

فاتحین قدس چه کسانی بوده اند؟



سیدنا عمر رضی اهلل عنه و صالح الدین ایوبی


اولین کسی که تاریخ هجری را بنا کرد که بود؟



سیدنا عمر رضی اهلل عنه


کدام یک از صحابه قبل از کشته شدن دو رکعت



نماز خواند؟

حکم مراجعه به فالگیر و اعتقاد به آن چیست؟

 اولین رئیس جمهور پاکستان که بود؟

حرام است

محمد علی جناح

چهار اسم از اسامی قرآن را نام ببرید؟

 سه تا از نشانه های منافقین را نام ببرید؟

فرقان -ذکر -کتاب  -تنزیل

خالف وعده کردن – خیانت در امانت – دروغگویی

دو مردار و دو خون که حالل هستند؟

 نخستین انسانی که به فضا رفت که بود؟

ماهی و ملخ – جگر و طحال

خبیب بن عدی رضی اهلل عنه


حکم سجده تالوت چیست؟



سنت موکده




زن دو پیامبر که به نص قرآن جهنمی هستند؟

بچه از چه سنی باید به نماز خواندن امر شود؟



ماه های حرام چه ماه هایی هستند؟

اصحاب األیکه چه کسانی هستند؟
قوم حضرت شعیب علیه السالم

اللََّهُمََّ إِنََّکَ عَفُوَّ تُحِبَُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَِّی
 اصطالح إحداد در فقه به چه معناست؟
ممنوع بودن استعمال زینت و بوخوشی برای زنی



مهمترین رکن حج چیست؟
عرفات

 کدام نماز رکوع وسجود ندارد؟
نماز میت

ائمه اربعه اهل سنت چه کسانی هستند؟
امام ابوحنیفه -مالک – شافعی -احمد

اهلل صلی اهلل علیه وسلم سفارش شده؟

که شوهرش فوت کرده در ایام عده

هفت سالگی


 خواندن کدام دعا در شب قدر از جانب رسول
ذی القعده – ذی الحجه – محرم – رجب

زن نوح و زن لوط


سُبْحانَ الََّذِی سَخََّرَ لَنا هذا وَما کنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ

روز شک – دو عید فطر و قربان – ایام التشریق

وَ إِنَّا إِلی رَبَِّنا لَمُنْقَلِبُونَ

سلمان فارسی رضی اهلل عنه


ذکر سوار شدن بر وسیله نقلیه چیست؟

 روزه های حرام را نام ببرید؟

در جنگ خندق چه کسی پیشنهاد حفر خندق را
داد؟

یوری گاگارین



بغداد توسط چه کسی بنا شد؟
ابو جعفر منصور





محرمیت شیرخوارگی چگونه حاصل می شود؟



اینکه پنج وعده شیر به نوزادی که کمتر از دو سال

کسانی هستند؟

داشته باشد بدهد.

امام رافعی وامام نووی

سیف اهلل لقب کدام صحابی جلیل القدر است؟



خالد بن ولید رضی اهلل عنه


منظور از شیخان در فقه مذهب شافعی چه

اولین نماز میت غایب توسط پیامبر بر چه کسی
خوانده شد؟
بر نجاشی پادشاه حبشه

با توجه به حدیث پیامبر سبک ترین و آسان ترین
عذاب اهل جهنم چیست؟



اخگری از آتش که زیر پای شخص جهنمی

سبع المثانی نام دیگر کدام سوره است؟
سوره فاتحه

گذاشته می شود و در اثر حرارت آن مغز سرش
به جوش می آید.


در سال دوم هجرت
درخت ملعونه جهنمی که خوراک جهنمیان است؟
درخت زقوم





طبق حدیث جهاد زن چیست؟
حج مبرور

قویترین جانور بر کره خاکی چیست؟
مورچه





روزه در چه سالی واجب شد؟



ریان نام یکی از درهای بهشت است چه کسانی
از طریق آن وارد بهشت می شوند؟

ربا یعنی چه؟

روزه داران

کسب سود در ضمانت دیگری ربا نامیده می شود.



دار السالم لقب کجاست؟
بهشت

آخرین آیه ای که بر پیامبر نازل شد ؟
آیه  182سوره بقره

