
 

  

 

  ابَر سیاینسمرکز عالی آموزشی آموزشی 

ت تعلیم و تربیه اسالمیبانک سواال  

یازدهمصنف   

یدهبخش عق( 1 ) 

حدیثبخش  (2)  

فقه( بخش 3)   

( بخش سواالت کانکور4)  

انجنیر امین هللا )امین(تهیه و ترتیب کننده:  

, چهارراهی قمبر,مقابل سرک بالک هاآدرس: ناحیه پنجم   

0774448777شماره تماس:  
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 سواالت تعلیم و تربیه اسالمی صنف        

 یازدهم     

عقاید:سواالت بخش   (1)  

_کتاب در لغت از کدام کلمه گرفته شده است؟۱  

 الف_کتیب              ب_کاتب             ج_کتابت            د_هیچکدام

_تورات به کدام پیغمبر نازل شده است؟۲  

 الف_موسی)ع(        ب_داوود)ع(          ج_عیسی)ع(        د_محمد)ص(

_حکم ایمان آوردن به کتاب های آسمانی چیست؟۳  

 الف_فرض           ب_سنت               ج_واجب              د_مستحب

_وحی در لغت به چی معنی می باشد؟۴  

 الف_رسالت          ب_الهام              ج_کالم خفی            د_همه درست است

نازل شده به صورت اجمالی چی حکم دارد؟_ایمان آوردن به همه کتاب های ۵  

 الف_فرض            ب_واجب          ج_سنت             د_مکروه

_خداوند به پیامبرانش به چند طریقه وحی کرده است؟۶  

 الف_۲                  ب_۳               ج_۴                د_۵

نبی واژه ......است._۷  

 الف_دری               ب_پشتو           ج_عربی          د_یونانی 

_کلمه )نباء( به چی معنی است؟۸  

 الف_خبررسان          ب_پیغمبر          ج_خبر           د_خیر 

بی و رسول وجود دارد؟_آیا فرق بین ن۹  

 الف_بلی                ب_نخیر             ج_دربعضی موارد       د_هیچکدام

است؟_در قرآن کریم نام چند تن از پیامبران ذکر ۱۱  

 الف_۱۸               ب_۲۱              ج_۲۵           د_۱۷

شده است؟ تن از پیامبران در کدام سوره از قرآن کریم بیان ۱۸_نام ۱۱  

 الف_بقره              ب_کهف             ج_اسراء         د_انعام 

_ایمان به همه پیامبران چی حکم دارد؟۱۲  

 الف_فرض           ب_سنت            ج_واجب         د_مستحب

و شوق بدست می آید؟_آیا نبوت با کوشش ۱۳  

 الف_بلی              ب_نخیر            ج_شاید           د_هیچکدام

کدام پیامبر است؟پیامبران _برترین ۱۴  

 الف_داوود)ع(         ب_آدم)ع(          ج_موسی)ع(        د_محمد)ص(
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_عصمت در لغت چی را گویند؟۱۵  

 الف_حفظ            ب_بزرگی            ج_نگهداری          د_الف و ج

رغبا ورهبا و کانوا لنا خاشعین" له زوجه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات  و یدعوننا ووهبنا له یحیی و اصلحنا _آیت "فاستجبنا له ۱۶

 در مورد کدام پیامبر نازل شده است؟

 الف_داوود)ع(           ب_ذکریا)ع(         ج_عیسی)ع(        د_ادریس)ع(

_عزم در لغت به معنی:۱۷  

 الف_صبر              ب_ثبات               ج_انجام کاربا ارداه قوی      د_همه درست

_تعداد پیامبران اولوالعزم چند است؟۱۸  

 الف_۲                ب_۳                   ج_۴                           د_۵

د؟_کدام یک از پیامبران ذیل از جمله پیامبران اولوالعزم می باش۱۹  

 الف_داوود)ع(         ب_زکریا)ع(         ج_ادریس)ع(          د_ابراهیم)ع(

شافع و اول مشفع" را کی روایت نموده است؟و اول من ینشق عنه القبر و اول _حدیث "انا سید ولد آدم یوم القیامه ۲۱  

