



طوالنی ترین آیه قرآن چه نام دارد و در کدام



حدیث قدسی چه تفاوتی با قرآن دارد؟

سوره است؟

قرآن ،لفظ و معنا از طرف خداست اما در حدیث

آیه مداینه  282سوره بقره

قدسی معنا از طرف خدا و لفظ از پیامبر است.

حضرت یونس علیه السالم
 کدام مالئکه نگهبان بهشت و جهنم هستند؟

مکی و مدنی به چه سوره هایی گفته می شود؟



به سوره هایی که قبل از هجرت نازل شده مکی و

پنج تن از امهات المومنین (همسران پیامبر) ؟

رضوان (نگهبان بهشت) ـ مالک (نگهبان جهنم)

عائشه بنت ابی بکر ـ حفصه بنت عمر ـ زینب بنت

به سوره هایی که بعد از هجرت نازل شده مدنی

جحش ـ سوده بنت زمعه ـ جویریه بنت حارث

گفته می شود.

 بهشت و جهنم هر کدام چند در دارند؟
بهشت  8در و جهنم  7در دارد.




 ذوالنون لقب کدام پیامبر است؟

قلب قرآن و عروس قرآن به ترتیب لقب کدام

اصطالح متفق علیه در حدیث به چه معناست؟
به حدیثی که امام بخاری و مسلم هر دو روایت

سوره ها است؟

کرده اند متفق علیه گفته می شود.

 قسم خوردن به چه چیزی جایز است؟
قسم به ذات و صفات و اسماء خدا

سوره یس ـ سوره الرحمن



رسول چه تفاوتی با نبی دارد؟

در آیه « وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة» (وای بر هر

رسول به پیامبرانی گفته می شود که دارای

عیبجوی مسخره کننده) منظور از لُمَزَة چیست؟

شریعت و کتاب هستند و تعداد زیادی را بسوی

مسخره کردن با حرکات چشم و ابرو

خدا دعوت می دهند اما نبی دنباله رو رسول
قبل از خود است و تعداد کمی را دعوت می دهد.


ریا (تظاهر کردن در عبادت)
 شروط صحت نماز را بگویید؟
 -1طهارت و وضوء -2پوشاندن عورت با لباس پاک



نام غاری که پیامبر و ابوبکر در سفر هجرت در آن

 – 3پاک بودن محل نماز  -4آگاهی به داخل

پنهان شدند چیست؟

شدن وقت نماز  -5رو کردن به طرف قبله

غار ثور

پیامبران اولوالعزم چه کسانی هستند؟
نوح ـ ابراهیم ـ موسی ـ عیسی و محمد




 منظور از شرک اصغر چیست؟

به جنگ هایی گفته می شود که پیامبر خود در آن

حدیثی در مورد فضیلت آسان گیری بیان کنید:

حضور داشته است؟

سروا))
س ُروا َوال تُ َع ِّ
((يَ ِّ

غزوه

 برای جلوگیری از چشم زدن ،گفتن چه چیزی
توصیه شده است؟
ما شاء اهلل
 اولین زنی که به پیامبر شیر داد که بود؟
ثویبه کنیز ابی لهب



چهار مالئکه بزرگ به همراه مسئولیت آنها ؟



جبرئیل (مسئول رساندن وحی به انبیاء و رسل)
میکائیل (مسئول توزیع رزق و روزی مخلوقات)

ِ ٍ
ص َدقَة (
در حدیث ُك ُّل تَ ْهليلَة َ
صدقه است) منظور از تَ ْهلِيلَة چیست؟

یعنی هر تهلیله

ال اله اال اهلل گفتن

اسرافیل (مسئول دمیدن در شیپور قیامت)
عزرائیل (مسئول قبض روح مخلوقات)



کتاب معروف امام شافعی در علم فقه چیست؟
کتاب األم

اسد اهلل و سیف اهلل به ترتیب لقب کیست؟
حمزه ـ خالد بن ولید رضی اهلل عنهما




تفاوت نماز خسوف و کسوف با نمازهای دیگر ؟

ذکر هنگام خارج شدن از دستشویی چیست؟

در نماز خسوف و کسوف در هر رکعت دو رکوع و

غُفْرَانَکَ الْحَمْدُ لِلََّهِ الََّذِی أَذْهَبَ عَنَِّی الْأَذَى

دو قیام وجود دارد.

وَعَافَانِی



حدیثی که بیانگر ارکان اسالم است ؟

(( بُنِي ِْ
اْل ْس ََل ُم َعلَى َخ ْم ٍ
ادةِ أَ ْن َال
سَ :ش َه َ
َ
ول اللا ِهَ ،وإِقَ ِام
إِلَهَ إِاال اللاهَُ ،وأَ ان ُم َح ام ًدا َر ُس ُ

نماز میت چگونه خوانده می شود؟
نماز میت شامل  4تکبیر فرض کفایه است که بعد

ِ
ِ
ال ا ِ
ِ
ص ْوِم
ص ََلةَ ،وإِيتَاء ال ازَكاةَ ،و َح ِّج الْبَ ْيتَ ،و َ

از نیت و تکبیر اول سوره فاتحه و بعد از تکبیر
دوم صلوات بر پیامبر و بعد از تکبیر سوم دعا برای

ضا َن ))
َرَم َ

میت و بعد از تکبیر چهارم (اللهم ال تحرمنا اجره و
ال تفتنا بعده) می خواند و سالم می دهد.



در قرآن نام چند پیامبر آمده است؟
 25پیامبر

در قرآن چند سجده تالوت وجود دارد؟
 15سجده تالوت




در آیه « وَالْفَجْرِ وَلَیَالٍ عَشْر» منظور از شب های

نام دیگر سوره محمد چیست؟

ده گانه چیست؟

قتال

دهه ی اول ماه ذی الحجه

