

مجازات نوشیدن خمر (شراب) چیست؟



 04ضربه شالق




سوره نور

داده می شود) منظور از زیادة چیست؟
رویت و دیدن خداوند عزوجل

پنج سوره قرآن که با الحمدهلل شروع می شود؟
فاتحه -أنعام -کهف -سبأ -فاطر

حجة االسالم لقب کدام عالم برجسته است؟
امام ابی حامد غزالی



عایشه رضی اهلل عنها نازل شد؟

(یعنی به نیکوکاران بهشت و زیادت بر آن

اسم پسر نوح که در طوفان غرق شد که بود؟
کنعان



کدام سوره از قرآن در برائت و پاکی أم المومنین



تنها صحابی که نامش در قرآن آمده است؟
زید بن حارثه رضی اهلل عنه

کدام سوره های قرآن از اسماء و صفات فرشتگان


است؟
صافات – نازعات  -معارج

 در آیه« لِلََّذِینَ أَحْسَنُوا الْحُسْنی وَ زِیادَةٌ »

چه کسی ملقب به خلیفه راشدی پنجم است؟

 امام دار الهجرة لقب کیست؟
امام مالک
 حد نصاب زکات مال چه قدر است؟
 54مثقال زکات یا معادل قیمت آن

عمر بن عبدالعزیز
 چه زمانی شخص می تواند به نیابت از دیگری



اولین شهید محراب کیست؟



سیدنا عمر رضی اهلل عنه


حبر

األمة

لقب کدام صحابی است؟



عبداهلل بن عباس


طبق حدیث عرش خداوند بخاطر وفات کدام یک



نماز طلب خیر و مشورت با خدا

غسیل المالئکة لقب کدام صحابی است؟

فاتح جزیره قشم در زمان عمربن الخطاب رضی
اهلل عنه که بود؟

سعد بن معاذ رضی اهلل عنه


 52کلمه

زمانی که خودش قبال حج را اداء کرده باشد.

حنظلة بن ابی عامر

از صحابه لرزید؟

نماز استخاره به چه نمازی گفته می شود؟

تعداد کلمات سوره فاتحه؟

حج کند؟

عثمان بن ابی العاص رضی اهلل عنه


کشتی نوح روی چه کوهی فرود آمد؟
کوه جودیّ

 ادرار پسر بچه شیرخوار چگونه پاک می
شود؟
با رشّ و پاشیدن آب
 بزرگترین گناه چیست؟
شرک به خدا
 اولین چیزی که خدا آنرا آفرید چه بود؟
قلم (بالکَیف اهلل)





عبادله اربعه از اصحاب پیامبر چه کسانی هستند؟



کتب ستة حدیث را به ترتیب نام ببرید:

عبداهلل بن عباس ـ عبداهلل بن عمرو بن العاص ـ

صحیح بخاری ـ صحیح مسلم ـ سنن ابی داود ـ

عبداهلل بن عمر ـ عبداهلل بن زبیر

سنن ترمذی ـ سنن نسائی ـ سنن ابن ماجه

پرجمعیت ترین کشور مسلمان کدام کشور است؟



اندونزی

بر چه کسانی نماز جنازه خوانده نمی شود؟
شهید ـ جنینی که دارای حیات مستقره خارج از
شکم مادر نباشد.



کدام گناه به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه
شده است؟



غیبت

کدام صحابی بیشترین احادیث را از پیامبر روایت
کرده است؟
ابوهریره



کتاب معروف امام مالک در علم حدیث چیست؟
موطأ



علمی که به بررسی حال راویان حدیث می
پردازد؟



علم رجال

نام دو فرشته که مأمور ثبت و ضبط اعمال انسان
هستند؟
رقیب و عتید



مبطالت تیمم را نام ببرید:
هر آنچه که وضوء را باطل می کند ـ دیدن آب



قبل از شروع نماز ـ مرتد شدن

عشره مبشره ( ده نفر از کسانی که پیامبر مژده
بهشت به آنها داده است) را نام ببرید:
ابوبکر ـ عمر ـ عثمان ـ علی ـ سعد بن ابی
وقاص ـ سعید بن زید ـ طلحة بن عبیداهلل ـ
عبدالرحمن بن عوف ـ ابوعبیدة بن جراح



نشانه های بزرگ قیامت را نام ببرید:
دخان ـ دجال ـ یأجوج و مأجوج ـ طلوع

خورشید از مغرب ـ نزول حضرت عیسی ـ دابة
االرض ـ سه خسوف بزرگ در شرق و غرب و
جزیرة العرب ـ آتشی که از یمن می آید.