 الف_انس بن مالک                       ب_عبدهللا بن عمر

 ج_ابوهریره                              د_عایشه)رض(

_معحزه در لغت جی را گویند؟۲۱  

 الف_ناتوان ساختن         ب_عاجز ساختن       ج_نگهداری       د_الف و ب درست 

_معحزه پیامبران به چند نوع است؟۲۲  

 الف_ ۲                     ب_۳                    ج_۴              د_۵

_بینا شدن کور مادر زاد با دعا یکیی از پیامبران ذیل صورت گرفته است؟۲۳  

 الف_موسی)ع(          ب_صالح)ع(             ج_محمد)ص(        د_عیسی)ع(

معجزه یکی از پیامبران ذیل می باشد؟ار_تبدیل شدن عصی به م۲۴  

 الف_موسی)ع(         ب_صالح)ع(              ج_محمد)ص(        د_عیسی)ع(

_حکم ایمان داشتن به معجزات پیامبران چیست،؟۲۵  

 الف_فرض             ب_سنت              ج_مستحب                د_واجب 

_سحر در لغت چی را گویند؟۲۶  

 الف_نیرنگ        ب_باریکی       ج_تغییردادن شکل یک چیز       د_همه درست است

عظیم" در مورد چی می باشد؟فلما القوا سحروا عین الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر _آیت "قال القوا ۲۷  

 الف_موسی)ع(      ب_خانم موسی)ع(      ج_ساحران موسی)ع(    د_هیچکدام

_کدام فرد رسول اکرم)ص( را سحر کرد؟۲۸  

 الف_انس بن مالک      ب_لبید بن اعصم       ج_ثابت بن قیس        د_عبید بن اعصم

_یاد دادن و یاد گرفتن سحر چی حکم دارد؟۲۹  

 الف_حرام              ب_فرض              ج_مکروه              د_مباح

_آیا فرقی بین سحر و معجزه وجود دارد؟۳۱  
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 الف_بلی            ب_نخیر            ج_شاید            د_هیچکدام

_کرامت در لغت چی را گویند؟۳۱  

رفتن گام به گام                 ب_حفظ و نگهداریالف_باال   

 ج_عزت و گرامی داشتن                ج_کار خارق العاده

_آیا با کرامت کدام حکم جدید دین ثابت می شود؟۳۲  

 الف_بلی             ب_نخیر             ج_بعضی اوقات امکان دارد       د_ج درست 

رامت صادر شده است؟_آیا کدام یک از اشخاص ذیل ک۳۳  

 الف_مریم)ع(         ب_اصحاب کهف         ج_هردودرست        د_هردوغلط. 

_استدراج در لغت چی را گویند؟۳۴  

 الف_باال رفتن گام به گام                ب_حفظ و نگهداری

 ج_عزت و گرامی داشتن                د_کار خارق العاده

می شود؟ _استداراج از چی شخصی صادر۳۵  

 الف_شخص صالح و با دین)ولی(              ب_هر فرد روی زمین

 ج_شخص کاهن،منافق و نجومی               د_تنها پیامبران

هذا قالت هو من عند هللا" دلیل اثبات بر کدام یک از دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انی لک  _ایت "کلما۳۶

است؟ گزینه های ذیل  

 الف_معجزه             ب_سحر           ج_کرامت             د_استدراج

_قضا در زبان عربی چی را گویند؟۳۷  

 الف_فیصله کردن      ب_پیداکردن       ج_حکم کردن        د_همه درست است

_قدر در زبان عربی چی را گویند؟۳۸  

 الف_حکم             ب_فیصله            ج_اندازه               د_همه درست است

در رابطه به مخلوقات خداوند )ج( در لوح محفوظ نوشته شده است چی حکم دارد؟_ایمان  داشتن به اینکه هم چیز ۳۹  

 الف_فرض           ب_سنت              ج_مستحب            د_واجب 

ل تقدیر مخلوقات را پیش از پیدایش آسمانها و زمین........هزار سال قبل نوشته کرده است؟_هللا متعا۴۱  

 الف_۲۱               ب_۸۱              ج_۵۱                 د_۹۱

، اراده و مشیت هللا متعال از عدم به وجود نمی آید چی حکم دارد؟_ایمان داشتن به این که هیچ چیز بدون رضاء۴۱  

 الف_فرض              ب_سنت                 ج_مستحب             د_واجب 

_آیت "انا کل شی خلقناه بقدره" دلیل اثبات بر یکی از موضوعات ذیل است؟۴۲  

 الف_استدراج           ب_قضا و قدر          ج_برزخ             د_بعث 

_حکم ایمان داشتن به قضا و قدر چیست؟۴۳  

 الف_فرض               ب_سنت              ج_مستحب             د_واجب 

_برزخ در لغت چی را گویند؟۴۴  

 الف_پرده               ب_حامل              ج_رجوع            د_الف و ب
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به نعمت ها و عذاب قبر چی حکم دارد؟_ایمان داشتن به سواالت نکیر و منکر و ۴۵  

