش ) تابستان(والصيف ) زمستان(دو مسافرت الشتاء -5

ذكر شده به كجا بود؟

جواب
.60سورة مباركه توبه آية -1

پوستي كه به بچه در رحم (تاريكي مشيمه –تاريكي رحم –تاريكي شكم -2

).احاطه دارد

.حرف باء-3

.مكه مكرمه-4

در زمستان به سوي يمن و در تابستان به طرف شام سـفرهاي تجـاري اهـل    -5

.گرفتمكه صورت مي

سؤال
كـردن نمـاز فرامـوش كـرده     حكم كسي كه مسـح گوشـهايش را تـا تمـام    -1

چيست؟

حكم كسي كه بر عمامه مسح كـرده و بعـد آن را در نمـاز از سـر برداشـته      -2

چيست؟

كسي كه در سفر قبل از طلوع خورشيد از خواب بيـدار شـده و آب   حكم -3

چيست؟) آب در دسترس نيست(دور است 

جواب
.رفته شده باشدياميدوارم كه نمازش پذ: فرمود/امام احمد -1

.وضو را تازه و نماز را دوباره بخواند-2

ازش كند و نمگردد و اگر ترسيد كه خورشيد طلوع تيمم ميدنبال آب مي-3

.خواندرا مي
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سؤال
كسي كه تيمم كرد و نماز خواند و بعداً آب را در وقت نماز يافت آيا بايد -1

وباره بخواند؟نماز را د

شود در حالي كه امام خطبـه  وقتي كه مردي در روز جمعه وارد مسجد مي-2

كند؟خواند چكار ميمي

0#1�«را كامل كنيد؟ حديث زير-3'��'J��"�"1�'?'J"D�'�#D'� M�5� M�D5?��......«.
���F�#��-3-:*��«حديث زير را كامل كنيد؟ -4�'�#�.......«.

جواب
:خوانـد امـا ابـن المسـيب    نميفرمايد نماز را دوبارهمي: مام احمدا-1
.فرمايد بايد نماز را دوباره اداء كندمي

.خواندسريع دو ركعت نماز تحية المسجد مي-2

3-.......'H#�#
*;-3#8G��«رواه ابوداود و حاكم.

4-......�p"Z �o+#���#F«متفق عليه

سؤال
ــار طــالق داده   -1 ــد و دو ب ــار ازدواج كن ــي دو ب ــه در يــك ســاعت زن چگون

شود؟مي

�/#�«حديث را تكميل كنيد؟ -2�m����0�8"C 0"1�q��G��......«)1(.
0#1�«حديث را تكميل كنيد؟ -3'b#��<'�!"a�#� ��1'��'6#r�#1#Y�/'��D�3"1........«)2(.
�«حديث را تكميل كنيد؟ -4B*J�-> M-05s��#�.........«.
�«حديث را تكميل كنيد؟ -5��#Q"C B"?�P��G��.̀ ��P*a..........«)3(.

).م(دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است -)1(

د آن چيـز  چيزي كه جزو آن نيست اضافه كن) كه عبادت است(كسي كه در اين امر مهم -)2(

).م(مردود و غير قابل قبول است 

.فحش دادن به مسلمان فسق و فجور و جنگ با او كفر است-)3(
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جواب
اشـد او  كند شوهرش قبل از اين كه با او رابطه زناشويي داشـته ب ازدواج مي-1

.شودكند و بعد طالق داده ميدهد، سپس آن زن ازدواج ميرا طالق مي

2-».......*;-3#]#� �"a�'tG��«رواه مسلم.

3-»..........#��7'au
#�«.
4-».........5� v'a#05s����'6GJ'�"w>"�#4G��«متفق عليه.

5-»........�D*��#%"(#�.�Ge*J«متفق عليه.

سؤال
.»......��K�7Px��3	/��3«حديث را تكميل كنيد؟ -1
شود؟كدام عبادت است كه در غير وقت مخصوص خودش انجام نمي-2

.زن حرام است مگر بعد از انجام كاري آن سه كدامندگنكاح سه-3

حكم زني كه غسـل بـر او واجـب شـده، امـا پوشـش و جـايي دور از نظـر         -4

چيست؟كردن نيات نامحرم براي غسل

خوانـد امـا حكـم آن را    حكم كسي كه آلوده به نجاست است و نمـاز مـي  -5

داند چيست؟نمي

جواب
1-».......�	yt�01;/Z����� H/QC z {�| yF�� �	�«)  چشمي كـه از

.رواه الترمذي) و خشيت خدا بگريد و چشمي كه در راه خدا نگهباني بدهدترس

.حج-2

مگر اين كه . ازدواج با اين سه حرام است. خاله زن–ه زن عم–خواهر زن -3

.تواند با آنها ازدواج كندمرد از زنش جدا شود بعد مي

تـيمم  ,اندازد و اگر ترسيد كـه وقـت نمـاز تمـام شـود     غسل را به تأخير مي-4

.خوانددهد و نمازش را ميكند و آن را به جاي غسل انجام ميمي

.ايد نمازش را اعاده كندنمازش صحيح نيست و ب-5
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سؤال
�5�M}��!'��#�#F«حديث را تكميل كنيد؟ -1��#[#>+#��/'@#�U��.........«.
��3Gc�!"a {�-3���##%#��"«حديث را تكميل كنيد؟ -2r�B 7 �.�Ge*J..........«.
0#1#�«حديث را تكميل كنيد؟ -3j-7#]�~> l�'@!"a H/ Q#C"D5?��..........«.
0#1�«حديث را تكميل كنيد؟ -4K B#<��#>#{�-3��..........«.

جواب
1-»G��#�"FGi#>ST��'���#1#2-�#<S��"D�شـود  خداوند به غيرت آورده مي. متفق عليه»	#?'/

و غيرت خداوند اين است كه انسان انجام دهد و حالل بداند آنچه را كه خداونـد  

.تحرام كرده اس

2-»�0��5X��!"a \#P-3��*;#<�#/�3��#�!'?#	"y�/#�G��«  دو خصـلت در ميـان   . متفـق عليـه

كـردن و  زدن و بـدگويي مردم است كه آن دو از خصلت كافران است يكي طعنـه 

.خواني بر مردهرسواكردن ديگران در نژاد و قرابت اجدادي و ديگري نوحه

3-»��':'a�#j'@«ايي را در راه خـدا مجهـز و   س مجاهد و رزمندههرك. متفق عليه

.آماده كند او نيز جهاد كرده است

4-»K�D��#<��#>�D5?��«يعني هركس به مردم رحم نكند خداوند نيز بـه  . متفق عليه

.او رحم نخواهد كرد

سؤال
8 �#7
"�'H#�Ga*«حديث زير را كامل كنيد؟ -1G��......«
»......��(� ;3�� �BJ�< 01«؟ را كامل كنيدحديث زير-2
يابـد آيـا آب را   حكم مردي كه در سفر اسـت و آب را جـز بـا پـول نمـي     -3

كند؟گيرد يا تيمم ميخرد و با آن وضو ميمي

چيست؟)1(حكم زن مستحاضه-4

)م(زن دائم الحيض -)1(
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جواب
1-»......*;#�"?'J�p#<#��3"	o��'XG?�C_�"��#]«       يعنـي بهتـرين جهـاد گفـتن سـخن حقـي

.زد پادشاه و فرمانروايي ستمگراست ن

2-».....$�� H�1 ��3��� D?�� ���n«بهشت به يكي از شـما از بنـد   . رواه بخاري

.كفشش نزديكتر است و همچنين آتش جهنم

گيـرد و اگـر قـدرت مـالي     خـرد و وضـو مـي   اگر قدرت داشت آب را مي-3

.كندنداشت تيمم مي

گيـرد و نمـازش را   رد و وضـو مـي  گيـ ت نماز پنبه بـر خـود مـي   براي هر وق-4

.خواندمي

سؤال
3-�} �#��«حديث زير را كامل كنيد؟ -1���0#1'h�'��R����	......«
���65"�«حديث زير را كامل كنيد؟ -2�#��Z#>�"a";#/ �";-�"e��......«
�?*�K«حديث زير را كامل كنيد؟-3�#>�H�]#��o+'�#��1�......«
�/#�«زير را كامل كنيد؟حديث -4�m���.��#%#1��#�#��#7"	�#%#1.......«
�Y#«حديث زير را كامل كنيد؟ -5/'���>"�-Z��";#	#�m��� ��#�-�M��>"�-Z��........«

جواب
1-»......#0�P#<#��D*?#�#	«   بهترين مردم كسي است كه عمرش طـوالني و عملـش

مذيرواه التر. صالح و نيكو باشد

2-»......�#�-� M�� ]��#8�>�"a"D 3GX#�#��#�#B-3#7#]«ايي آب بنوشد كسي كه در ظرف نقره

.متفق عليه–دهد آتش جهنم در شكمش صدا مي

3-».........K M�#7#�#1#��*�_2#��هيچ مردي با هيچ زني خلوت نكند، مگـر ايـن   »4#1

.كه محرمي زن را همراهي كند

4-».........*+'��زندگي دنيا متاع و كااليي است و بهترين متـاع دنيـا   »���-��"#4;*��'�

رواه مسلم. زن مؤمنه و صالحه است
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5-»........�"65���$"?��#>�D#PGe#�#��3"	 \#�#[G��«   متفق عليه شجاعت اين نيست كـه بـر

عصـبانيت  ديگران غلبه كنيد و پيروز شويد، بلكه شجاعت اين است كه به هنگـام 

.خودت را كنترل كنيد

سؤال
��-«حديث را تكميل كنيد؟ -1�'w#��n'�_��*a��#1 ��#���}�� �........«
كند گفتن در نماز حرام است، اما فراموش ميحكم كسي كه ميداند سخن-2

كند چيست؟كه نماز را باطل مي

گمـان ايـن   بـه  ) سرزمين دشمن(حكم كسي كه مسلماني را در دارالحرب -3

كشد چيست؟كه دشمن است مي

شك دارد چيست؟,حكم كسي كه در جايزبودن قصر و جمع نماز-4

�M#0 �5«حديث را كامل كنيد؟ -5/#� H�]-���#0�/#�#�"����Z�� �Ge*tG��#�.........«

جواب
1-»��'�#B#PG('�!'?#	"D5?���R-�#�}�«ژوليـده و رانـده   هـاي  چه بسياري آدم. رواه مسلم

.كنددهد و دعايشان قبول ميشده كه اگر دعا كنند خداوند جوابش را مي

.نمازش باطل است و بايد دوباره آن را اعاده كند-2

.پردازدشود و نه دية آن را مينه قصاص مي-3

.بر او واجب است كه نمازش را كامل بخواند-4

5-».......����#F"+',-���«يعني حد فاصل بين انسان با شرك و كفـر  –رواه مسلم

.ترك نماز است

سؤال
1"0�K«حديث را كامال كنيد؟ -1�q�>�B*J��#<'�!-%#<-\"4�>"D/"�}�.......«
حكم كسي كه شك كرده كه آيا در ركوع قبل از بلندشدن به امام رسيده -2

است يا نه چيست؟
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كه بعد از احرام بايـد صـورت گيـرد    بستن به حج عمره ركنيبعد از احرام-3

كدام است؟

�«: <قال رسول اهللا-4y5?"<*��#3'�"��#%#%�/#1"��#1#
مردهخودبراي ما گوشت دو(»�#

آن دو كدامند؟) و دو خون حالل شده است) مردار(

چه كسي آشكارا و بدون هيچ ترسي از مكه به مدينه مهاجرت كرد؟-5

جواب
1-»......�#1m\"4�>"DUPGe#3"�«هيچيك از شما ايمان نيـاورده تـا آنچـه را    . متفق عليه

.خواهد براي برادر دينش نيز بخواهدكه براي خودش مي

.به آن ركعت نرسيده، زيرا اصل عدم رسيدن است-2

.طواف بيت اهللا-3

).جگر و طحال(و دو خون ) ملخ و ماهي(دو مردار -4

.�حضرت عمر بن خطاب -5

سؤال
بيعت كردند چند نفر بودند؟<تعداد انصار كه در عقبه اول با پيامبر-1

پيشنهاد كندن خندق را داد؟) خندق(چه كسي در احزاب -2

الحاشر القاب چه كسي هستند؟–العاقب –الماحي -3

كتـاب نوشـت چـه    ) <هـاي پيـامبر  جنـگ (اولين كسي كه در بارة مغازي -4

كسي بود؟

را به قتل برساند؟<دي تالش كرد كه با سم پيامبركدام يهو-5

جواب
.دوازده مرد-1

.�سلمان فارسي -2

.<القاب حضرت محمد-3
.^عروه بن الزبير-4
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.زينب دختر حارث زن سالم بن مشكم-5

سؤال
در جنـگ  ,چه كسي است كه قبل از اين كه يك سجده بـراي خـدا ببـرد   -1

احد شهيد شد؟

صحابي است كه نذر كرده بود كـه مشـركي را لمـس نكنـد و اجـازه      كدام-2

ندهد مشركي او را لمس كند؟

كيست؟<ترين مردم به رسول اهللاشبيه-3

چـه كسـاني   » و اعتق سـيدنا ...... سيدنا «منظور از �در گفته حضرت عمر -4

است؟

اولين شهيد مسلمانان در غزوه بدر چه كسي بود؟-5

جواب
.چون در همان روز احد ايمان آورد�) األصيوم(ن ثابت بن وقش عرو ب-1

.�عاصم بن ثابت -2

.�حضرت حسن بن علي بن ابي طالب -3
.�و سيد دوم حضرت بالل �منظور از سيد اول حضرت ابوبكر -4

.�حضرت مهج بندة آزادشدة حضرت عمر -5

سؤال
انده آنها چه كسي بود؟تعداد تيراندازان در غزوه احد چند نفر و فرم-1

شالق زده شدند؟) بهتان بزرگ(چه كساني در حادثه إفك -2

حيات و زنـدگي دنيـا را بـر آخـرت تـرجيح      ,عليهم السالم  زنان دو پيامبر-3

كدامند؟عليهم السالم دادند آن دو پيامبر

با او ازدواج كرد در حالي كه از انصاري بود؟<چه زني پيامبر-4

به سوي چه قومي مبعوث شد و مجازات آنها چه بود؟�هود حضرت -5
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جواب
.بود�مرد و فرمانده آنها عبداهللا بن جبير األوسي 1-50

.حمنه بنت حجش–سطح بن اثاثه م–حسان بن ثابت -2

.عليهم السالم  زنان حضرت نوح و حضرت لوط-3

.�ماريه قبطي -4
علـت نافرمـاني بـا بـاد سـرد ويرانگـر و       به سوي قوم عاد فرستاده شـد و بـه   -5

.سركش از بين رفتند

سؤال

øŠs9öΝ§{�معني آية -1 à6ø‹n= tãîy$oΨ ã_βr&(#θäótG ö;s?WξôÒsùÏiΒöΝà6În/ / بقره [�‘§

چيست؟]198

1"0� F#�#�# �,+' �����«حديث را تكميل كنيد؟ -2........«
0#1� F#�#«حديث را تكميل كنيد؟ -3 �B*J���/#���*:�� #B5?..........«
به سوي چه قومي فرستاده شد و چگونه عذاب شدند؟�حضرت صالح -4

ذكر شده كدام است؟» الفراش«اي كه در آن كلمه آيه-5

جواب
هيچ مشكل و گناهي بر شما نيست كـه در ايـام حـج بـه كسـب و      «:  يعني-1

.»تجارت بپردازيد
2-».....D?#�#	 O Q#< ��':'a«كسي كه نماز عصر را ترك كند اعمـال  . واه بخارير

.رودخيرش از بين مي

3-»........D#�5?#	#�«بهترين شما كسي است كه قرآن را ياد بگيرد و . رواه بخاري

.آن را به ديگران ياد دهد

به سوي قوم عاد فرستاده شد و به علت نافرماني با صداي شديد نابودكننده -4

.از بين رفتند
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5-�tΠöθtƒãβθä3tƒâ¨$̈Ψ9 $#Ä¸# t�x
 ø9$$Ÿ2Ï^θèZ ÷6yϑ ø9 روزي كه «.]4: القارعه[�∪⊇∩#$

.»مردم مانند پروانه هاي پراگنده خواهند بود

سؤال
».........#4#P#F��� ��4mP�� �"a 5� v'a«حديث را تكميل كنيد؟ -1
ذكر شده كدام است؟» ةكالشو«ايي كه در آن كلمه آيه-2

آن را باالي صفا و مروه خواند؟<ه است كه پيامبركدام آي-3

انواع نفس را نام ببريد؟-4

8#�?"Y# >#%-!«حديث را تكميل كنيد؟ -5> ,'a #� 8�P'�� �B*J��#<'� 'H#�#
 �'� M........«

جواب
1-».......*;'J#�#�« سحري بخوريد چون در سحري بركت است–متفق عليه.

