

عذاب قوم عاد ـ ثمود ـ قارون و اصحاب سبت به



پنج چیز كه از فطرت است كدامند؟

ترتیب چه بود؟

ختنه ـ كوتاه كردن موی زیر ناف ـ كندن موی

باد سرد ـ صیحه (صدای وحشتناک) ـ خسف

زیر بغل ـ كوتاه كردن ناخن ـ كوتاه كردن سبیل





چرا به عراق بالد الرافدین گفته می شود؟

(سرقت  :قطع دست از مچ) ـ (قتل  :قصاص یا

بخاطر جریان دو رود دجله و فرات در آن.

پرداخت دیه) ـ (تهمت 08 :ضربه شالق) ـ

در آیه «الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا
اللَّمَمَ» (یعنی كسانی كه از گناهان بزرگ و زشت

در علم عَروض (اوزان شعر)
 مجازات و حدود گناهان كبیره زیر را نام ببرید:

(فرو رفتن در زمین) ـ مسخ (تبدیل شدن به
میمون)

 فراهیدی در چه علمی مشهور است؟

(زنا :اگر ازدواج كرده سنگسار و در غیر


كدام صحابی از تمام مالش گذشت تا در راه خدا

دوری می كنند جز لمم ).منظور از لمم چیست؟

هجرت كند؟

گناهان صغیره و كوچک

صهیب رومی رضی اهلل عنه

اینصورت  088ضربه شالق و یکسال تبعید)
 سردسته و رئیس منافقین مدینه كه بود؟
عبداهلل بن أبی بن سلول



حرمت كار و معامله در روز جمعه چگونه است؟



از اذان دوم تا پایان نماز

كاشف گردش خون كیست؟
ابن نفیس

 اركان حج كدامند؟
احرام همراه با نیت ـ وقوف در عرفه ـ طواف



در آیه ی آخر سوره فاتحه منظور از مغضوب



لقب جعفر بن ابی طالب رضی اهلل عنه چیست و

علیهم و ضالین به ترتیب چه كسانی هستند؟

در چه جنگی شهید شد؟

یهود و نصاری

جعفر طیّار ـ در غزوه موته

إفاضه ـ سعی بین صفا و مروه ـ حلق یا تقصیر
 كفاره شکستن قسم چیست؟
آزاد كردن برده مومن یا غذا دادن به ده مسکین



اولین كسی كه قرآن را نقطه گذاری كرد؟



أبو األسود دوئلی


تاریخ تحوبل قبله از بیت المقدس بسوی كعبه؟

اولین پلیس در زمان كدام خلیفه بوجود آمد؟
در زمان علی بن ابیطالب رضی اهلل عنه



در شعبان سال دوم هجری

وظیفه ی كلیه در بدن چیست؟
تصفیه ی خون

یا لباس دادن به ده مسکین ،اگر نتوانست سه
روز روزه می گیرد.
 در علم میراث عصبه به چه كسانی گفته می شود؟
كسانی كه اگر خود تنها در مسأله باشند تمام مال
را می گیرند و اگر با صاحب سهم همراه باشند
باقی مانده مال را می برند .مانند :پسر ـ برادر



پیامبر چند رمضان روزه گرفت؟  9رمضان



پیامبر چند حج و عمره كرد؟ یک حج و  4عمره

ـ عمو ـ پدر و جد



منظور از طالی سفید ـ سیاه ـ زرد چیست؟



پنبه ـ نفت ـ طال

منظور از عقیقه در فقه چیست؟
قربانی گوسفند بخاطر تولد فرزند در روز هفتم
والدتش را عقیقه گویند.



عبداهلل بن سالم رضی اهلل عنه قبل از پذیرش
اسالم بر چه دینی بود؟



یهودی بود

آیا وصیت برای میراث بر جایز است؟
خیر جایز نیست مگر اینکه میراث بران به آن
اجازه دهند.



 4مورد از معجزات پیامبر غیر از قرآن كدامند؟
انشقاق قمر (دو نیم شدن ماه) ـ جوشیدن آب از





وَدی چیست و حکم آن را بیان كنید:

انگشتان ـ تسبیح سنگریزه های بیابان ـ ناله ی

به آبی كه بعد از ادرار خارج می شود ودی گفته

تنه ی درختی كه منبر پیامبر بود بخاطر فراق وی

می شود كه نجس است و باید شسته شود.

دو سوره كه قرائتش در روز جمعه مستحب است؟



سوره كهف و یاسین

پنج حق مسلمان بر مسلمان دیگر چیست؟
 -0جواب سالم  -2عیادت بیمار  -3تشییع
جنازه  -4اجابت دعوت  -5تشمیت (گفتن



یَرحَمُکَ اللََّه) به عطسه كننده

چه كسی كفالت حضرت مریم را برعهده گرفت؟
زكریا علیه السالم






طبق حدیث پیامبر  ،بهترین روزه بعد از روزه

مشهورترین بازار عربها در مکه چه نام داشت؟

رمضان ،و بهترین نماز بعد از نماز فرض چیست؟

بازار عُکاظ

روزه ماه محرم ـ نماز شب

شش نفر از اجداد پیامبر به ترتیب نام ببرید:



شیخان لقب كدام عالم برجسته جزیره قشم است؟

محمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد

شیخ محمد بن محمد بن محمد بن احمد

مناف بن قُصیّ بن كالب بن مُرة بن  ....عدنان

اسماعیلی