2-�šχρ–Šuθs? uρ¨βr&u0 ö=xîÏN# sŒÏπŸ2öθ¤±9 $#Üχθä3s?ö/ ä3s9�] و شما «.]7/ انفال

.»ت يابيد كه قدرت و سالحي نداشتنددوست داشتيد بر كاروان دس

3-�¨βÎ)$x
 ¢Á9 $#nοuρö� yϑ ø9 $# uρÏΒÌ� Í←!$yèx©«! ».صفا ومروه از شعاير خدا است«�#$
.نفس اماره به بديها–نفس لوامه –نفس مطمئنه -4

5-»........ 0�/#%#�GJ#� #��?#��هرگاه يكي از شما واورد مسجد شد قبـل  . متفق عليه»<

.از نشستن دو ركعت نماز بخواند

سؤال
�2# ��:/�1#;"«حديث را تكميل كنيد؟ -1�#> �i> �D-� v'a '��*:�� ���#�G("�........«
��#��~� �#1#«حديث را تكميل كنيد؟ -2>M ��#�#1#� #2�#� �0�����P%�<......«
�?!«: چه كسي به قومش گفت-3	'iG�� B*tm�#� �#�'�«؟
در جزء عم چند سجدة تالوت است؟-4

تعداد افراد اصحاب كهف چند نفر بودند؟-5
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جواب
1-»D ��4�'i"� ��� /en« قرآن را تالوت كنيد و بخوانيد، زيرا قـرآن  –رواه مسلم

.روز قيامت شفيع يارانش است

2-»......D Q��'� �0"1 #2-�':#F �#1 #�"e*@« كسي كه روزه رمضان را بگيـرد از  –متفق عليه

.گيرداش مورد عفو قرار ميروي ايمان و به نيت طلب ثواب تمام گناهان گذشته

.فرعون-3

.دو سجده يكي در سورة مباركه انشقاق و ديگري در سورة مباركه علق-4

ادشان آگاهتر است و جز گروهي كمـي تعدادشـان   بگو پروردگارم به تعد-5

.دانندرا نمي

�	
 ��� ��������� �� � ���� ��
76/ 10/ 10جمعه 
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سؤال
معني لغوي قرآن چيست؟-1

معني اصطالحي قرآن چيست؟-2

چرا خداوند قرآن را بر حضرت محمد بن عبداهللا نازل كرد؟-3

و تا چه زماني ادامه يافت؟از چه زماني نزول قرآن آغاز شد -4

مهمترين حكمت نزول تدريجي قرآن را با دليل بيان كنيد؟-5

جواب
17هاي قرآن مصدر مترادف براي قرائت است خداوند در سورة قيامه آيه-1

βÎ)$uΖ¨�: فرمايدمي18و  øŠn= tã…çµyè÷Η sd…çµtΡ# u ö�è% uρ∩⊇∠∪ # sŒÎ* sùçµ≈ tΡ ù&t� s%ôìÎ7 ¨?$$sù… çµtΡ# uö� è%∩⊇∇∪�
و براي كالم معجزپس از معناي مصدري نقل شده و اسم سيعني قرائت آن ,قرآنه

.گرديده است�نازل شده به محمد بن عبداهللا

بر كالم نازل شده از طرف خدا به رسول اكرم و نوشـته شـده در مصـحف    -2

.كندكه با تواتر از آن حضرت نقل شده و با تالوتش اظهار بندگي خدا مي

.در اثبات نبوتش,براي هدايت مردم و به عنوان معجزه آن حضرت-3

.شدن پيامبر شروع شده و تا نزديك وفاتش ادامه يافتاز زمان مبعوث-4

›�y7Ï9≡xبراي اطمينان و استواري قلب پاك پيامبر -5 Ÿ2|M Îm7s[ãΖ Ï9ÏµÎ/x8yŠ# xσèù(

çµ≈ oΨ ù= ¨? u‘ uρWξ‹ Ï? ö� s?∩⊂⊄∪�]تا ) كنيمقرآن را به تدريج نازل مى(نه گواين«.]32: فرقان

.»قلبت را با آن استوار سازيم، و آن را بر تو آرام خوانديم

سؤال
معجزه چيست؟-1

شـان مشـهود و   چرا معجزه پيامبران از جنس چيزهايي بود كه در ميـان قـوم  -2

داراي اهميت بود؟

بيـان مشـهور   به چه دليل عرب قبل از اسالم به فصاحت و بالغت و قـدرت -3

بوده اند؟
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چگونه قرآن دشمنان و مخالفين را به مبارزه طلبيد؟-4

شود آن دو را نام ببريد؟اعجاز موضوعي قرآن به دو نوع تقسيم مي-5

جواب
آن را از جانـب خـدا   ,عمل و امري فوق قدرت بشري اسـت كـه پيـامبران   -1

.دهنديكردن مخالفان ارائه مبراي اثبات رسالت خود و ناتوان

شناختند عاجز و ناتوان دانستند و ميتا در مبارزه با پيامبران در آنچه كه مي-2

.گردند

شد و در آن شـعرا، شـعر خـود را    بازار ادبي كه هر ساله در مكه برگزار مي-3

كردند و بهترين آنها را از نظر فصاحت و بالغت و شيوايي بيان انتخـاب  قرائت مي

.كردندن ميو بر خانة كعبه آويزا

از آنها خواست كه مانند قرآن را بياورند، سپس خواست كه ده سوره مانند -4

.ايي مانند قرآن را بياورندآن را بياورند و سپس از آنها خواست كه تنها سوره

.اعجاز علمي–اعجاز تشريعي -5

سؤال
هايي كه از قرآن كريم نازل شد كدامند؟آيهناولي-1

ي از قرآن كريم كه نازل شد كدام است؟اآخرين آيه-2

اي از قرآن شأن نزول خاصي است؟آيا براي هر آيه-3

فايدة دانستن اسباب نزول آيات قرآني چيست؟-4


βÎ)$x¨*�سبب نزول آية -5 ¢Á9 $#nοuρö� yϑ ø9 $# uρ...�]را بيان كنيد؟]158:بقره

جواب

��ù&tهاي آيه-1 ø%$#ÉΟ ó™$$Î/y7 În/u‘“Ï% ©!$#t,n= y{∩⊇∪� تا�zΟ ¯= tæz≈ |¡Σ M} $#$tΒóΟ s9÷Λ s>÷ètƒ

.]5–1علق [�∪∋∩
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(θà#)�آية -2 ¨? $# uρ$YΒ öθtƒšχθãèy_ö� è?ÏµŠÏù’ n< Î)«! $#(§Ν èO4†̄ûuθè?‘≅ ä.<§ø
 tΡ$̈ΒôM t6|¡Ÿ2

öΝ èδ uρŸωtβθãΚ n= ôà ãƒ∩⊄∇⊇∪�]و از روزي بترسـيد كـه در آن بـه    «. باشـد مي]281:بقره

ي عمل هر شخصي بطور كامل بـه او  شويد و سپس نتيجهاهللا بازگردانده ميسوي 

.»گرددشود و به هيچكس ستم نمييداده م

.شدخير، زيرا بسياري از آيات در ابتداي نزول وحي بدون سبب نازل مي-3

.كندبه فهم بهتر آيات و تفسير آنها كمك مي-4

اي سعي بـين صـفا و مـروه بـه دليـل      كردن مسلمانان از تنگنبه خاطر خارج-5

عي تا سـ (وجود دو بت كه در جاهليت بر سر دو كوه صفا و مروه قرار داده بودند 

).بين صفا و مروه را انجام دهند

سؤال
قرآن به هفـت لهجـه نـازل شـده اسـت      : فرمايدكه مي<معناي قول پيامبر -1

چيست؟

هاي مكي و مدني چيست؟فرق بين سوره-2

آيد؟اي بدست ميهاي مكي و مدني فايدهر شناخت سورهآيا د-3

شد؟آوري ميجمع<چگونه قرآن در زمان رسول اهللا-4

كـردن قـرآن نشـان دهـد     را بر حفـظ <ايي كه شدت عالقه رسول اهللايهآ-5

ذكر كنيد؟

جواب
سـاني نـازل   ه قبايل مختلف عرب براي سهولت وآ يعني قرآن به هفت لهج-1

.شده است

هاي بعد از به مدينه را مكي و سوره<هاي قبل از هجرت رسول اهللاسوره-2

.شان زماني است نه مكانيهجرت به مدينه را مدني گويند، پس فرق

هاي ناسخ و منسـوخ  هاي نص و آيهبلي و فايده آن شناختن زمان نزول آيه-3

.باشدمي
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.وم نوشتن آندهاي مؤمنين،اول حفظ آن در سينه: به دو طريق-4

ــة -5 ��Ÿωõ8Ìhآيــــ ptéBÏµÎ/y7 tΡ$|¡Ï9Ÿ≅ yf÷ètG Ï9ÿÏµÎ/∩⊇∉∪ ¨βÎ)$uΖ øŠn= tã… çµyè÷Η sd… çµtΡ# u ö� è% uρ

حركت ) قرآن(زبانت را بخاطر عجله براي خواندن آن «.]17–16: قيامه[�∪∠⊆∩

.»جرا كه جمع كردن و خواندن آن بر عهده ما ست. مده

سؤال
شـد بـر روي چـه چيزهـايي     آنچه از قرآن كه نـازل مـي  <اصحاب پيامبر-1

نوشتند؟مي

آوري نشد؟جمع<هايي در زمان رسول اهللاچرا قرآن در كتاب-2

در جنگ يمامه چند نفر از حافظان قرآن شهيد شدند و معروفترين آنها چه -3

كسي بود؟

چـه  �در جنگ يمامه عمر بن الخطـاب ,حافظان قرآنبعد از شهيدشدن-4

كرد؟�پيشنهادي به ابوبكر 

آوري قـرآن كـرد؟ و علـت    چه كسـي را مـأمور جمـع   �حضرت ابوبكر -5

انتخاب او براي اين امر مهم چه بود؟

جواب
و ) هـاي نـازك  سـنگ (واللخَّاف ) هاي درخت خرمابرگ(بر روي العسب -1

.هاي شتري كتف و دندههاو استخوان) پوست و كاغذ(الرقاع 

نيـاز بـه آن احسـاس نشـده بـود و احتمـال       <وجود مبـارك رسـول اهللا  با-2

.رفتشدن و تحريف آن نميزايل

هفتاد نفر از آنها شهيد شدند كه مهمترين آنهـا سـالم بنـده آزاد شـده ابـي      -3

.يفه بودذح

هايي و تبديل آن به كتابي كه ابوبكر در اجـراي  آوري قرآن در برگجمع-4

را براي اين مهم گشاده و باز ) دلش(اش اين كه خداوند سينهتا,آن ترديد داشت

.كرد
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حفـظ قـرآن و او   –و علت انتخاب او عقل زياد $زيد بن ثابت انصاري-5

.نيز از نويسندگان بزرگ وحي بود

سؤال
آوري قرآن وضع كرد چه بود؟براي جمع$روشي كه زيد بن ثابت-1

چـه  �قرآن توسط حضرت ابوبكر كردن در مورد جمع�حضرت علي -2

گفت؟

چه بود؟,ها فرا خواندبراي نوشتن مصحف�داليلي كه حضرت عثمان -3

بود �ها در زمان حضرت عثمان برداري مصحفانجمني كه مسئول نسخه-4

از چه كساني تشكيل شده بود؟

برداري را تكميـل كنيـد   نسخه, خطاب به انجمن�گفته حضرت عثمان -5

...)در نوشتن چيزي با زيد بن ثابت اختالف پيدا كرديداگر(

جواب
آنچه پـيش روي رسـول اهللا نوشـته شـده     –اعتماد بر دو منبع و مصدر الف -1

.آنچه در سينه اصحاب حفظ شده بود–ب . بود

رحمــت خــدا بــر –اســت �هــا ابــوبكرتــرين مــردم در مصــحفبــا ارج-2

.آوري كردن را جمعابوبكركه او اولين كسي بود كه قرآ

.ةاختالف در لهجه و روش قراء–وسعت فتوحات -3

و عبـدالرحمن بـن   –سـعيد ابـن العـاص    –عبداهللا بن زبيـر  –زيد بن ثابت -4

.#هاشمحارث بن 
قـريش نـازل   ) لهجـه (آن را به لهجه قريش بنويسيد، زيرا قرآن به زبـان  [... -5

].شده است

سؤال
نوشته شده بودند، چند تـا  �ه در زمان حضرت عثمان هايي كتعداد قرآن-1

بود و عاقبت چه شدند؟

معني رسم الخط عثماني چيست؟-2
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ط اماليـي موجـود نوشـته شـود؟     مروز جايز است كه قرآن با رسم الخآيا ا-3

چرا؟

قرآن داراي چند آيه و چند كلمه است؟-4

قرآن داراي چند سوره است و معني لغوي سوره چيست؟-5

جواب
شـدن و يـا سـوزاندن از بـين     هفت قرآن كه به مرور زمان يا به علـت غـرق  -1

.رفتند

هايي كه قرآن به آنها نـازل  ها و لهجهنوشتن قرآن به طريقي كه همه قرائت-2

صـورت گرفـت بـه رسـم الخـط      �شده و چون اين كار در زمان خالفت عثمان 

.عثماني مشهور شده است

�در نوشـتن قـرآن در زمـان خالفـت عثمـان      �اب تا اجماع اصـح ,خير-3

.محفوظ بماند و با تغيير خط و امالي مردم هر عصر دچار تغيير نشود

.باشدكلمه مي) 77934(آيه و داراي ) 6616(قرآن داراي -4

.باشدسوره و معناي لغوي سوره مقام و منزلت مي) 114(قرآن داراي -5

سؤال
است يا اجتهادي؟)1(ي توقيفي استهاي قرآنآيا ترتيب سوره-1

به چه دليل ترتيب آيات قرآني در هر سوره با وحي الهي بوده است؟-2

دست نخـورده بـاقي   ,هاي مختلفچگونه نقل متواتر قرآن در خالل زمان-3

مانده است؟

چه نقشي در حفظ كتاب خدا داشته است؟,پيشرفت فن چاپ-4

افظان قرآن زياد شده است؟ به چه دليل؟آيا با پيشرفت زمان تعداد ح-5

جواب

شـود  توقيفي يعني جايي بـراي اجتهـاد نيسـت، بلكـه بـه دسـتور خـدا و رسـول تعيـين مـي          -)1(

)مترجم. (برخالف اجتهادي
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هم چنانكه ترتيب آيات نيز توقيفي و بـه دسـتور   ,توقيفي و با دستور پيامبر-1

.رسول اهللا بوده است

ــل   -2 ــوده جبرئي ــل فرم ــه دلي ــة   �ب ــزول آي ــام ن ــامبر هنگ ــه پي (θà#)�ب ¨? $# uρ$YΒ öθtƒ

šχθãèy_ö� è?ÏµŠÏù’ n< Î)«! ــوي اهللا  و از روزي بتر«�...#$ ــه ســ ــه در آن بــ ــيد كــ ســ

.سورة بقره قرار بده281فرمود آن را در ابتداي آية »شويدبازگردانده مي

.كردن آن توسط مؤمنينبا نقل جمعي و كتابت و حفظ-3

.ها نسخه در هر سال از آن و توزيعش در تمام نقاط جهانچاپ ميليون-4

ده شده به دليل تحقق پيداكردن بلي، هزاران هزار نفر به حافظان قرآن افزو-5

Ρ̄$�: فرموده پروردگار Î)ßøtwΥ$uΖ ø9 ¨“ tΡt� ø.Ïe%! $#$̄Ρ Î) uρ… çµs9tβθÝà Ï
≈ ptm:∩∪�]9: حجر[.

».تيمطور قطع خود نگهبان آن هسايم و بهگمان ما قرآن را نازل كردهبي«

سؤال
معناي علم قرائت در اصطالح چيست؟-1

شـود  قرائـت مـي  10ايي كه جمعاً ه با قرائت سه گانهفرق بين قرائت هفتگان-2

چيست؟

سه نفر از قراء مشهور را نام ببريد؟-3

كننـد و قرائـت اهـل مغـرب     ها اسـتفاده مـي  اهل شام از كداميك از قرائت-4

كدام است؟

در چيست؟,هافايده اختالف قرائت-5

جواب
كـه  ,بـرد  بكـار مـي  روشي است كـه يكـي از پيشـوايان علـم قرائـت آن را     -1

.باشدمخالف و غير روش ساير قاريان در قرائت قرآن مي

.قرائت سبع متواترند و غير آنها متواتر نيستند-2

.رحمهم اهللا    عاصم بن ابي النجود–عبداهللا بن كثير –عبداهللا بن عامر -3
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اهل شام قرائت حفص از عاصـم و اهـل مغـرب قرائـت و روش از نـافع را      -4

.نددار

.بر همه ملل اسالمي,سهولت و آساني-5

سؤال
هدف از علم تفسير چيست؟-1

سه تفسير از تفسيرهاي مشهور قرآن را ذكر كنيد؟-2

چـه كسـي در تفسـير قـرآن از همـه مشـهورتر       �در ميان اصـحاب پيـامبر  -3

است؟

انواع تفسير قرآن را نام ببريد؟-4

؟يك تفسير به مأثور را نام ببريد-5

جواب
.فهم قرآن و تدبر و تفكر در آن-1

.تفسير ابن كثير–تفسير قرطبي –تفسير طبري -2

.^عبداهللا بن عباس-3
).عرفاني–رمزي (تفسير اشاري –تفسير به رأي –تفسير به مأثور -4

كـه نويسـندة آن جـالل الـدين     » الدر المنثـور فـي التفسـير بالمـأثور    «تفسير -5

.سيوطي است

سؤال
چهار اسم براي قرآنكريم ذكر كنيد؟-1

باشد؟چه كسي سيد و بزرگ حافظان و مفسرين قرآن مي-2

چه كسي بود؟,گذاري كرداولين كسي كه قرآن را نقطه-3

آيا درست است كه آيه را به معني ذكر كرد؟-4

چـه  ,آخرين شخصي كه قرآن عثماني شام را ديـده و آن را وصـف كـرد   -5

؟كسي بود
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جواب
.تنزيل–ذاكر –كتاب –فرقان -1

.باشدمي�حضرت رسول اكرم محمد مصطفي -2

.ابواألسود الدؤلي-3

.باشد، زيرا بقرآن وحي و براي بيان و اعجاز ميايز نيستج-4

» فضـائل القـرآن  «هجـري و آن را در كتـابش   771حافظ ابن كثيـر متـوفي   -5

.وصف كرده است

سؤال
هاي ديگر جايز است؟به زبان,كلمه به كلمه قرآنآيا ترجمه-1

هاي غير عرب برسانيم؟چگونه هدايت قرآن را به ملت-2

بخشش قرآن به زبان عربي چه بوده است؟-3

آيا خواندن ترجمة قرآن در نماز جايز است؟ چرا؟-4

معني محكم در قرآن چيست؟-5

جواب
.گرددات و هدف قرآني نامعلوم ميايي معني آيزيرا در چنين ترجمه,خير-1

.هاي مختلف جهانبا ترجمه و تفسير معاني آن به زبان-2

ايـي كـه   هاي عربي و انتشار آن در ميان ساير ملل به گونهيكي كردن لهجه-3

.زباني بين المللي شده است

دانند، زيرا ترجمه غير تمام فقهاء خواندن ترجمه قرآن در نماز را جايز نمي-4

.ز خود قرآن استا

كـه آن را نـص و   ,ايي كه داراي معني واضح و روشن و صـريح باشـد  آيه-5

.گويندظاهر نيز مي

سؤال
در قرآن چيست؟» متشابه«معناي -1
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آيا بيشتر آيات قرآن محكم است يا متشابه؟-2

حكمت در وجود آيات متشابه در قرآن چيست؟-3

ذكر كنيد؟,راي آيات متشابهمثالي براي آيات محكم و مثالي ب-4

از چـه آيـاتي پيـروي    ,آنهايي كه داراي قلبـي منحـرف و مـريض هسـتند    -5

كنند؟مي

جواب
كه آن را مجمل ,آياتي كه داراي معناي واضح و روشن و صريحي نيستند-1

.گويندو مؤول و مشكل نيز مي

.باشدبيشتر آيات قرآن محكم و بعضي آياتش نيز متشابه مي-2

.امتحان و آزمايش انسان و نهايت تالش براي تحقيق و فهم در علوم قرآني-3

و آيات متشابه «»نماز را برپا داريد«»���-?'�+'�')"/����«آيات محكم مانند -4

�«مانند �#>"D5?��#̀ ��'a�B 7>"��>'�«.

≈tΒtµt7$�كنند از آيات متشابه پيروي مي-5 t±s?çµ÷Ζ ÏΒu !$tóÏG ö/ $#ÏπuΖ ÷G Ï
ø9 $#u!$tóÏG ö/ $# uρ

Ï&Î#ƒÍρù' s?�]كساني كه در دلهايشان كجي و ميل به باطل وجود «.]7: آل عمران

».آيندآيات، در پي آيات متشابه بر مي) نادرست(انگيزي و تأويل دارد، براي فتنه 

سؤال
���' BIG?"�G�� �I"a    «معني -1�I"C�-���«     چـه  چيسـت؟ و در مـورد آيـات متشـابه

گويند؟مي

جزو آيات متشابه است؟ چگونه؟) حروف مقطعه(هاي يا فواتح سورهآ-2

در قرآن چيست؟) حروف مقطعه(ها حكمت از فواتح سوره-3

ها چند عدد است؟حروف متشابه در فواتح سوره-4

جواب
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باشند و در مورد آيات دانشمندان زبردست و فرزانه در علم و معرفت مي-1

Ζ̈$�: گوينديمتشابه م tΒ# uÏµÎ/@≅ ä.ôÏiΒÏ‰Ζ Ïã$uΖ În/ u‘�]مانما به آن اي«.]7: آل عمران

.»..باشدان ميمداريم؛ همگي از سوي پروردگار

.باشدشان ميبلي و تشابه آنها در الفاظ-2

كه از همـين حـرف تـأليف    ,به مبارزه طلبيدن دشمنان و اثبات اعجاز قرآن -3

.شده است

.حرف تكرار نشده14حرف و 29تكرار شده با حروف -4

سؤال
صحيحترين روش تفسير قرآن چگونه است؟-1

75�B-«را براي عبداهللا بن عباس تكميل كنيد؟ <دعاي پيامبر-2?�� �DI�7�:'a !I"a
 0>����«.
شناسيد؟مي,ايي مستقل استاي در قرآن كه به تنهايي آيهآيا كلمه-3

ذكر كنيد؟,حه سه اسم ديگربراي سوره فات-4

جواب
.بعد تفسير قرآن به سنت پيامبر,تفسير قرآن به قرآن-1

2-»�D���?#	#�'H> �Gi-%��«.
�«كلمه -3��1�#r��#%-1«  ايـي مسـتقل   آيـه ,بـه تنهـايي  64در سورة الرحمن آيـة

.است

.ةالصال–الحمد –ام الكتاب -4

سؤال
چقدر است؟,هاي آنتحه و تعداد حرفتعداد كلمات سورة فا-1

�xÞ≡u0معناي -2 Å_Ç9 $#tΛÉ) tGó¡ßϑ ø9 tΡ$�:در فرمودة خداوند�#$ Ï‰ ÷δ$#xÞ≡u0 Å_Ç9 $#

tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9$#∩∉∪ما را به راه راست هدايت فرما«چيست؟�.«
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3-�ÅUθàÒøó yϑ ø9 $#óΟ Îγø‹ n= tæدر فرمودة خداوند� .�Î0 ö=xîÅUθàÒøóyϑ ø9 $#

óΟ Îγø‹ n= tæهستند؟ه كساني چ�

4-سورة فاتحه چه چيزي مستحب است و معناي آن چيست؟ةبعد از قراء

�«: �فرموده پيامبر-5���#4G��"D5?"���#�#�"�'��#�G��#!"r�W�Q-P��! ��'�#�G��«   بر چـه چيـزي

كند؟داللت مي

جواب
.حرف است113كلمه و 1-25

كـه عبـارت   ,حرافي در آن نيستراه روشن و واضحي كه هيچ كجي و ان-2

.كردن از دستورات خدا و رسولشاست از پيروي

.يهود و هر امتي كه به نژادپرستي فرا خواند-3

.دعا را اجابت فرما, يعني پروردگارا. آمين-4

بـدون هـيچ اختالفـي هفـت آيـه      ,فاتحـه كند بر ايـن كـه سـوره    داللت مي-5

.باشدمي

سؤال
نامگذاري شده است؟,اين اسمچرا سورة بقره به-1

در قرآنكـريم كـدام اسـت و قرائـت آن داراي چـه اثـري       ,بزرگترين آيـه -2

است؟

ترين آيه قرآن چيست؟اعجاز در آية دين به عنوان طالني-3

#�'0#1�«: فرمايـد در حديث نبوي كه مي) كفتاه(معني كلمه -4�0 )'�/#%#>N��0"1 �"�
"+#�':#QG���"a�/'�o;'?R�#%'e'J«چيست؟

آيه مباهله در سورة آل عمران كدام است و در چه موردي نازل شد؟-5

جواب
كردن گاو ن خدا به بني اسرائيل مبني بر ذبحاچون در اين سوره داستان فرم-1

.بيان شده است
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�«الكرسي يةآ-2D5?���'�#D'� M�5� M#��rm�#4G���2�m/':G��...«»آن ذاتـي  كـه هـيچ    اهللا؛

ــدارد؛  و قرائــت آن باعــث حفــظ انســان و » معبــود برحقــي جــز او وجــود ن

».شوداش ميخانواده
.كردن و قانونگذاري همراه با استمرار و اعجاز لغوي آنبه خاطر بيان-3

.يعني مايه حفظ و آرامش اوست-4

�ôyϑآية -5 sùy7 §_!% tnÏµ‹ Ïù.ÏΒÏ‰÷èt/$tΒx8u!% ỳzÏΒÉΟù= Ïèø9 $#ö≅ à)sù(# öθs9$yès?äíô‰ tΡ

$tΡ u !$oΨ ö/ r&ö/ä. u !$oΨ ö/ r&uρ$tΡ u !$|¡ÎΣ uρöΝä. u !$|¡ÎΣ uρ$oΨ |¡à
Ρ r&uρöΝ ä3|¡à
Ρr&uρ¢ΟèOö≅ Íκ tJö6tΡ≅ yèôfuΖ sù|M uΖ ÷è©9

«! $#’ n?tãšÎ/ É‹≈x6ø9 مسيحي در مورد هيئتو )1(]61:آل عمران[�∪⊆∌∩#$

.نجران نازل شد

سؤال
چـه كسـي و   ,ر در راه خدا قرار دادي كه آنچه در شكم داشت آن را نذزن-1

چه نام داشت؟

چه كسي سرپرست مريم را به عهده گرفـت و چـرا خداونـد او را انتخـاب     -2

كرد؟

�Fχ: وجه مقارنه و پيوستگي در فرموده پروردگار-3 Î)Ÿ≅ sVtΒ4|¤ŠÏãy‰Ζ Ïã

«! $#È≅ sVyϑ x.tΠyŠ# uش عيسي براي اهللا همانند آفرينش آدم همانا آفرين«چيست؟�

.»بود
آيا حضرت ابراهيم يهودي بود يا نصراني؟-4

چه بود؟�دين حضرت ابراهيم -5

جواب
.بنت فاقوذ بودحنةو نامش �زن عمران مادر حضرت مريم -1

نيايدرباره) يسيعنشيآفرياز چگونگ(اتيود آگاهكه با وجيبه كسنيبنابرا«: ترجمه-1

مـا و شـما، فرزنـدان و زنانمـان را بـه مباهلـه فـرا        دييـ ايب: بگـو كند،يموضوع با تو مجادله م

.»ميدرخواست كنانيدروغگوياهللا را برانيو نفرميو خودمان هم وارد مباهله شوميبخوان
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.بوداش و پيامبر الهي و معصومهر خالهچون شو�حضرت ذكريا -2

ايي كه حضرت آدم را بدون پدر و مادر خلق كرده قدرت خداوند به شيوه-3

.را نيز بدون پدر خلق كرد�و همچنين حضرت عيسي 

4-�$tΒtβ% x.ãΝŠÏδ≡t� ö/Î)$wƒÏŠθåκ u‰Ÿωuρ$|‹ ÏΡ# u0óÇ nΣ�]ابراهيم، نه «،]67: آل عمران

هاي بسيار قبل از تورات زمان�ابراهيم زيرا حضرت »يهودي بود و نه نصراني

.كرده استه بر موسي و عيسي نازل شده پيامبر بوده و زندگي ميو انجيل ك

.و تنها تسليم پروردگار يگانه بودتوحيد خالص �دين ابراهيم -5

سؤال
اي كه براي عبادت خداوند ساخته شـد كـدام اسـت؟ و بـه چـه      اولين خانه-1

دليل؟

هستند؟ به چه چيست؟ و چرا پيامبران از آن دور و مبرا» الغلول«معني كمله -2

دليل؟

در روز قيامت اين است كه چيـزي را كـه دزديـده    ) دزد(چرا عقوبت غال -3

است بياورد؟

ايي در تنظيم شؤون زنان چيست؟حكمت از نزول سوره-4

كند چيست؟نام علمي كه در مورد تقسيم ارث بر ورثه بحث مي-5

جواب

βÎ)tΑ¨�: فرمايدمسجد الحرام در مكه خداوند مي-1 ¨ρr&;M øŠt/yìÅÊãρÄ¨$̈Ψ= Ï9

“Ï% ©# s9sπ©3t6Î/% Z. u‘$t7 ãΒ“Y‰ èδ uρtÏϑ n=≈ yèù= Ïj9∩∉∪�]اي نخستين خانه«.]96: آل عمران

ي مردم مقرر شد، همان است كه در مكه قرار دارد و مايه) عبادت(كه براي 

.»بركت و هدايت جهانيان است
ن و چون اين عمل خيانت است، معني آن دزدي از غنيمت قبل از تقسيم آ-2

tΒ$�: پيامبران از آن معصومند به دليل فرمودة خداوند uρtβ% x.@cÉ<oΨ Ï9βr&¨≅ äótƒ4tΒ uρ
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ö≅ è= øótƒ�]زند؛ و هر كس خيانت از هيچ پيامبري خيانت سر نمي«.]161: آل عمران

.»آوردكند، روز قيامت آن را با خود مي
.باشدتا عقوبت و سزا از جنس عمل-3

.دادگري زنان و رفع ظلم از آنها-4

.علم فرايض يا مواريث-5

سؤال
امري كه خداوند در ازدواج بـا بيشـتر از يـك زن شـرط قـرار داده اسـت،       -1

چيست؟

هـاي سـورة نسـاء وارد    چيست؟ و در كدام آيه از آيه» الكالله«معني كلمه -2

شده است؟

كدام اسـت  , د آن را محكم نگه دارد مهمترين عهد و پيماني كه انسان باي-3

و هدف از آن چيست؟

به اين اسم نامگذاري شده است؟» مائده«چرا سورة -4

آيا شستن پاها در وضو واجب است؟ به چه دليل؟-5

جواب

*βÎ÷�:فرمايدعدالت بين زنان خداوند مي-1 sùóΟ çFø
 Åz#ωr&(#θä9 Ï‰ ÷ès?¸οy‰ Ïn≡uθsù�
سيد كه نتوانيد به عدالت رفتار نماييد، پس به يك زن يا تراگر مي«]3: ءنسا[

.»كنيزاني كه مال شما هستند، بسنده كنيد
سـورة نسـاء وارد   12كسي كه بميرد و فرزندي نداشته باشد، در آيه شماره -2

.شده است

عقد و پيمان ايمان و هدف از آن نگهداري عهد و پيماني است كه با خـدا  -3

.بسته شده است
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Ο¢�: ÷ه خاطر فرمودة خداوند بر زبان عيسي ابن مـريم ب-4 ßγ̄=9 $#!$oΨ −/ u‘öΑ Ì“Ρ r&

$oΨ ø‹ n= tãZοy‰ Í←!$tΒzÏiΒÏ !$yϑ ¡¡9 براي مـا  !پروردگارا: گفت) چنين(عيسي پسر مريم «.�#$

.»اي از آسمان بفرستسفره
�«بلي به دليل فرمودة خداوند -5B*t'?�]�لمه وجه در با نصب كه عطف به ك»�#�'�

شسـتن پـا در   <دادن حضرت رسـول اكـرم  باشد و همچنين به دليل انجامآيه مي

.باشدنماز واجب مي

سؤال
كردن در مورد زندگي در زياد سؤال,حكمت از نهي پروردگار از مؤمنين-1

به چه خاطر بود؟<پيامبر

≅tΒŸ$�: در فرموده خداوند» البحيره«معناي كلمه -2 yèy_ª! $#.ÏΒ;οu0= Ïtr2�
چيست؟

حواريون چه كساني هستند و چرا به اين اسم نامگذاري شده اند؟-3

آيا ممكن است پيامبر مالئكه باشد؟ به چه دليل؟-4

��ŸωuρÏŠã: سبب نزول فرمودة خداوند-5 ôÜs?tÏ% ©!$#tβθãã ô‰ tƒΟßγ−/ u‘Íο4ρy‰ tóø9 $$Î/

ÄcÅ ýèø9 $# uρ�]چيست؟)1(] 52: انعام!

جواب
كردن باعث ازدياد وحي در نتيجـه سـبب تكـاليف    براي اين كه زياد سوال-1

كـردن آنچـه كـه واجـب نبـوده و      گـردد و همچنـين واجـب   سخت بـر مـردم مـي   

.كردن آنچه كه حرام نبودهحرام

خواهند، خوانند و خشنودي او را ميارشان را ميكساني را كه صبح و شام پروردگ«: ترجمه-1

.»از خود دور مكن
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بحيره شتري است كه پـنج شـكم زاييـده باشـد و در جاهليـت گوشـش را       -2

كردنــد، بــه خــاطر شــكرگزاري از رام مـي گــرفتن از آن را حــشــكافتند و نفــعمـي 

.شانخدايان

بودنـد و سـبب نامگذاريشـان بـه     �آنها پيروان و ياران حضـرت عيسـي   -3

پوشـيدند، و كارهـا را بـا اخـالص انجـام      حواريون اين بـود كـه لبـاس سـفيد مـي     

.دادندمي

خير، زيرا مالئكه از جنس بشر نيسـتند، و خداونـد آنهـا را بـراي عـذاب نـازل       -4

�öθs9: فرمايـد خداوند مي. كندمي uρ$uΖ ø9 t“Ρ r&% Z3n= tΒzÅÓà) ©9â+ ö∆F{$#¢Ο èOŸωtβρã� sàΖ ãƒ∩∇∪�
رسـيد و هـيچ مهلتـي    ه پايـان مـي  كرديم، كـار بـ  اي نازل مياگر فرشته«.]8: انعام[

.»يافتندنمي
خواستند كه مسلمانان فقيـر و ضـعيف   <از پيامبر,سران شرك از قريش-5

<هيب و عمار و بالل را طرد كنـد و از خـود دور نمايـد كـه اگـر پيـامبر      مانند ص
.دهندنشينند و به او گوش ميمي<چنين كرد، آنها نيز نزد پيامبر

سؤال
منظور از مردن صغري و كبري چيست؟ دليلي از قرآن كريم بيان كنيد؟-1

تارخ بود يا آزر؟�آيا اسم پدر حضرت ابراهيم -2

ت ابراهيم خليل را پدر انبياء ناميده اند؟چرا حضر-3

=�öΝçλm;â‘#yŠÉΟ≈nچرا خداوند بهشت را دارالسالم ناميده -4 ¡¡9 $#y‰ΖÏãöΝ ÍκÍh5u‘�
به سبب اعمالي كه انجام فراهم شده و –بهشت –سراي سالمتي «.]127: انعام[

.»دادندمي
از مالئكه است يا از جن؟) شيطان(ابليس -5

جواب
ظور از مردن صغري خواب و از مردن كبري مرگ است، خداوند من-1

�uθèδ: فرمايدمي uρ“Ï% ©!$#Νà69 ©ùuθtG tƒÈ≅ ø‹©9 $$Î/�]اوست كه شب هنگام «.]60: انعام
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.»بردشما را در مرگ خواب فرو مي
.پرستيدپدرش تارخ نام داشت و آزر لقبش يا نام بتي كه آن را مي-2

ن و ذرية او تعداد زيـادي پيـامبر را برگزيـده ماننـد     چون خداوند از فرزندا-3

.عليهم السالم  سليمان–داود –يعقوب –اسحاق –حضرت اسماعيل 

.از هر كار مكروه و ناپسندي است,چون بهشت محلي امن و امان-4

=�HωÎ)}§ŠÎ: به دليل فرموده خداوند,ابليس از جن است-5 ö/Î)tβ% x.zÏΒÇdÉfø9 $#

t,|¡x
 sùôtãÌ� øΒ r&ÿÏµÎn/ u‘�]پس همگي جز ابليس سجده كردند كه جن«.]50: كهف

.»بود و از فرمان پروردگارش سرپيچي نمود

سؤال
سجده نكرد و سزايش چه بود؟÷چرا شيطان به حضرت آدم-1

اصحاب اعراف چه كساني هستند؟ و در كدام آيه از سورة اعراف از آنهـا  -2

ياد شده است؟

چـه  ÷درآوردنـد؟ و بـه صـالح   �قوم ثمود چه باليي بر شتر صـالح  -3

گفتند؟

شان چه بود؟را عذاب داد و اسم سرزمين÷چگونه خداوند قوم صالح-4

كدام قولي است كه همه پيامبران بر آن اتفاق دارند؟-5

جواب
ز به خاطر تكبر و به خيال اين كه او از آدم برتـر اسـت، و مسـتحق دوري ا   -1

.لت و خواري و سقوط به زمين بودش ذرحمت خداوند گرديد و سزاي

آنها بهترين مؤمنين هستند كه به نفـس خـود مشـغول و فـارغ از     : گفته شده-2

.ذكر شده است46و در آية . احوال مردم هستند

شتر را پي كردند و كشتند و با اين كار عذاب و انتقام خدا را جلو -3

%θä9$s#)�. انداختند uρßx Î=≈ |Á≈ tƒ$oΨ ÏKøb$#$yϑ Î/!$tΡ ß‰Ïès?�]اي صالح:  وگفتند«.]77: اعراف !

.»دهي، بياوري پروردگاري، عذابي را كه به ما وعده مياگر واقعاً فرستاده
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شـان مـدائن   ايي شديد آنهـا را عـذاب داد و نـابود كـرد و سـرزمين     با زلزله-4

.صالح نام داشت

5-�ÉΘöθs)≈ tƒ(#ρß‰ ç7ôã $#©!$#$tΒΝ ä3s9ôÏiΒ>µ≈ s9 Î)ÿ… çνç0ö= xî�]قوم منيا«.]59: اعراف !

.»!ستيشما نيجز او برايكه معبودد،يرا پرستش كنگانهيخداوند ) تنها(

سؤال
آيا ديدن خداوند در دنيا ممكن است؟-1

كدام پيامبر خواست كه خدا را ببيند؟-2

رد؟چه زماني رؤيت پروردگار تحقق پيدا خواهد ك-3

سامري چه چيزي را براي قوم بني اسرائيل ساخت؟-4

�βÎ)ö≅Ïϑخداوند در آية -5 øtrBÏµø‹ n= tãô]yγù= tƒ÷ρr&çµò2ç0 øIs?]yγù= tƒ�)1(]اعراف :

كرده است؟چه كسي را به سگ تشبيه ]176

جواب

<�tΑ$s%Éb.تواند باقي را ببيندخير، زيرا فاني نمي-1 u‘þ’ ÎΤÍ‘ r&ö� ÝàΡr&š�ø‹ s9Î)4tΑ$s%

s9Í_1t� s?�») خودت را به من نشان بده تا تو را ! پروردگارا: گفت) �موسي

؛»نخواهي ديد) در دنيا(مرا هرگز : فرمود. ببينم

<�Éb: هنگـــامي كـــه گفـــت�حضـــرت موســـي -2 u‘þ’ ÎΤ Í‘ r&ö� ÝàΡ r&š�ø‹ s9 Î)�
.»متا ترا ببينخودت را به من نشان بده! پروردگارا«.]143: اعراف[

، در بهشت هنگامي كه چشماني جاويد و هميشگي به مؤمنان بخشيده شـود -3

.بينندباقي ميسپس پروردگار باقي را با چشمان

.كه داراي صداي گاو بود,يي از طال براي آنها ساختپيكرة گوساله-4

هـانش را بـاز و زبـانش را    مثالش همانند سگي است كه اگـر بـه آن حملـه كنـي، د    «:ترجمه-1

.»آوردآورد و اگر او را به حالش واگذاري، بازهم زبانش را بيرون ميبيرون مي
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كنـد و در تمـام مراحـل زنـدگي     كافري كه آيات الهي را از خود دور مـي -5

.يكسان است, ع كرده شود يا منع كرده نشود نكند چه ما را مينافرماني خد

سؤال
اسماء الحسني چند عدد است؟ و به چه دليل؟-1

ــوع قيامــت را مــي  -2 ــار از آن ســؤال  چــه كســي وقــت وق ــد؟ و چــرا كف دان

كردند؟مي

�*«معناي -3��	'�"D5?�� �#0"1"��'X�/-Z�� B/ ]-���«چيست؟

ايي دارد؟ به چه دليل؟رآن انسان چه وظيفههنگام شنيدن ق-4

چه زماني براي مجاهد جايز است كه به دشمن پشت كند؟-5

جواب
��#;��"?5�M"D5«: اسم به دليل فرمودة پيامبر1-99P"F#�"��P"F#��~��C�A�;'��"1'KM�~�"<�#��0#1

�#r�#��<'�'H#�#
';-3#8G��«.
داند و سـوال كفـار بـراي    كس زمان وقوع آن را نميبه غير از خداوند هيچ-2

.نسبت به ناتواني پيامبر و ريشخند بود

.»از شر و وسوسه شيطان,برم به خداوندپناه مي«يعني -3

(sŒÎ#�: فرمايدخداوند مي,سكوت همراه با تدبر و تواضع-4 uρ% Ì̃� è%ãβ# u ö�à) ø9 $#

(#θãèÏϑ tG ó™$$sù… çµs9(#θçFÅÁΡ r&uρöΝ ä3ª= yès9tβθçΗ xqö� è?∩⊄⊃⊆∪چون قرآن خوانده «.204: اعراف�

».شود، به آن گوش فرا دهيد و سكوت نماييد تا مورد رحمت قرار گيريد
حملـه و  (تحرف و آن رفتن از يك جهت به جهت ديگر -1: در دو حالت-5

.پيوستن به جماعت-2) گريز

سؤال
؟بدترين مخلوقات نزد خداوند چه كساني هستند-1

نضر بن حارث در بارة قرآن چه گفت؟-2
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كردند؟كافران در كعبه چگونه دعا مي-3

چرا خداوند روز بدر را روز فرقان نام نهاد؟-4

ها چيست؟ به چه دليل؟مهمترين علت شكست و ضعف ملت-5

جواب
ها آنهائي كه از آنچه خداوند از گوش و زبان در شناخت حـق  كران و الل-1

.كنندسوي ايمان به خدا استفاده نميو هدايت به

از اخبار گذشـتگان  ,قرآن داستان گذشتگان و خرافات نويسندگان: گفت-2

.است

.كردنددعا مي,زدنزدن و صوتبا دست-3

اهل حق و ايمان و اهل باطل و شـرك را از همـديگر   چون روز بدر صف-4

.جدا كرد

�Ÿωuρ(#θãã: فرمايدخداوند مي. درگيري و اختالف و تفرقه-5 t“≈ uΖ s?(#θè= t±ø
 tG sù

|= yδ õ‹s? uρö/ ä3çt† Í‘�]ست مي«.]46: انفالشويد و شكوهتان و با هم نزاع نكنيد كه س

.»روداز ميان مي

سؤال
با بسم اهللا الرحمن الرحيم شروع نشده است؟) براءه(چرا سورة توبه -1

؟چه كسي براءه از مشركين را در حج اعالم كرد-2

گويند؟كيست و يهود در مورد او چه مي,عزير-3

yϑ$�: در فرمودة خداوند»��ST�UP-3«معني -4 ¯Ρ Î)â ûÅ¤̈Ψ9 $#×οyŠ$tƒÎ—’ ÎûÌ� ø
à6ø9 $#�
چيست؟)1(]37: توبه[

≅�ŸωuρÈe: سبب نزول آية-5 |Áè?#’ n?tã7‰tnr&Ν åκ ÷]ÏiΒ|N$̈Β# Y‰t/ r&�)2(چيست؟

.»روي در كفر استهاي حرام، افزايش و زيادهماهجابجا كردن و به تأخير انداختن «:ترجمه-1

.»از آنان نماز مخوانكيچيهيبر جنازه«:ترجمه] 84: توبه[-2
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جواب
ن و بيــزاري و خشـم خداونـد از كفـار شـروع شــده و     چـون بـا نقـض پيمـا    -1

زيرا بسم اهللا الـرحمن الـرحيم امـان اسـت و سـوره بـراءه       : فرمود�حضرت علي 

.جهاد و مقابله با مشركين است

<.و به دستور حضرت رسول اكرم^حضرت علي بن ابي طالب-2
: و گفتندعابدي بود كه تورات را در حفظ داشت و يهود در مورد ا, عزير -3

.عزير پسر خداست

هــاي حــرام جنــگ را حــرام بــه معنــي بــه تأخيرانــداختن، و عــرب در مــاه -4

كردند، پـس در آن ماههـاي   دانستند وهرگاه به جنگ در آن ماهها نياز پيدا ميمي

.كردندكردند و ماههاي ديگر را حرام اعالم ميحرام جنگ مي

اهللا بن ابي كه سـر دسـته منافقـان    بر جنازه عبد<در مورد نماز رسول خدا-5

.در مدينه منوره بود

سؤال
ست كردند؟ و اين مسجد در كجا واقع شده رچه كساني مسجد ضرار را د-1

است؟

در باره مسجد ضرار چه حكمي صادر كرد؟<رسول اهللا-2

براساس تقوا بنا شده بود؟ به چه دليل؟,كدام مسجد از اول روز-3

%�tÏز جانب پروردگار براي اهل بهشت در آيه شريفهزياده و اضافي ا-4 ©# Ïj9

(#θãΖ |¡ômr&4o_ó¡çtø: $#×οyŠ$tƒÎ— uρ�)1(چيست؟

صفات اولياء اهللا كه در قرآن ذكر شده است، چيست؟-5

جواب
.منافقين آن را بنا كردند و در جنوب غربي مدينه واقع شده بود-1

.»افزون بر آن استيپاداش و پاداشنيبهتركوكارانينيبرا«: ترجمه]26: ونسي[-1
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.و بسوزاننددستور فرمود كه آن را ويران كنند-2

زمـاني كـه از آن سـؤال    <د النبوي الشريف و به دليل فرموده پيامبرجسالم-3

.است) اين مسجد من(مسجدي هذا : شد فرمود

.رؤيت كمال مطلق و زيبايي مطلق يعني پروردگارشان-4

.ايمان به خدا و تقوي و پرهيزگاري-5

سؤال
چه كسي بود؟اولين رسولي كه براي هدايت بشر فرستاده شد-1

چه مدت در ميان قومش بود؟ و در كـدام سـوره از آن   ÷حضرت نوح-2

خبر داده است؟

در كدام آيه پروردگار رزق مخلوقات را به عهده خود گذاشته است؟-3

در كجا مسـتقر شـد؟ بـه چـه     �بعد از پايان طوفان، كشتي حضرت نوح-4

دليل؟

كرد كه از غرق شدگان شد؟با چه چيز مخالفت �فرزند حضرت نوح -5

جواب
.�حضرت نوح -1

.از سورة عنكبوت بدان اشاره شده است14سال و آيه شماره 2-950

’�: فرموده خداوند-3 ÎûuρÏ!$uΚ ¡¡9 $#ö/ ä3è% ø—Í‘$tΒ uρtβρß‰ tãθè?∩⊄⊄∪�]22: ارياتذ[.

.»شود، در آسمان استو روزي شما و آنچه به شما وعده داده مي«

فـرود آمـده بـه    , در موصل و يا گفته شده در تركيهكوهي به نام جوديبر -4

�ôNدليل فرمودة پروردگار  uθtFó™$# uρ’ n?tãÄd“ÏŠθègø: ) كوه(و كشتي بر «.]44: هود[�#$

.»جودي قرار گرفت

تبعيت نكرد، بلكـه در  �به پروردگار عالم ايمان نياورد و از پدرش نوح -5

.دا قرار گرفتصف كافرين و دشمنان دين خ
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سؤال
كه در قرآن ذكر شـده اسـت   �دليل كرم و بزرگواري حضرت ابراهيم -1

چيست؟

�βÎ)tΛÏδ≡t¨�: معني فرموده پروردگار-2 ö/Î)îΛÎ= y⇔ s9×ν≡̈ρr&Ò=ŠÏΨ •Β∩∠∈∪�]75: هود[.

.»كننده بودراستي ابراهيم بسيار بردبار، فروتن و دلسوز و توبهبه«

مجيد كه بر عـذاب دردنـاك و نابودكننـده ظـالمين داللـت      دليلي از قرآن -3

كند، ذكر كنيد؟

كردند؟دشمني مي�با برادرشان يوسف �چرا فرزندان يعقوب -4

پيامبر بودند؟�آيا برادران يوسف -5

جواب
اي ذبح و برايشان كه گوسالة چاق و فربه,اشاحترام به مهمانان مالئكه-1

#�sø: ايدفرمسرخ كرد، خداوند مي t� sù#’ n< Î)Ï&Î# ÷δ r&u!$y∨ sù9≅ ôfÏèÎ/&Ïϑ y™∩⊄∉∪�
) و بريان(اي فربه اش رفت و گوسالهپس شتابان نزد خانواده«]26: ذاريات[

.»آورد
.كار بودكشنده و توبهبراهيم بسي بردبار و آها واقعيعني ـ2

›�š�Ï9≡x: فرموده پروردگار-3 x.uρä‹ ÷{r&y7 În/ u‘!#sŒÎ)x‹ s{r&3“t�à) ø9 $#}‘Éδ uρîπuΗ Í>≈sß4¨βÎ)

ÿ… çνx‹÷{r&ÒΟŠÏ9 r&î‰ƒÏ‰ x©∩⊇⊃⊄∪�]چنين است گار تو عقاب پرورد«:يعني]102: هود

ها را عقاب كند كه ستمكار شهرها و آبادي) بر اثر كفر و فساد اهالي(هرگاه كه 

.»تي عقاب خداوند دردناك و سخت استباشند به راس
.بردن بر اوت و رشكبه خاطر حساد-4

.خير پيامبر نبودند-5

سؤال
امت وسط چه كساني هستند؟ به چه دليل؟-1
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�ÉeΑuθsùy7: مراد از مسجد الحرام در فرموده پروردگار-2 yγô_uρt�ôÜ x©

Ï‰ Éfó¡yϑ ø9 $#ÏΘ#t� ysø9 كجاست؟]144: بقره[)1(�#$

به يا به جهت كعبه؟ايستد؟ آيا رو به خود كعنمازگزار رو به چه جايي مي-3

كند؟ چرا؟نمازگزار هنگام نمازخواندن به كجا نگاه مي-4

حكم سعي بين صفا و مروه در حج و عمره چيست؟-5

جواب

�y7: ملت مسلمان به دليل فرموده پروردگار-1 Ï9≡x‹x. uρöΝ ä3≈ oΨ ù= yèy_Zπ̈Β é&$VÜ y™uρ�
».وهمچنان گردانيديم شمارا امت ميانه«.]143: بقره[

.كعبه شريفه-2

كنـد و بـراي كسـي كـه كعبـه را      هنگام مشاهدة كعبه به عين كعبـه رو مـي  -3

.كندبه جهت كعبه رو مي,كندمشاهده نمي

.كند تا قلبش پر از خشوع شوداش نگاه ميبه جاي سجده-4

) انجـام ندهـد  (ركني از اركان حج اسـت و اگـر كسـي آن را تـرك كنـد      -5

.حجش باطل است

سؤال
خداوند خوردن دو نوع خون و دو نوع حيوان مرده را حـالل كـرده اسـت    -1

به چه دليل؟

�öΝä3s9: معناي فرموده پروردگار-2 uρ’ÎûÄÉ$|ÁÉ) ø9 $#×ο4θuŠym�]179: بقره[

.»براي شما درقصاص حيات وزندگي است«چيست؟
كند چقدر است؟را مباح مي) نگرفتنروزه(مسافت سفري كه افطار روزه -3

ايي كه در آن شراب و قمار حرام شده است ذكر كنيد؟آيه و سوره-4

ايي هست؟ به چه دليل؟هدف كفارهآيا براي سوگندهاي لغو و بي-5

.»مسجدالحرام كنيرا به سوتيوپس ر«:ترجمه-1
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جواب
–براي ما دو خون و دو مرده حالل شده است : (<به دليل فرموده پيامبر-1

).ماهي و ملخ، جگر و طحال

ي است، در قتل عمد كه منع از آن مايه براي شما در قصاص حيات و زندگ-2

.شودحفظ و زندگي قاتل و مقتول مي

.كيلومتر3-81

4-�$pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(# þθãΨ tΒ#u$yϑ ¯Ρ Î)ã� ôϑ sƒø: $#ç0 Å£øŠyϑ ø9 $#uρÜ>$|ÁΡ F{$# uρãΝ≈ s9 ø—F{$# uρÓ§ô_Í‘ôÏiΒ

È≅ yϑ tãÇ≈ sÜø‹ ¤±9 $#çνθç7 Ï⊥ tG ô_$$sù...�]و (ها شراب، قمار، بت! ناناي مؤم«.]90: مائده

و تيرهاي قرعه، پليدند و از اعمال شيطان؛ پس از آنها ) ي معبودان باطلهمه

.»ا رستگار شويددوري كنيد ت

.ωãΝä#�: به دليل فرموده پروردگار,ايي براي آن نيستكفاره-5 ä‹Ï{# xσ ãƒª! $#

Èθøó̄=9 $$Î/þ’ ÎûöΝä3ÏΨ≈ yϑ ÷ƒr&�]اي كه ا به خاطر سوگندهاي بيهودهاهللا، شما ر«.]225: بقره

»كند؛خوريد، مؤاخذه نميمي

سؤال
زياد سوگند خوردن به خدا نهي شده است، حكمت از آن چيست؟ به چـه  -1

دليل؟

حاللي كه خداوند آن را دوست ندارد چيست؟-2

شود؟وب ميسحچرا ربا از بزرگترين گناهان م-3

آيا رباي كم مباح است؟ به چه دليل؟-4

رفتن بيشتر از يك مرتبه بر مسلمان واجب است؟ چرا؟آيا حج-5

جواب
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نشدن بر آن، خداوند احترامي به نام خداوند و گستاخبراي منع، بي-1

=�Ÿωuρ(#θè: فرمايدمي yèøgrB©! $#Zπ|Êóg ããöΝ à6ÏΨ≈yϑ ÷ƒX{...�]سوگندهايي «.]224: بقره

.»ندهيدخوريد، دستاويزي قرار را كه به نام اهللا مي
�«: فرمايـد مي<و پيامبر؛طالق است-2�#[��'�',#4G�� h !I'�M "DI5?�� ',I5X���̀«.

.»ناپسندترين حالل نزد خداوند طالق است«
چون جنايتي بزرگ اجتماعي است و از نظر دينـي گنـاه و خطـاي بزرگـي     -3

.است

?®(θà#)�: جايز و مباح نيست به دليل فرموده خداوند,خير-4 $#©! $#(#ρâ‘ sŒuρ$tΒu’ Å+t/

zÏΒ(##θt/ Ìh�9 و اگر به راستي تقواي الهي پيشه كنيد! اي مؤمنان«.]278: بقره[�...#$

.»باقي مانده، رها كنيد) مردمنزد(ايمان داريد، آنچه را كه از اموال ربا 

’uρ!¬�: فرمايدبه دليل ظاهر آيه كه مي,واجب نيست-5 n?tãÄ¨$̈Ζ9 $#�k Ïm

ÏM øH t7ø9 $#ÇtΒtí$sÜ tG ó™$#Ïµø‹ s9 Î)Wξ‹ Î6y™�] حج اين خانه براي اهللا بر «.]97: عمرانآل

.»رفتن به آنجا را دارد، واجب استكسي كه توانايي 

سؤال
آنها را نام ببريد؟,هاي نسبي هفت تا هستندحرام شده-1

آيد كدام است؟بوجود مي) دامادي(هايي كه با ازدواج حرام شده-2

تيمم براي چه كسي مباح است؟-3

ــاي -4 ــاً«معن θßϑ#)�: در فرمــوده پروردگــار» صــعيداً طيب £ϑ u‹ tFsù# Y‰‹ Ïè|¹$Y7 ÍhŠsÛ�
چيست؟]43: نساء[

چيست؟) يهودي و مسيحي(دليل بر جايزبودن ذبح اهل كتاب -5

جواب
.دختر خواهر–دختر برادر –عمه –خاله –خواهر –دختر –مادر -1

.دختر زن–مادر زن –زن پسر –ر زنِ پد-2
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مريضي كه اسـتعمال آب بـرايش ضـرر داشـته باشـد، مسـافري كـه آب را        -3

.نيافت و كسي كه فاقد آب است

.خاك پاك يا روي زمين پاك-4

�ãΠ$yèsÛ: به دليل فرموده خداوند-5 uρtÏ% ©!$#(#θè?ρé&|=≈tG Å3ø9 $#@≅ Ïmö/ ä3©9�
.»كتاب نيز بر شما حالل استي اهل و ذبيحه«.]5:مائده[

سؤال
بايد اجازه خواست؟چند دفعه,براي ورود به منزل شخصي-1

شدن بر محارم نيز بايد اجازه بگيرد؟ به چه دليل؟آيا مسلمان براي داخل-2

بايد در كجا بايستد؟,خواهدكسي كه اجازه ورود مي-3

وارد منزلي شود؟كه انسان بدون اجازه,در چه شرايطي درست است -4

يه در مورد نيكي به پدر و مادر كدام آيه است؟آگوياترين -5

جواب
.سه دفعه بايد اجازه خواست و اگر به او اجازه داده نشد بايد برگردد-1

هنگـامي كـه از او سـؤال شـد، آيـا      (<بلي به دليل فرموده حضرت رسول-2

).بلي: بر فرمودندبراي واردشدن بر مادرم بايد اجازه بگيرم؟ پيام

.در منزل بايد بايستد,در طرف راست يا چپ-3

.هنگام ضرورت همچون آتش سوزي و داد و فرياد و كمك خواستن-4

%4|Ós*�آية -5 uρy7 •/ u‘#ωr&(# ÿρß‰ ç7÷ès?HωÎ)çν$−ƒÎ)Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ$·Ζ≈ |¡ômÎ)�]23: اسراء[.

عبادت و پرستش نكنيد و به پدر و مادر و پروردگارت فرمان داد كه جز او را«

.»نيكي نماييد

سؤال
چرا اسالم پسر خواندگي را حرام كرد؟-1

چه كسي را به پسرخواندگي قبول كرده بود؟<پيامبر اسالم-2
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معني صالت در لغت چيست؟-3

فرستد؟صلوات مي<چه وقت فرد مسلمان بر پيامبر-4

چگونـه  ,ر حال حيات و چه در حـال وفـات  چه د<آداب سالم بر پيامبر-5

بايد باشد؟

جواب
.به غير پدرش,دادن فرزندبه خاطر نسبت-1

^زيد بن حارثه-2
.دعا و استغفار-3

.هرگاه نام مبارك آنحضرت را شنيد-4

.السالم عليكم يا رسول اهللا: گويدبا صداي آهسته و مودبانه مي-5

سؤال
در كدام سوره ذكر شده است؟معناي غنيمت چيست؟ و-1

گيرند؟مجاهدين چه مقدار از سهم غنيمت را مي-2

چه وقت جهاد، در راه خداست؟-3

چه كساني هستند و معناي األيكه چيست؟,كهيااصحاب-4

شرابي كه هم غذا و هم شفا است چيست؟-5

جواب
در سـوره  شـود و بحـث آن  اموالي كه در جنگ با كفار از آنها گرفتـه مـي  -1

.انفال ذكر شده است

.باشدسهم مجاهدين مي5بر 2-4

به مـردم دنيـا   ,وقتي كه به خاطر بلندكردن نام مبارك اهللا و ابالغ دين خدا-3

.و پيروزي اسالم باشد

قوم حضـرت شـعيب بودنـد و ايكـه بـه معنـاي درختسـتان        ,كهاياصحا ب -4

.باشدمي
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�ÏµŠÏùÖ: يدفرماخداوند مي،باشدعسل مي-5 !$x
 Ï©Ä¨$̈Ζ= Ïj9�]69: نحل[.

.»درين شفا است براي مردم«

سؤال

�ωÎ)ôtΒoνÌ#�آية -1 ò2é&…çµç6ù= s% uρBÈ⌡yϑ ôÜ ãΒÇ≈ yϑƒM} $$Î/�]هر كس «] 106: نحل

جز آنكه به كفر مجبور شود و ) گرددگرفتار عذاب مي(پس از ايمان آوردن كافر شود، 

نازل شد؟در مورد چه كسي »طمئن باشد؛قلبش به ايمان آرام و م

كند؟چگونه دعوت ديني مي) كننده به سوي خدادعوت(داعي الي اهللا -2

داراي شجاعت و شهامت است؟,چه وقت داعي الي اهللا-3

مجادله با اهل كتاب چگونه بايد باشد؟-4

نهي كرده است؟) جدال(چرا اسالم از مراء -5

جواب
.نازل شد$سر ياسردر مورد عمار پ-1

.وعظة حسنهبا حكمت و م-2

.هرگاه صادق و مخلص باشد-3

.ايي كه نيكو باشدبه روش و شيوه-4

.دروغ و فريب است,چون در جدال-5

سؤال
چه خواهد بود؟,عاقبت اسراف و فسق و فجور در زندگي بشر-1

در قرآن چه نام دارد؟,درخت لعنت شده-2

شان داد؟از پيامبر سؤال كردند و چگونه جواب,مورد روحچه كساني در -3

آيا اصحاب كهف جوان بودند؟ به چه دليل؟-4

چرا اين جوانان به غار پناه بردند؟-5
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جواب
.عاقبت آن سزا و نابودي خواهد بود-1

.درخت زقوم-2

≅�Èها سؤال كردند و پيامبر با آية يهودي-3 è%ßyρ”�9 $#ôÏΒÌ�øΒ r&’ În1u‘�]85: اسراء[

؛شان دادجواب»ي پروردگار من استويژه) آگاهي از روح: (بگو«

�öΝ: بلي جوان بودند به دليل فرمودة خداوند-4 åκ ¨ΞÎ)îπu‹ ÷FÏù�]13: كهف[.

رس اذيـت و آزار  كه يكتاپرستي بـود و از تـ  ,شانبراي حفظ عقيده و دين-5

.شانقوم

سؤال
فرستند؟ به چه دليل؟به سوي بشريت ميچرا خداوند پيامبران را-1

داستان ذوالقرنين را ذكر كرده است؟,در كدام سوره خداوند-2

كرد؟اهل و عيالش را به چه كاري امر مي,�حضرت اسماعيل -3

آورنـد و از شـهوت پيـروي    عقوبت و سزاي كساني كـه نمـاز بـه جـا نمـي     -4

كنند چيست؟مي

چگونه ,كنندكر و يادش غافلند و خودداري ميخداوند كساني را كه از ذ-5

خواهد كرد؟ چرا؟

جواب
دادن به براي هدايت بشريت به سوي بندگي خدا و اجراي عدالت و مژده-1

tΒ$�: فرمايدخداوند مي. بهشت جاويد و ترساندن از عذاب شديد جهنم uρã≅Å™ö� çΡ

tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $##ωÎ)tÎ0 Åe³u;ãΒzƒÍ‘ É‹Ζ ãΒ uρ�]ي نويد دادن ما پيامبران را تنها برا«.]48: عامان

.»و بيم دادن فرستاديم

.در سوره مباركه كهف-2

.به اداي نماز و دادن زكات-3

.در آخرت,خسران و زيان و ضرر و شر در دنيا و عذاب شديد جهنم-4
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آنها را حشر خواهد كرد، زيرا آنهـا آيـات خداونـد را در    ,به صورت كور-5

.راموش كرده بودنددنيا ف

سؤال
اولين شخصي كه براي حج به بيت اهللا الحرام مردم را فرا خواند چه كسـي  -1

بود؟

به همه مردم رسيد؟�چگونه صداي ابراهيم -2

�ßk: فرموده خداوند-3 Ï9θ ãƒŸ≅ øŠ©9 $#’ÎûÍ‘$yγ̈Ζ9 $#ßk Ï9θãƒuρu‘$yγ̈Ζ9 $#’ÎûÈ≅ ø‹©9 : فاطر[�#$

كند؟ميچه چيز داللتبر )1(]13

#�yطالب و مطلوب در آية مباركه -4 ãè|ÊÜ=Ï9$©Ü9 $#Ü>θè= ôÜ yϑ ø9 $#uρ∩∠⊂∪�]حج:

چه كساني هستند؟)2(] 73

برند؟چه چيزي را به ارث مي,مؤمنان رستگار در روز قيامت-5

جواب
.�ابراهيم خليل -1

<� «: دفرمايـ آنجا كه مي,خداوند به قدرت خود صدايش را به مردم رساند-2
�,Q�� �3/?	� T��3�� $/?	 B/r���M«.

.كندبودن زمين داللت ميكرويبر-3

.باشدبتها مي,كننده بتها و منظور از مطلوبعبادت,منظور از طالب-4

.برندبه ارث مي,فردوس كه اعلي مكان بهشت است-5

سؤال

≈�ÏMدر آية » الصافات«منظور از -1 ¤
̄≈ ¢Á9 $# uρ$y
 چيز چه ]1: صافات[�∪⊆∩¹|

است؟

.»ديافزايو بر شب مكاهديروز م,  ديافزايوز موبرركاهديشب م«: ترجمه-1

.»و ناتوانندفي، همه ضع)باطل(عبادتگزاران و معبودان «: ترجمه-2
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هايش چگونه است؟رويد و شاخهدرخت زقوم در كجا مي-2

او را از �حضـرت ابـراهيم   ,هنگامي كه پـدرش �حضرت اسماعيل -3

خوابي كه ديده بود آگاه كرد چه گفت؟

قرار داد؟�خداوند چه چيزي را فدا و بال گردان حضرت اسماعيل -4

ند به او حكمت و قدرت بيان داده است؟كه خداو,كدام پيامبر است-5

) در شـكم مـاهي  (كه مـاهي او را بلعيـد؟ و در آن هنگـام    ,كدام پيامبر بود-6

چگونه به سوي خدا دعا كرد؟

جواب
.مالئكه است,منظور-1

.باشدهايش مانند سر شياطين ميرويد و شاخهدر جهنم مي-2

�tΑ$s%ÏM: گفت-3 t/ r' ¯≈ tƒö≅ yèøù$#$tΒã� tΒ ÷σ è?�]پدر آنچه را «:گفت]102: صافات

.»ايي انجام بدهشدهكه بدان امر 
مراد قوچ بزرگ و ارزشمندي است كه خداوند فرو (او را با قرباني بزرگ -4

.آزاد كرد) فرستاد كه به جاي اسماعيل قرباني شود

.�حضرت داود -5

yŠ$oΨ“�3: حضرت يونس بـود -6 sù’ ÎûÏM≈ yϑ è= —à9 $#βr&Hωtµ≈ s9 Î)HωÎ)|MΡ r&š�oΨ≈ ysö6ß™

’ ÎoΤ Î)àMΖ à2zÏΒšÏϑ Î=≈ ©à9 : هـا نـدادر داد  پـس در تـاريكي  «؛ ]87: انبياء[�∪∠∇∩#$

گمـان مـن سـتمكار    هيچ معبود برحقي جز تو وجـود نـدارد؛ پـاك و منزهـي؛ بـي     

.»امبوده
سؤال

�öΝ: گانه در فرموده خداوندظلمات سه-1 ä3à) è= øƒs†’ ÎûÈβθäÜ ç/öΝà6ÏG≈ yγ̈Β é&$Z) ù= yz

.ÏiΒÏ‰÷èt/9,ù= yz...�)1(]چيست؟]6:زمر

گانـه  هـاي سـه  هاي پيـاپي در تـاريكي  هاي مادرانتان با آفرينششما را در شكم«:ترجمه-1

.»آفريندمي
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كـدام  ,ايي كه در آن اطاعت زمين و آسمان از پروردگار را بيـان كنـد  آيه-2

است؟

هاي شيطاني را دفع كند؟تواند وسوسهانسان چگونه مي-3

نتيجه دفع گناه با نيكي چيست؟ به چه دليل؟-4

نيافته كـدام اسـت؟ و چـه كسـي در آن نمـاز      مسجدي كه احدي بدان راه -5

خواند؟

جواب
كه بچه تا هنگـامي كـه   ,اييتاريكي پرده–تاريكي رحم –تاريكي شكم -1

.آيددر شكم مادر است در آن قرار دارد و هنگام تولد با وي بيرون مي

(�tΑ$s: فرموده خداونـد -2 sù$oλm;ÇÚö‘ F|Ï9 uρ$u‹ ÏKøb$#% ·æöθsÛ÷ρr&$\δ ö� x.!$tG s9$s%$oΨ ÷H s? r&tÏèÍ←!$sÛ

به فرمـان  (خواسته يا ناخواسته : پس به آسمان و زمين  گفت«.]11: فصلت[�∪⊆⊆∩

.»درآمديم) به فرمانت(به دلخواه :درآييد؛ گفتند) من
.هاي شيطانيبردن به خدا از شر وسوسهبا ذكر و ياد خدا و با پناه-3

: به دليل فرمودة خداوند,استشدن دشمن به دوستجة آن تبديلنتي-4

�ôìsù÷Š$#ÉL©9 $$Î/}‘Ïδß|¡ômr&#sŒÎ* sù“Ï% ©!$#y7 uΖ ÷H t/… çµuΖ ÷H t/ uρ×οuρ≡y‰ tã…çµ̄Ρ r( x.;’ Í< uρÒΟŠÏϑ ym

بدي را به بهترين روش دفع كن كه در اين صورت كسي «.]34: فصلت[�∪⊇⊃∩

ديك و صميمي شود كه گويا دوستي نزكه ميان تو و او دشمني است، چنان مي

».است
بعد از اين كه ماهي او �كه تنها حضرت يونس ,آن مسجد شكم ماهي-5

.در آن نماز گذارد,را بلعيد

سؤال

‘�u: در فرمودة خداوند» أم القري«منظور از -1 É‹Ζ çFÏ9 uρ¨Πé&3“t� à) ø9 ]92: انعـام [�#$

كجاست؟
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چه چيـزي عطـا   ,ندشان خواستار آخرت هستخداوند به كساني كه با عمل-2

كند؟مي

چـه چيـزي عطـا    ,شـان خواهـان دنيـا هسـتند    خداوند به كساني كه با عمـل -3

كند؟مي

�ôÏΒ: معني فرموده خداوند-4 uρÏµÏG≈ tƒ# uÍ‘#uθpgø: $#’ÎûÌ�óst7 ø9 $#ÉΟ≈ n= ôã F{$% x.∩⊂⊄∪�
چيست؟]23:شوري[

د؟شونها به چند دسته تقسيم ميانسان,به نسبت زاد و ولد-5

جواب
.مكه مكرمه-1

ايي كه براي هر كار نيك ده برابـر  كردن به گونهزيادي در نعمت و كمك-2

.كنددهد و تا هفتصد برابر نيز زياد ميمانند آن را پاداش مي

دهـد، امـا آنهـا را از ثـواب آخـرت      خواهند به آنها ميآنچه كه در دنيا مي-3

.كندمحروم مي

كـه همچـون كـوه بـر     ,هـايي اسـت  قدرت خدا كشتيهايو از جمله نشانه-4

.آيندصفحة دريا به حركت درمي

زايند، بعضي هم پسر و هم زايند، بعضي فقط پسر ميبعضي فقط دختر مي«-5

.»شونددار نميزايند و بعضي عقيم هستند و بچهدختر مي

سؤال
شـود چـه   هنگامي كه سوار بر حيوان يـا ماشـين و غيـره مـي    ,انسان مسلمان-1

گويد؟مي

چيست؟,گفتة هميشگي ثروتمندان در هر زمان و مكان -2
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…�: معني فرمودة خداوند-3 çµ̄Ρ Î) uρÖ�ø. Ï% s!y7 ©9y7 ÏΒ öθs) Ï9 uρ(t∃ôθy™uρtβθè= t↔ó¡è?∩⊆⊆∪�
چيست؟)1(]44: زخرف[

كنند؟چرا كفار در جهنم طلب مرگ مي-4

�ôtΒŸ≅Ïϑ: آية مباركه-5 tã$[sÎ=≈ |¹ÏµÅ¡ø
 uΖ Î= sù...� كنيد و شماره آيه را تكميل

ذكر كنيد؟و سوره را 

جواب

≈�zآية -1 ysö6ß™“Ï% ©!$#t� ¤‚y™$oΨ s9#x‹≈ yδ$tΒ uρ$̈Ζ à2… çµs9tÏΡ Ì�ø) ãΒ∩⊇⊂∪ !$̄Ρ Î) uρ4’ n< Î)

$uΖ În/ u‘tβθç7 Î= s)Ζ ßϑ s9∩⊇⊆∪�]كندرا تالوت مي)2(] 14و 13: زخرف.

2-�$̄Ρ Î)!$tΡ ô‰ỳ uρ$tΡ u !$t/# u#’ n?tã7π̈Β é&$̄Ρ Î)uρ#’n?tãΝ Ïδ Ì�≈rO# ušχρß‰ tFø) •Β∩⊄⊂∪�
قطعاً به د را بر آئيني يافته ايم و ما هم ما پدران و نياكان خو«:يعني23: زخرف

».رويمدنبال آن مي
بـه شـرط آن كـه    ,باشـد قرآن شرف و عظمت بزرگي براي امت عرب مي-3

.عمل نمايندبدان تمسك كنند و به دستوراتش 

.تا با مردن از دست عذاب راحت شوند-4

5-�...ôtΒ uρu !$y™r&$pκ ö� n= yèsù�]شايسته اي انجام دهد، 0هر كس كار «.]15: جاثيه

».پس به سود خود اوست و هر كه بدي نمايد، به زيان اوست

سؤال
؟گويندچه مي) آنان كه به روز قيامت ايمان ندارند(دهريون -1

كنند چيست؟كساني كه آخرت را فراموش ميسزاي-2

بازخواسـت  ) قـرآن يدربـاره (تـو و قـوم توسـت و    يبـرا يقـرآن، پنـد  گمانيو ب«: ترجمه-1

.»شدديخواه
و بـه  .  ميما رام و مسخر نمود و ما تـوانش را نداشـت  يرا برانيكه ايمنزه است ذات«: ترجمه-2

.»ميگرديپروردگارمان بازميسوما بهيراست
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%Ï“�: آيه مباركه-3 ©!$# uρtΑ$s%Ïµ÷ƒt$ Î!≡uθÏ97e∃é&!$yϑ ä3©9�]
��و كسي «]��:��

نازل شده در مورد چه كساني »پدر و مادرش سخن ناخوشايندي گفتكه به

است؟

چه زماني آيات اوليه از سورة فتح نازل شد؟-4

كند؟و اصحابش را وصف مي<ل اهللاكدام آيه است كه رسو-5

جواب

1-�(#θä9$s% uρ$tΒ}‘Ïδ#ωÎ)$uΖ è?$ uŠym$u‹ ÷Ρ ‘‰9$#ßNθßϑ tΡ$u‹ øtwΥuρ$tΒ uρ!$uΖ ä3Î= öκç‰#ωÎ)ã�÷δ ¤$!$#�
ميريم و مي) برخي از ما(تنها همين زندگي دنياست كه : وگفتند«.]24: جاثيه[

». كندت كه هالك و نابودمان ميكنيم و تنها روزگار اسزندگي مي) برخي نيز(
خداوند نيز او را فراموش كرده و او را تنها و بدون يار و يـاوري بـه جهـنم    -2

.اندازدمي

كــه بــه آنهــا احتــرام ,در مـورد هــر فرزنــد نافرمــان نســبت بــه پـدر و مــادر  -3

.كندگذارد و در حق آنها نيكي نمينمي

در سـال ششـم هجـري از    در مـاه ذي القعـده  <زماني كه حضرت رسـول -4

.گشتحديبيه برمي

�Ó‰£ϑ: فرموده خداوند-5 pt’ΧãΑθß™§‘«!$#4tÏ% ©!$# uρÿ… çµyètΒâ !# £‰ Ï©r&’ n?tãÍ‘$¤
 ä3ø9$#

â !$uΗ xqâ‘öΝæη uΖ ÷H t/�]و آنان كه با او . ي پروردگار استمحمد، فرستاده«.]29: فتح

.»ربانبا يكديگر مههستند، در برابر كافران سرسختند و

سؤال
چه حكمـي بايـد   , زماني كه دو طايفه از مسلمانان با همديگر جنگ كردند-1

شان كرد؟در ميان

ايـي كـه تـن بـه صـلح نـداد       موضع و تصميم امت اسالمي در مـورد طايفـه  -2

چيست؟
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�Fχ: در فرموده خداوند» الظن«معني كلمه -3 Î)uÙ÷èt/Çd©à9$#ÒΟøOÎ)�
چيست؟)�(]12:الحجرات[

كدام است؟,باشدبودن غيبت ميايي كه گوياي حرامآيه-4

كننـد  ها را ثبت ميكه اعمال نيك و بد انسان) اييمالئكه(ايي نام دو فرشته-5

نويسند چيست؟ به چه دليل؟و مي

جواب

(�βÎ: شان صلح كرد به دليل فرمودة خداوندبايد در ميان-1 uρÈβ$tG x
 Í←!$sÛzÏΒ

tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#(#θè= tG tG ø% $#(#θßsÎ= ô¹r' sù$yϑ åκ s] ÷H t/�]و اگر دو گروه از مومنان «.]9: حجرات

. »با هم جنگيدند، ميانشان صلح برقرار كنيد
.تا به امر خدا برگردد و تن به صلح دهد,بايد با آن طائفه جنگ كرد-2

.مورد به مردمگمانها و سوء ظنهاي بي-3

=�aآية -4 Ïtä† r&óΟ à2ß‰ tnr&βr&Ÿ≅ à2ù' tƒzΝ óss9ÏµŠÅzr&$\G øŠtΒçνθßϑ çF÷δ Ì� s3sù�
اش را يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردهآيا هيچ«.]12: حجرات[

.»گمان از اين كار نفرت داريد؟ بيبخورد

Βàá̈$�: به دليل فرموده خداوند. رقيب و عتيد-5 Ï
 ù= tƒÏΒ@Α öθs%#ωÎ)Ïµ÷ƒy‰ s9ë=‹Ï% u‘

Ó‰ŠÏG tã∩⊇∇∪�] آورد مگر آنكه نگهباني هيچ سخني بر زبان نمي) بنده(«.]18ق

.»آماده، نزدش حضور دارد

سؤال
چيست؟» الظهار«معني كلمه -1

حكم ظهار در جاهليت چه بود؟-2

حكم ظهار در اسالم چيست؟-3

.»ها، گناه استكه به راستي برخي از گمان«-1
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كفاره ظهار چيست؟-4

احسان و نيكي در مجالس چيست؟ به چه دليل؟-5

جواب
يعنـي همانگونـه   (تو براي مـن مـادري   : است كه مردم به زنش بگويداين «-1

نقل شده از (»ت تو نيز تا ابد بر من حرام هستيكه ازدواج با مادرم برايم حرام اس

)نوشته دكتر مصطفي خرمدلتفسير نور،

شد و همچـون زن تعليـق شـده    شد و از او هم جدا نميزنش بر او حرام مي-2

.گرديدمي

.تا كفارة قولش را بدهد,شودبي مرد با زنش حرام ميهم خوا-3

بايسـت دو مـاه پشـت سـر هـم روزه      ايي و اگر نتوانست ميآزادكردن بنده-4

.مسكين را بدهد60بگيرد و اگر نتوانست روزه بگيرد بايد غذاي 

#�: براي ديگران به دليل فرموده خداوند,بازكردنجاي-5 sŒÎ)Ÿ≅ŠÏ%öΝä3s9

(#θßs¡¡x
 s?†ÎûÄ§Î=≈ yfyϑ ø9 $#(#θßs|¡øù$$sù�]هنگامي كه به شما گفته «.]11: مجادله

.»مجلس را وسعت بخشيد پس وسعت بخشيد: شود

سؤال

�u0ã9: در فرمودة خداوند» المقت«معني كلمه -1 Ÿ2$ºFø) tΒy‰ΨÏã«! $#βr&(#θä9θà) s?

$tΒŸωšχθè= yèø
 s?∩⊂∪�]چيست؟)1(] 3: صف

هنگام شنيدن اذان چيست؟,جمعهواجب در روز-2

آيا معامله و خريد و فروش در روز جمعه حرام است؟-3

آيـه اسـت و بـراي كسـي كـه آن را زيـاد       30كدام سوره است كـه داراي  -4

كند؟شفاعت مي,قرائت كند

.»ديكنيكه بدان عمل نمديبگوئيموجب خشم است كه سخنارينزد خدا بس«-1
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كــه خداونــد او را بــه نيــرو و قــدرتي عظــيم وصــف ,كــدام فرشــته اســت-5

كند؟ و در كدام سوره؟مي

جواب
.ب شديد استبه معناي غض-1

دادن بـه خطبـه جمعـه و اداي    با سرعت به طرف مسجد رفتن بـراي گـوش  -2

.نماز

شـدن نمـاز جمعـه    در تمام طول روز حرام نيست، بلكه از اذان دوم تا تمـام -3

.حرام است

)تبارك(سوره الملك -4

.وارد شده است5و در سوره نجم آية �حضرت جبرئيل -5
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ند به هر انساني اراده خير داشته باشد او را در امر دين فقيـه  خداو

.گرداندو دانا مي

�پيامبر اكرم

اطالعات قرآني

سؤال برگزيده از300شامل 

تاريخ* فقه * سنت * قرآن 

اين قسمت ترجمه

ابراهيم بلبري
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سؤال
خواري در چه سالي حرام گشت؟شراب-1

ند بار فريضه حج را انجام داد؟بعد از هجرت چ�پيامبر -2

در چه سالي انجام شد؟» الوداعحجة«-3

كه مسلمان شد چه نام داشت؟&اولين زني بعد از حضرت خديجه-4

اولين شخصي كه در مدينة منوره براي مسلمانان پيشنمازي كرد كي بود؟-5

جواب
.سال شش هجري هنگام صلح حديبيه-1

.يك بار-2

.هجري10/ سال ده -3

.^همسر حضرت عباس» &ام فضل «-4
.^مصعب پسر عمير-5

سؤال
چيست؟:نام امام مسلم-1

راوي احاديث را ذكر كنيد؟» ^ابوهريره«اسم -2

نـام  ,كنـد خواري ميكدام آيه از آيات قرآن داللت بر تحريم ابدي شراب-3

ببريد؟

چيست؟» $عبداهللا پسر عمر«كنية -4

از چه شخصـي  ,باشدرتيب آيات قرآني بدان صورت كه حاال مد نظر ميت-5

صورت گرفته است؟

جواب
.است» پسر مسلم نيشاپوري, مسلم پسر حجاج «-1

»عبدالرحمن پسر صخر«-2

.سورة مائده91در سورة نساء و 43آية -3
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.ابوعبدالرحمن-4

<.از شخص پيامبر-5

سؤال
غزوه شهيد شد؟در كدام�ه حضرت حمز-1

چيست؟:»ابو حامد غزالي«اسم -2

نامند؟را راشدين مي�چرا خلفاي چهارگانه، ابوبكر، عمر، عثمان، علي-3

مدينـه  كـرد، انصـار   بر تپة صفا ايسـتاده و دعـا مـي   <در هنگامي كه پيامبر-4

كه ايشان مدينه را ترك كرده و در وطن اصلي خـود اقامـت   ,چنين تصور كردند

در اين راستا چه فرمودند؟<ورزد، پيامبرمي

سورة فاتحه چند كلمه است؟-5

جواب
»اُحد«غزاي -1

.محمد پسر محمد پسر محمد غزالي طوسي است-2

.چون برحق بودند و از راه مستقيم اسالم كوچكترين لغزشي نداشتند-3

.زندگي خواهم كرد و با شما خواهم مردود با شمامفر-4

.ه استكلم5-25

سؤال
خواندن سوره حمد در نماز چه حكمي دارد؟-1

دست زدن و حمل قرآن بدون وضو چيست؟-2

چيست؟) نماز نخوان(حكم تارك الصاله -3

سورة فاتحه چند حروف است؟-4

چيست؟: »امام بخاري«كنية -5

جواب
.واجب است-1
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.حرام و جائز نيست-2

.استاگر توبه نكند حكم آن اعدام -3

.حرف4-113

.ابوعبداهللا-5

سؤال
شود؟هاي واقع مينسخ در چه آيه-1

در كجـا بـه دنيـا آمـد و در كجـا دار فـاني را وداع       :ابو حسن اشـعري -2

گفت؟

چيست؟$»عبداهللا پسر عباس«كنية -3

چيست؟^نام اصلي ابوذر غفاري-4

الكرسي در كدام سوره واقع گشته است؟يةآ-5

بجوا
دهـد، نـه در قصـص و وعـد و     هاي كه امر و نهي باشند رخ مينسخ در آيه-1

...وعيد و عقائد

فـوت  324هـ به دنيـا آمـد، و در شـهر بغـداد سـال      260در شهر بصره سال -2

.فرمودند

.ابوعباس-3

.استهجندب پسر جناد-4

.255در سورة بقره، آية -5

سؤال
چه كسي است؟رابطه به الفاظ قرآن،الفهرس در المعجمكتاب مؤلف -1

را از بين برد؟» بت عزَّي«چه كسي -2

چند آيه است؟» بروج«سورة -3

قرار گرفته، كدام سوره است؟15اي كه در جزء اول سوره-4
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شعر سروده است و به شـاعر رسـول   <شاعري كه نسبت به حضرت رسول-5

است، چه نام دارد؟مشهور<

جواب
.د عبدالباقي استمحمد فؤا-1

.بود) �(وليد خالد بن-2

.آيه است3-22

»اسراء«سورة -4

.^ثابت حسان بن-5

سؤال
چيست؟^»مقداد پسر اسود«كنية -1

ثواب نمازي كه در مسجد االقصي ادا شود چند برابر غير مسـجد االقصـي   -2

باشد؟مي

يثرب نام كدام شهر است؟-3

چه نام دارد؟# ير، پسر عواممادر عبداهللا پسر زب-4

) بـود ^كه تعـذيب دهنـدة حضـرت بـالل    (پسر خلف را » أمية«چه كسي -5

كشت؟

جواب
.يا ابوعمره–ابومعبد -1

.پانصد برابر-2

.شهر مدينه-3

^دختر حضرت ابوبكر&ءاسما-4
.، در غزاي بدر او را كشت^خود بالل -5

سؤال
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�Äd“r'Î6sùÏآية -1 Iω# u$yϑ ä3În/ u‘Èβ$t/ Éj‹ s3è?∩⊇⊂∪�]پس  كدامين نعمتهاى «.]الرحمن

شده است؟چند بار در قرآن ذكر »كنيد؟پروردگارتان را تكذيب مى

چند بار در قرآن ذكر شده است؟» الجنه«كلمة -2

در قرآن ذكر شده است؟» النار«چند بار كلمة -3

چه كسي بود؟,اول مردي كه ايمان آورد-4

چه كسي بود؟,زني كه ايمان آورداول -5

جواب
.سي و يك بار-1

.شصت و شش بار-2

.صد و بيست و شش بار-3

.�ابوبكر صديق -4

.�حضرت خديجه -5

سؤال
چه كسي بود، قبل از آن كـه حجـاج بـن يوسـف، ايشـان را شـهيد نمايـد،        -1

بار الهي حجاج را بعد از قتل من بر كسي ديگر مسلط مگردان؟: گفت

آخرين صحابة كه در مدينه دار فاني را وداع گفت چه كسي بود؟-2

بنيانگذار تاريخ هجري چه كسي بوده است؟-3

در چه نمازي مسلمانان روي خود را به سوي كعبه چرخاندند؟-4

قرار گرفته است؟,اياي و در چه سورهترين آية قرآن چه آيهطوالني-5

جواب
^سعيد بن جبير-1
^سعد انصارينسهل ب-2
^حضرت عمر-3
.در نماز ظهر-4

.در سورة بقره282آية -5
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سؤال
بر بام كعبه اذان فرمودند؟,چه كسي در روز فتح مكه-1

در جزء چهارده كدام سوره است؟,اولين سوره-2

كدام سوره بعد از سورة بقره قرار گرفته است؟-3

ود؟امير حج چه كسي ب» تبوك«بعد از غزاي -4

كليد در كعبه را تحويل چه كسي داد؟�در روز فتح مكه پيامبر -5

جواب
.�رباح بالل بن-1

.»الحجر«سورة -2

.»آل عمران«سورة -3

.�حضرت ابوبكر صديق -4

.�طلحه عثمان بن-5

سؤال
نمود؟) تفسير(چه كسي در دوران صحابه كرام قرآن را -1

م ببريد؟دو تن از كاتبان وحي را نا-2

اول كسي كه به آشكار در مكه قرآن را قرائت نمود چه كسي بود؟-3

چيست؟:بن جريرااسم -4

چه چيزي است؟�با پيامبر $نسبت خويشاوندي عبداهللا پسر عباس-5

جواب
$عبداهللا ابن عباس-1
#ثابتاُبي بن كعب انصاري و زيد بن-2
^عبداهللا پسر مسعود-3
.مفسر مشهور قرآنكريم:ي رير طبرمحمد بن ج-4

.است�پسر عموي پيامبر ^عبداهللا-5



��92اطالعات عمومي

سؤال
ايشان را اسير و او را آزاد نمودنـد  �چه زني بود كه در غزاي خيبر پيامبر -1

و با او ازدواج كردند؟

اشتراك داشت؟» مسليمة كذاب«ندر به قتل رساند,چه كسي با وحشي-2

تفسير نموده است؟,بار تمام قرآن را به زبان كرديچه كسي براي اولين -3

چه كسي است؟: در فقه امام شافعي» منهاج«مؤلف كتاب -4

در چه سالي به وقوع پيوست؟,خندقغزوه-5

جواب
.»دختر حيي&صفيه«ام المؤمنين -1

.عبداهللا پسر زيد مازني-2

.استاد عبدالكريم مدرس-3

.يحيي نووي استشرف الدين«شافعي دوم -4

.در سال پنجم هجري-5

سؤال
دومين مسجدي كه در كرة زمين تأسيس شد كدام مسجد بود؟-1

چند آيه است ذكر كنيد؟» فجر«سورة -2

در چه سالي چشم به دنيا گشود؟�پيامبر اسالم -3

چه كسي است؟) شدهسربريده(ذبيح -4

؟اولين همسر پيامبري كه فوت نمودند كي بود-5

جواب
.مسجد االقصي-1

.آيه است30سي -2

)م570(. است» عام الفيل«كه مشهور به , در سال هجوم ابرهه به كعبه -3
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.�حضرت اسماعيل پسر ابراهيم خليل -4

.�حضرت خديجه -5

سؤال
اظهار نظر كـرد  �چه كسي در مورد آب منطقة بدر هنگام جنگ با پيامبر -1

قبول فرمودند؟و ايشان نظرية او را 

را ذكر كنيد؟�اسم حضرت ابوبكر صديق -2

سورة انبياء در چه جزءي واقع گشته است؟-3

چيست؟» بپسر عاز^براء «كنية -4

است؟» مكي يا مدني«سورة بقره -5

جواب
.^اب بن منذرحب-1
.عامر تميمي قرشي استعبداهللا بن عثمان بن-2

.17در جزء هفده -3

.است» هابوعمار«-4

.مدني است-5

ؤالس
است ذكر كنيد؟&»ام هاني«اش اسم زن صحابي كه كنيه-1

در چه جزءي واقع شده است؟» هود«سورة -2

انجام شود، چند برابـر نمـازي اسـت    <»مسجد النبي«ثواب نمازي كه در -3

كه در غير آن انجام شود؟

چيست؟&جحشزينب دختر�همسر پيامبر » مادر مؤمنين«كنية -4

در چه روزي آدم وارد بهشت شد؟-5

جواب
.فاخته دختر ابي طالب-1
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.دوازده12در جزء -2

.بجز در مسجد الحرام,هزار برابر3-1000

.»ام الحكم«-4

.در روز جمعه-5

سؤال
گردد؟اي به دو نصف تقسيم ميقرآنكريم در چه سوره-1

كدام سوره است؟) ل گشته استيعني دو بار ناز(» سبع الثماني«-2

چه كسي است؟:»ابن راهويه«-3

چيست؟) راوي احاديث(: »ابوداود«اسم -4

چه نام دارد؟» تلبيس ابليس«مؤلف كتاب -5

جواب
.در كلمة وليتلطف» كهف«در سورة -1

.سورة فاتحه-2

ابراهيم حنظلياسحاق بن-3

.اشعث سجستاني ازديسليمان بن-4

.علي پسر جوزي بغداديبدالرحمن بنع-5

سؤال
اركان اسالم چند تا هستند؟-1

نمازهاي فرض در شب و روز چند تا هستند؟-2

ها در زمان جاهليت كدام بودند؟بزرگترين بت-3

در ماه مبارك رمضان معادل چه چيزي است؟» عمره«دادن انجام-4

كـي  ،ران ديگـر ازدواج نكـرد  به جز از ايشان بـا دختـ  �دختري كه پيامبر -5

بود؟
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جواب
.شهادتين، نماز، روزه، زكات، حج: اركان اسالم پنج تا هستند-1

.ظهر، مغرب، عصر، عشا، صبح: پنج فرض-2

.منات، الت، عزي: سه تا بت بودند-3

.معادل فريضة حج است-4

.�حضرت عائيشه -5

سؤال
ائيد؟حدود عورت مرد كدام است، آن را مشخص نم-1

اولين نمازي كه مسلمان در ابتدا رو به خانه كعبه انجـام دادنـد كـدام نمـاز     -2

بود؟

ترين سورة قرآن كدام سوره است؟طوالني-3

ترين سورة قرآن كدام سوره است؟كوتاه-4

در قرآن ذكر شده است؟» الجاهليه«چند بار كلمة -5

جواب
.مابين زانو و ناف-1

.نماز عصر-2

.ة بقرهسور-3

.سورة كوثر-4

.چهار بار تكرار شده است-5

سؤال
در تفسير قرآن با مأثورات، چه كسي است؟» الدر المنثور«مؤلف كتاب -1

چه كسي است ذكر كنيد؟:ابن كثير-2

چه نام دارد؟» علوم الدينإحياء«صاحب كتاب -3

در چه سالي فوت فرمودند؟:»امام مسلم«-4
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بيان نمائيد؟. چه كسي است» دختر عاص&امامه«-5

جواب
.جالل الدين سيوطي-1

:اسماعيل پسر عمر پسر كثير قرشي-2
:ابوحامد غزالي-3
.هجري261در سال -4

.است�دختر پيامبر &و زينب&دختر زينب-5

سؤال
با او ازدواج كردند چه كسي بود؟�آخرين زني كه پيامبر -1

طول حيات خود چند بار فريضة حج را انجام داده است؟در �پيامبر -2

چه كسي بوده است؟» ذوالنورين«-3

) يعني شمشير مسلول خدا(» در ميان صحابه به سيف اهللا المسلول«چه كسي -4

ملقب شده بود؟

حكم قتل و اسيركردن صادر فرمود؟» بني قريظه«چه كسي بر يهوديان -5

جواب
.�رث هياللي ميمونه دختر حاسيده -1
.يك بار-2

.�عفان عثمان بن-3

.�وليد خالد بن-4

.�معاذ سعد بن-5

سؤال
غزاي خيبر در چه سالي صورت گرفت؟-1
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چند تن از افراد قريش را از عفو خود محروم ساخته و فرمان قتـل  <پيامبر-2

آنان را داده بودند؟

يوست؟در چه هنگامي به وقوع پ,فتح بزرگ شهر مكه-3

شيطان از چه چيزي خلق شده است؟-4

در چه سالي قرآنكريم به زبان غير عربي ترجمه شده است؟-5

جواب
.هجري7در سال هفت -1

.هفده تن را از عفو خود محروم ساخت-2

.هجري8ماه مبارك رمضان سال 17در روز هفده -3

.از آتش-4

ترجمـه نمـوده   » هيتكلمـان «م1954سپس در سال » كنت«م 1143در سال -5

.اند

سؤال
چيست؟&عائشهكنية حضرت -1

در چه سالي فوت فرمودند؟» :ي امام نوو«-2

چه نام دارد؟» :بخاري«امام -3

چيست؟» :امام مسلم«كنية -4

بـدان بشـارت   �اسـرائيلي بـود و پيـامبر    » ابوالحـارث «اش چه كسـي كنيـه  -5

بهشت داد؟

جواب
.»&هللام عبدا«-1
.هجري) 676(در سال -2

»:محمد پسر اسماعيل بخاري«-3
.»: ابوالحسين«-4
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.�سالم عبداهللا بن-5

سؤال
را بنا نهاد؟» مسجد االقصي«چه كسي -1

چه شخصي در تالش انهدام خانة كعبه بود؟-2

كدام سوره است؟» تبارك«آخرين سوره در جزء -3

صر فتح شد؟به فرماندهي چه كسي كشور م-4

اي كه نسبت به قتال و خونريزي نازل گشت كدام آيه بود؟اولين آيه-5

جواب
.�حضرت يعقوب پسر اسحاق -1

.»ابرهه«-2

.»والمرسالت«سورة -3

.�» عمرو پسر عاص«-4

%�tβÏŒé&tÏ: سورة حج39آية -5 ©# Ï9šχθè= tG≈ s)ãƒöΝ ßγ̄Ρ r'Î/(#θßϑ Î= àß�.» به كساني

ي جنگ شود، به سبب ظلمي كه بر آنان رفته، اجازهآنان تحميل ميكه جنگ بر 

.»و جهاد داده شد

سؤال
باشد، كدام روزها هستند؟داري در آنان حرام ميروزهاي كه روزه-1

كفارة بزرگ كدام است؟-2

دو سنت روزه را بيان كنيد؟-3

چه كسي بود؟» اُحد«حامل پرچم اسالم در نبرد -4

چند تا هستند؟,اي كه عرش خداوند را بر دوش دارندهمالئكه-5

جواب
.روز عيد رمضان و قربان و سه روز بعد از عيد قربان و يوم الشك-1
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آزادكردن يك بندة مؤمن يا گرفتن روزه دو ماه متوالي يا تأمين خـوراك  -2

.نفر مسكين60شصت 

.و تأخير سحر–تعجيل فطر -3

.�مصعب پسر عمير -4

.مالئكه8ت هش-5

سؤال
را مشخص كنيد؟اول قرآن4بر 1پايان -1

1

4معني كلمة شيطان در لغت چيست؟-2

د، ذكر كنيد؟باشقرآنكريم چند تا جزء مي-3

پيامبران اولي عزم چند نفر هستند؟-4

در هنگام بعثت چند سال داشت؟�پيامبر اسالم -5

جواب
.اول قرآن تا پايان سورة انعام است-1

.»يعني دور و رانده شد«از شَطَنَ درست شده است » شيطان«كلمه -2

.جزء است30سي -3

).صلوات اهللا وسالمه عليهم(نوح، ابراهيم، موسي، عيسي، محمد: پنج-4

.سال5-40

سؤال
چه نام داشت؟<آخرين همسر پيامبر-1

فرمانده سپاه اسالم كه در غزاي مؤته شهيد شد چه كسي بود؟-2

چند سال بود؟^مدت خالفت حضرت ابوبكر-3

اي را چه آيـه , در روز فتح مكه در خانة خدا بعد از طواف <پيامبر اسالم-4

دم قرائت فرمودند؟بر مر

چه كسي بوده است؟,اولين نوزاد انصار بعد از هجرت-5
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جواب
.&ميمونه دختر حارث-1
.�زيد پسر حارث -2

.دو سال و سه ماه و هشت روز-3

pκ$�: سورة حجرات13آية -4 š‰r' ¯≈ tƒâ¨$̈Ζ9 $#$̄Ρ Î)/ ä3≈ oΨø) n= yzÏiΒ9�x. sŒ4s\Ρé&uρ...�.
.»ايمرا از مرد و زني آفريدهما شما! اي مومنان«

.^ر انصارييبشنعمان بن-5

سؤال
چه زني دختر پيامبري و همسري پيامبر ديگري بود؟-1

را انجام داد؟» عمره«بعد از هجرت چند بار <پيامبر-2

در چه سالي صورت گرفت؟,عمرة صلح حديبيه-3

در چه جزءي واقع شده است؟» سبأ«سورة -4

خدمت پيامبر آمدند؟, سالي جماعت مسيحيان نجران در چه -5

جواب
.بودند÷زيرا همسر حضرت موسي–÷دختر حضرت شعيب-1

).4(چهار بار -2

.در سال شش هجري-3

).22(در جزء بيست و دوم -4

.هجري) 9(در سال نه -5

سؤال
چيست؟» ^رباحبالل بن«كنية -1

چيست؟» رواه الشيخان«معني -2

چند برابر غير آن است؟,گزاركردن نماز در مسجد الحرامر ب-3
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دار فـاني را وداع گفـت كـي    ,كه بعد از فوت ايشان<اولين همسر پيامبر-4

بود؟

چنـد تـا همسـر را بـاقي     ,بعد از فـوت و درگذشـت از دنيـا   �رسول خدا -5

گذاشت؟

جواب
.ابوعبداهللا-1

.يث را نقل فرموده اندحدو امام بخارييعني امام مسلم-2

.صد هزار برابر-3

.»&زينب دختر جحش«-4
.همسر,نه-5

سؤال
اولين جواني كه در اوائل بعثت، مسلمان شد چه نام داشت؟-1

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

چند بار در قرآن ذكر شده است؟» ÷عيسي«نام حضرت -3

ن در سال فتح مكه بعد از اسالم شوهرش مسلمان شد و پيامبر صيغة كدام ز-4

عقد ايشان را جاري نمود؟

رترين فرد را بـه قتـل   بدين شمشير خود بهترين مرد و شري:چه كسي گفت-5

ام؟رسانده

جواب
.پسر ابي طالب^حضرت علي-1

.بار2-114

.بار3-25

.هند دختر عتبه همسر ابوسفيان-4
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را شـهيد نمـود و در واقعـة    ^در جنگ احمـد حمـزه  » حربشي بنوح«-5

.كذاب را كشت» مسيلمة«يمامه 

سؤال
دعوت پيامبر چند سال به طور سري و پنهاني انجام شد؟-1

به كدام منطقه هجرت فرمودند؟,دعوت اسالميمسلمانان در ابتداي-2

اقامت نمود؟چند روز در مكه ,در هنگام فتح مكه<پيامبر اسالم-3

شـد، كـدام مسـجد    اولين مسجدي كه در مدينه در آن قرائت و خوانده مي-4

بود؟

در چه هنگامي و در كجا دار فاني را وداع گفت؟^زيد پسر ثابت-5

جواب
.سال1-3

.به سوي حبشه كه اتيوپي امروز است-2

.روز3-15

.مسجد بني زريق-4

.در مدينههجري51هجري و يا 45در سال -5

سؤال
نازل شد؟<در كدام غاري بود كه وحي الهي بر پيامبر-1

<چه زني بود كه مسلمانان پدر و برادر و شوهرش را كشتند، سپس پيـامبر -2
با ايشان ازدواج كردند؟

صلح حديبيه در چه سالي صورت گرفت؟-3

در كجا فوت فرمودند؟^رباحبالل بن-4

مي چه زني بوده است؟سيد زنان عالم اسال-5

جواب
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.غاز حرا-1

.»دختر حيي&صفيه«ام المؤمنين -2

.هجري6در سال -3

.كشور سوريه–در شهر دمشق -4

.<دختر پيامبر&فاطمه-5

سؤال
خواند و كدام نماز است؟در چه موقعي نمازگزار چهار تشهد در نماز مي-1

چند آيه است؟» قدر«سورة -2

ريم در چه جزءي قرار دارد؟سورة م-3

در چه روزي خلق شد؟÷حضرت آدم-4

چيست؟» ^ابو دردا«اسم -5

جواب
.در تشهد اول نماز مغرب,زماني نمازگذار اقتدا بكند به امام-1

.5پنج آيه -2

.16در جزء -3

.در روز جمعه-4

.عويمر پسر مالك پسر قيس انصاري-5
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سؤال
ان پسر عبدالملك چه كسـي امـر خالفـت را بـه دسـت      بعد از رحلت سليم-1

گرفت؟

دهـان آن را شـيرين نمـود و    <پيـامبر ,چه كسـي بـود در هنگـام والدت   -2

حجاج ايشان را در مكه شهيد كرد و به دار كشيد؟

چه كسي بوده است؟,اولين اعراب گذار قرآن-3

چه كسي لغات عربي را به قبيلة قريش آموخت؟-4

كدام آيه است؟,آية مدني كه در مكة مكرمه نازل گشتآخرين -5

جواب
.�عمر پسر عبدالعزيز -1

.�عبداهللا پسر زبير پسر عوام -2

.ليؤابو اسود د-3

.حرب پسر اميه پسر عبد شمس-4

›�tΠöθuآية -5 ø9 $#àM ù= yϑ ø. r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠ...در سورة مائده�.

سؤال
تعداد حروف قرآن كرد چه نام داشت؟اولين كسي كه سئوال از-1

كدام غزوه بوده است؟<اولين غزوة پيامبر-2

كدام غزوه بوده است؟<آخرين غزوة پيامبر-3

باشد؟سورة آل عمران مشتمل بر چند آيه مي-4

سورة الرحمن در چه جزءي واقع گشته است؟-5

جواب
.حجاج پسر يوسف ثقفي-1

.در ماه صفر سال دوم هجري) ودان(ابواء يا «غزوة -2

.غزوة تبوك-3
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.آيه200دويست -4

).27(در جزء بيست و هفتم -5

سؤال
در چه سالي به دنيا آمده است؟:امام نووي-1

چه كسي است؟» رياض الصالحين«مؤلف كتاب -2

پسر خطاب چيست؟^كنيه حضرت عمر-3

ها هستند؟كدامهاي آسماني كه خداوند آنان را نازل كرده كتاب-4

نام كدام زن در قرآن ذكر شده است؟-5

جواب
.هجري631در سال -1

.يحي پسر شرف نووي-2

.ابو حفص-3

.صحف، زبور، تورات، انجيل، قرآن-4

.حضرت مريم پاكدامن-5

سؤال
قرآنكريم به چند لهجه نازل گشته است؟-1

كي بود؟,اولين فردي كه در مورد تدوين قرآن فكر كرد -2

آوري كردند؟چه كساني قرآن را تدوين و جمع-3

در چه سالي شروع شد؟^خالفت حضرت ابوبكر-4

را نديـده بـود بـه ايشـان     <چه پادشاهي بود، با وجود اين كه پيامبر اسالم -5

ايمان آورد و هنگام خبر فوت او، پيامبر نماز جنازه را به طور غائبي بر او خواند؟
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جواب
.لهجه1-7

.پسر خطاب^رعم-2

.با دو تن ديگر^و در مرحله دوم زيد^ثابتدر مرحلة اول زيد بن-3

.هجري11در سال -4

).اتيوپي(نجاشي پادشاه حبشه -5

سؤال
سورة الرحمن چند آيه است؟-1

آدم در چه روزي از بهشت خارج شد؟-2

سي بود؟آخرين فردي كه از عشرة مبشره فوت فرمود چه ك-3

در حالي كه كـافر بـود   ,در واقعة حنين و طائف<چه كسي همراه پيامبر-4

شركت نمود و بعداً مسلمان شد؟

مشهور است؟» شدة مالئكهيعني غسل«كدام صحابه به غيسل مالئكه -5

جواب
1-78.

.در روز جمعه-2

.�سعد پسر ابي وقاص -3

.�صفوان پسر اميه -4

.�حنظله انصاري -5

سؤال
نمـاز در شـام فـوت    بـراي وضـوي  كدام صحابي در هنگـام شسـتن دسـت   -1

فرمودند؟

شـليك كـن پـدر و مـادرم     : در حق ايشان فرمودند<چه كسي بود، پيامبر-2

فدايت باد؟
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شما آخرين كساني بودي كـه مسـلمان شـدي    : چه كسي با قوم خود گفت-3

.گردند، نباشيدپس اولين افرادي كه مرتد مي

بـاو اختيـار داد تـا در خـانواده خـود خـدمت       �چه شخصي بود كه پيامبر -4

اختيار كرد؟<كند، اما ايشان خدمت پيامبر

كدام سوره است؟,اولين سوره در جزء آخر قرآن -5

جواب
.�بسر عبداهللا بن-1

.�سعد پسر ابي وقاص -2

.�عثمان پسر ابي العاص ثقفي -3

.^زيد پسر حارثه-4
.است» نبأ«رة سو-5

سؤال
كه در حبشه به دنيا آمد چه نام داشت؟,مسلماناناولين نوزاد-1

مسـلمان  <اسم عالم و دانشمند يهودي كه در مدينه بعد از هجرت رسـول -2

كي بود؟,شد 

آيا بيشتر قصص انبياء در مدينه و يا در مكه نازل گرديده است؟-3

شده است؟در قرآن ذكر » اهللا«چند بار كلمه -4

جواب
.ابي طالب$فرعپسر جعبداهللا-1

.�عبداهللا پسر سالم -2

.در مكه-3

.بار4-1697
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سؤال
اولين كسي كه دين حضرت اسماعيل را تغيير داد و مردم عرب را به سوي -1

پرستي دعوت نمود؟بت

زماني به وقوع پيوست؟چهدر» اُحد«واقعة -2

اند؟از چه چيزي درست شده» جن«-3

چشم به دنيا گشود؟:چه كسي در روز وفات امام ابوحنيفه-4

جواب
.عمرو پسر لحي-1

.هجري3سال –روز شنبه –در ماه شوال -2

.از آتش سموم-3

.:امام شافعي : حضرت-4

سؤال
هاي كه حدودات شرعيه در آنان مورد بحـث اسـت مكـي يـا مـدني      سوره-1

است؟

كنند مكي يا مدني هستند؟فرائض ميهاي كه بحث سوره-2

هاي كه منافقين را مورد ذكـر قـرار داده اسـت مكـي يـا مـدني       بيشتر سوره-3

هستند؟

1قرآن است؟3بر 1كدام سورة قرآن معادل -4

3

اولين فردي كه به سوي مدينه هجرت فرمودند چه نام داشت؟-5

جواب
.مدني-1

.مدني-2

.مدني-3
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.سوره اخالص-4

.پسر عبداألسد^ابو سلمه-5

سؤال
باشد با او كه دهكدة همساية مكه مي» سرف«در <چه زني بود كه پيامبر-1

جا فوت فرمودند؟هجري در همانو در سال شصت و يكازدواج كردند

د و روز حنـين و در صـلح   بود كه در بيعت عقبه و در جنگ احچه خانمي -2

حديبيه و جنگ خيبر و يمامه شرف حضور داشت و در جنگ يمامه مـورد اصـابة   

تير دشمنان قرار گرفت؟

زيستند چه نام داشتند؟قبائل يهودي كه در مدينه مي-3

انصار چه نام داشت؟اولين شهيد مسلمانان-4

چه كسي است؟» التفاسيرةتفسير صفو«صاحب -5

جواب
.»&ميمونه«مادر مؤمنين -1
.نسيبة دختر كعب انصاري&ام عماره-2

.بنو قريظه–بنو النضير –بنو قينقاع -3

.^عمير پسر حمام-4
.استاد محمد علي صابوني-5

سؤال
بانيان كعبه چه كساني بودند؟-1

كنـد و بـا زبـان حـال خـود      اي است كه قرآن يـادي از آن مـي  كدام حشره-2

راند؟سخن مي

را تسليم ملكه يمن كرد؟÷چه چيزي نامة حضرت سليمان-3

رسد؟مي» يعني تكامل عقلي و قوتي«انسان در چه زماني به سن رشد -4

ت؟ذكر شده اس» اهللا«اي از آن كلمة كدام سوره است كه در هر آيه-5
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جواب
».عليهم السالم«حضرت ابراهيم و اسماعيل-1
.مورچه» النمله«-2

.شانه بسر» هدهد«-3

.در سن چهل سالگي-4

.سورة مجادله-5

سؤال
نازل شده است؟,سورة حشر نسبت به چه كساني-1

با او ازدواج كـرد و بعـد از فـوت    ^چه زني بود كه جعفر پسر ابي طالب-2

با او ازدواج كردند؟^، و بعد از ايشان حضرت علي^وبكرايشان حضرت اب

چيست؟» ^ابوامامه,صحابة بزرگوار«اسم -3

اولين فردي كه در اسـالم شمشـير خـود را از غـالف بيـرون آورد چـه نـام        -4

داشت؟

آيد؟در چه روزي واقعة رستاخيز پديد مي-5

جواب
.نسبت به قبيله بني نظير از يهوديان مدينه-1

.دختر عميس&ء ااسم-2

.^سعد پسر سهل پسر حنيف انصاري-3
.^زبير پسر عوام-4
.در روز جمعه-5

سؤال
است؟چه كسي» طراف القرآننجوم الفرقان في أ«صاحب كتاب -1

اولين مردي كه به سوي حبشه رهسپار شد و هجرت كرد چه نام داشت؟-2
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گويند؟مهاجر انصاري به چه كسي مي-3

عمرة قضا در چه سالي به وقوع پيوست؟-4

در چه هنگامي كه گوشت خرهاي اهلي حرام گرديد؟-5

جواب
.م1842جستاف ليبوشت فلوجل سال : مستشرق آلماني به نام-1

.^حضرت عثمان پسر عفان-2
.ذكوان پسر عبد قيس-3

.هجري7در سال -4

.در روز خيبر-5

سؤال
منهدم ساخت؟را » منات«چه كسي بت -1

در چه جزءي واقع شده است؟» ينساي«سورة -2

در چه سالي رخ داده است؟,غزاي تبوك-3

در ميان مردم مسئلة برائت از مشركين را بيـان  ,چه كسي در روز حج اكبر-4

نمود؟

جواب
.^سعد پسر زيد اشهلي-1
.واقع شده است23و 22در ميان جزء -2

.هجري9در ماه رجب سال -3

.^حضرت علي پسر ابي طالب-4

سؤال
، نماز فتح مكه را در همان روز در كدام خانة خواند؟<پيامبر اسالم-1

اسم منافقين را به پنهاني به او گفت؟<چه كسي بود كه پيامبر اسالم-2
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آن سه نفري كه در غزوة تبوك از جماعت مجاهدين تخلف ورزيدند و به -3

نسبت به ايشان قرآن نازل شد چه كساني بودند؟غزا نرفتند، و 

در كجا چشم به جهان گشود؟<پيامبر-4

جواب
.&در خانه ام هاني-1
.^حذيفه پسر يمان-2
.#هالل پسر اميه–كعب پسر مالك، مراره پسر ربيع -3
.در مكه مكرمه-4

سؤال
را به قتل رسانيد؟» ^زبير پسر عوام«چه كسي -1

در كجا دار فاني را وداع گفت؟» ^ذيفه پسر يمانح«-2

خــون بهــاي او را پرداخــت <ي كــه در روز فــتح مكــه پيــامبرد راولــين فــ-3

چه نام داشت؟,نمودند

در نماز سهو كردند، چه كسي ايشان را بيدار نمودند؟<هنگامي كه پيامبر-4

#�نماز صبح كدام قاضي در -5 sŒÎ* sùt� É) çΡ’ ÎûÍ‘θè%$̈Ζ9 آخـرين  را خواند و �∪∇∩#$

نفس مرگ را كشيد و فوت نمود؟

جواب
.عمير پسر جرموز-1

.در منطقة مدائن-2

.ربيعه پسر حارث-3

.ذواليدين كه اسمش خرباق بن عمرو سلمي بود-4

.:ذراره پسر ابي أوفي-5

سؤال
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در چـه مـوقعي وارد بيـت    :»صـالح الـدين ايـوبي   «مسلمانان در دوران -1

هـا پـاك   مهقصي و مسـجد صـخره را از آاليـش مجسـ    مقدس شدند و مسجد االال

نمودند؟

كه ادعـاي نبـوت را   ,چه كسي براي به قتل رساندن اسود عنسي دروغگين -2

داشت ياري و كمكي كرد؟

در قرآن به صراحت ذكر شده است؟,نام كدام صحابي-3

باشد؟مشتمل بر چند احاديث مي» صحيح المسلم«كتاب -4

به طائف همراه ايشان بودند؟<چه كسي در زمان سفر پيامبر-5

جواب
.هـ583در روز جمعه بيست و هفتم ماه رجب سال -1

.فيروز ديلمي-2

.^زيد پسر حارثه-3
.بر چهار هزار حديث-4

.^زيد پسر حارثه-5

سؤال
را به قتل رسانيد؟» مرحب يهودي«چه كسي در غزاي -1

نوزاد مهاجرين در مدينه كي بود؟اولين-2

در كجا و در چه تاريخي دار فاني را وداع گفت؟: صالح الدين ايوبي-3

در چه سالي رخ داده است؟» مؤته«غزوة -4

چه نام دارد؟:امام ابوحنيفه-5

جواب
.محمد پسر مسلم او را زد و حضرت علي با شتاب او را كشت-1

.$عبداهللا پسر زبير-2
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هـ به سن پنجاه و شش سالگي در شهر 589در بيست و هفتم ماه صفر سال -3

.دمشق سوريه

).8(در سال هشتم هجري -4

.نعمان پسر ثابت-5

سؤال
اخشبان نام چه چيزهاي است؟-1

ايمان آورد؟<چه كسي قبل از بعثت به پيامبر-2

ردند؟در چه جائي اجتماع ك<كفار قريش در شب هجرت رسول-3

در كجا و در چه سالي چشم به دنيا گشود؟: امام احمد پسر حنبل-4

چه كسي بود شهيد شد و حتي يك سجده براي خدا نبرده بود؟-5

جواب
.نام دو كوهي است در مكه مكرمه-1

.ورقه پسر نوفل-2

.در دارالندوه در مكه مكرمه-3

.هجري163در شهر بغداد سال -4

.)همين كه مسلمان شد در جنگ شهيد شد(^بتعمرو پسر ثا-5

سؤال
مـال ايشـان بـود چـه نـام      <آن دو نوجوان يتيمي كه زمين مسـجد پيـامبر  -1

داشتند؟

در مدينه تا هنگامي كه مسجد و خانه را بنا نهاد و به پايان رسانيد <پيامبر-2

و در منزل ايشان بسر برد؟

نام داشت؟چه <مادر ابراهيم پسر پيامبر-3

دختر پيامبر دار فاني را وداع گفت؟&در چه وقتي فاطمه-4

سيد شهدا لقب چه كسي است؟-5
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جواب
.سهل و سهيل-1

.^ابو ايوب انصاري-2
.&مارية قبطي-3
.�شش ماه بعد از وفات حضرت رسول -4

.^حمزه پسر عبدالمطلب-5

سؤال
الي از طريـق جبرئيـل امـين سـالم     چه شخصي بود كه خداوند تبارك و تع-1

ايشان را فرستاد؟

چه نام داشت؟,زني كه در ما فوق آسمان هفتگانه از تهمت مبرا شد-2

كه از دنيا درگذشت چه نام داشت؟<آخرين همسر پيامبر-3

ذكر كنيد؟,باشدسورة بقره مشتمل بر چند آيه مي-4

شود؟شريعت اسالم بر چند قسم تقسيم مي-5

جواب
.بود&حضرت خديجه-1

.&حضرت عائشه-2
.&»ام سلمه«سيده -3
.286دويست و هشتاد و شش آيه -4

.عبادت، معامالت، مناكحات، حدودات: بر چهار قسم-5

سؤال
تفاوت زماني ميان بنـاي مسـجد الحـرام و مسـجد االقصـي، تـا چـه انـدازه         -1

باشد؟مي

ت؟نام چه شهري اس» ام القري«-2

روز حج اكبر كدام روز است؟-3
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سورة كه بعد از سورة كهف واقع گشته است، كدام سوره است؟-4

چيست ذكر كنيد؟&»ام سلمه«نام مادر مؤمنين -5

جواب
.بود) 40(چهل سال -1

.شهر مكه-2

.»قربان«روز نحر است يعني -3

.سورة مريم-4

.هند دختر سهيل-5

سؤال
چند آيه است؟»الناس«سورة -1

بزرگترين روزهاي دهگانه، كدام روزها هستند؟-2

چه بوده است؟^»ابي پسر كعب«كنية -3

باشد چيست؟را كه راوي احاديث مي^»ابوسعيد خدري«اسم -4

در كدام جزء قرار گرفته است؟» النور«سورة -5

جواب
.آيه) 6(شش -1

.هستند» ذي الحجه«روزهاي اوائل ماه -2

.^»ابومنذر«-3
.#سعد پسر مالك پسر سنان خدري-4
.قرار گرفته18در جزء -5

سؤال
باشد؟اولين سورة تبارك كدام سورة مي-1

را نام ببريد؟<كنيه پيامبر اسالم-2
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سجد بود؟مكدام ,اولين مسجدي كه در مدينة منوره تأسيس شد-3

كنيد؟ام قرآن مكي يا مدني است ذكر جزء سي-4

كدام همسر ايشان بودند؟<مادر دخترهاي پيامبر-5

جواب
.29جزء » ملك«سورة -1

.<ابوالقاسم-2
.مسجد قبا-3

.»نصر«تمام آن مكي به جز سورة -4

.&سيده خديجه-5

سؤال
بزرگترين ماه، كدام ماه است؟-1

از جنبة رضاعي چه زني بوده است؟<خواهر پيامبر-2

در كجا و در چه تاريخي وفات و تولد يافت؟: امام شافعي-3

چند روزي در درون او بسر ,در هنگام هجرت<كدام غار بود كه پيامبر-4

بردند؟

چه كسي بود؟<ر در هنگام هجرت همراه پيامب-5

جواب
.ماه مبارك رمضان-1

.شيماء-2

وفـات  204افـه مصـر سـال    هـ تولـد و در قر 150فلسطين در سال وه در غز-3

.يافت

.غار ثور-4

.^ابوبكر صديق-5



��118اطالعات عمومي

سؤال
باشد؟سنن ابي داود مشتمل بر چند احاديث مي-1

سومين اصحابي كه به دين حنيف اسالم گرويد چه نام داشت؟-2

چه كسي است؟»أالموط«صاحب كتاب-3

بود؟اولين فردي از مهاجرين كه در مدينه فوت فرمودند چه كسي -4

چه نام داشت؟» ^أنس پسر مالك«مادر -5

جواب
.احاديث4800بر -1

.^سعد پسر ابي وقاص-2
.:مالكم مالك بن أنس بنا ام-3
.^عثمان پسر مظعون-4
.&ام سليم-5

سؤال
مشهور بودند؟,در ميان مردم مسلمان مدينه چه كسي به سيد انصار-1

چه كسي بود؟,شام دعوت حق را لبيك فرمودآخرين صحابي كه در -2

در چه جاي به درجة شهادت نائل گشت؟^زبير پسر عوام-3

اولين خانوادة كه در شهر مدينة منـوره جمعـاً مسـلمان شـدند چـه خـانوادة       -4

بودند؟

كدام كشورها فتح شدند؟^در زمان خالفت عمر بن خطاب-5

جواب
.^سعد پسر معاذ-1
.^اهللا پسر بسرعبد-2
.در شهر بصره-3

.»بنو عبداالشهل«خانوادة -4
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–شـامات  –اردن هاشـمي  –عـراق  –فلسـطين  –مصر –ليبي : كشورهاي-5

.قسمت اعظم ايران

سؤال

خلفاء راشدين را نام بريد؟-1

چه؟يعني, پيامبر  مرسل-2

العزم چند نفر هستند نام آنها چيست؟پيامبران اولو -3

پيامبران مرسل چند نفر بودند؟-4

در چه سني مبعوث شد؟�پيامبر اسالم -5

جواب
.�حضرت ابوبكر، عمر، عثمان، علي-1

.يعني پيامبراني كه از طرف خداوند داراي پيام و كتاب مخصوص بوده اند-2

.عليهم السالم    , حضرت نوح، ابراهيم، موسي، عيسي، محمد-3

.نفر4-313

ل سالگيدر چه-5

*********

ترجمة آن بـه  ) ق-صفر هـ 1417(76/ 3/ 30به ياري خداوند در روز جمعه 

.پايان رسيد
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