 الف_فرض            ب_سنت               ج_مستحب            د_واجب 

_بعث در لغت چی را گویند؟۴۶  

 الف_برانگیختن        ب_زنده کردن        ج_فرستادن         د_همه درست است

_الفاظ مترادف کلمه بعث چیست؟۴۷  

 الف_نشور             ب_نشات             ج_ثانیه              د_همه درست است 

کم ایمان داشتن به بعث چیست؟_ح۴۸  

 الف _فرض            ب_سنت              ج_واجب           د_مستحب 

_شفاعت در لغت چی را گویند؟۴۹  

 الف_خواستن نیکی     ب_خواستن بخشش     ج_ترحم        د_ب و الف درست 

موضوعات ذیل است؟_آیت" عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا" دلیل اثبات بر یکی از ۵۱  

 الف_برزخ             ب_بعث                ج_شفاعت              د_حشر 

مراد از مقاما محمودا کدام نوع شفاعت رسول اکرم)ص( می باشد؟عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا " _در آیت "۵۱  

 الف_کبراء            ب_صغراء            ج_هیچکدام            د_الف و ب درست است

_شفاعت رسول اکرم)ص( به چند نوع است؟۵۲  

 الف_۲              ب_۳                  ج_۴                     د_۵

:سواالت بخش حدیث    (2) 

عبد الرحمن فرزند کی می باشد؟  -۵۳  

 الف: سخر         ب: عبدهللا       ج: عبد الرحیم      د: محمد

ابو هریره در کدام سال هجری وفات نموده است؟ -۴۵  

 الف : ۵۷         ب : ۵۸       ج: ۷۶         د: هیچکدام

معنای درست کلمه ) بما یکره ( چیست؟  -۵۵  

بسته اند خبر بده                 ب: به او تهمت الف:   

 ج: به آنچه که آن را بد میبیند        د: راه ها

معنای این کلمه ) بهته( چیست؟  -۶۵  

 الف: به او تهمت بسته ای           ب: در غیاب کسی عیب او را گفتند 

آیا شما میدانید                د: بسیار سخت : ج  

عبدالرحمن مشهور به کی بود؟ -۷۵  

  ب: ابو صوفیانالف : ابوهریره         

د: ب درست است ج: هیچکدام                

از کدام قبیله می باشد؟عبدالرحمن  -۸۵  

الف وب قریش      ج: بنی نجار       د: الف : اوس         ب:   
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در سال چند هجری اسالم آورد ؟ابو هریره  -۵۹  

هجری ۱۷د:  هجری     ۹هجری     ج: ۷هجری      ب:  ۶: الف   

اسالم مشابه به چی است؟در غیبت کردن  -۶۱  

 الف : خوردن گوشت بردار مسلمان خود 

 ب: خوردن گوشت االغ اهلی 

 ج: گناه صغیره است 

 د: هیچکدام 

) آذی( چیست؟ معنای درست کلمه  -۶۱  

 الف: عیب               ب: آئینه    

      دور کند خبر بده              د: ج: 

ة اخیه " معنای درست کلمه مرآ در این حدیث شریف " ان احدکم -۲۶  

 مراة  چی میباشد؟

مرا دور کن          ب: بایستی آن را از آن دور کندالف :   

 ج: آیینه                      د: هیچکدام 

چیست؟ بالحق و تواصو بالصبر( تواصو ) و ترجمه درست  -۳۶  

 الف: وتوصیه نمودند یکدیگر را به حق ،وتوصیه کردند یکدیگر را به صبر

کنم به صبر : توصیه نمود وی را به حق و راستی ،وتوصیه میب  

: هیچکدامج  

حق را بگوئید کنم که : توصیه نمود وی را به صبر وتوصیه مید  

منبر برای دوستان خویش چنین اعالن کرد ؟حضرت عمر فاروق در  -۴۶  

 الف: تا عیب های اورا نشان دهند 

تنها بگذارند  شاورا با گناه هان: ب  

از او یاری بخواهند : ج  

: الف وب درست است د  

است یعنی چی؟مسلمان آئینه مسلمان  -۵۶  

بگوید در نزد همه الف : عیب های وی را   

: در پشت وی عیب هایش را باز گو کندب  

 ج: باید با اسلوب خوب عیب هایش را باز گو کند 

  وی انجام ندهدد: هیچ کاری در قبال 

..........عمل میکند؟مسلمان در کار اصالحگری مانند  -۶۶  

 الف : آیینه        ب: دوست خوب         ج: برادر و خواهر مسلمان       د: هیچکدام 

چیست؟ ( معنای درست کلمه ) فلیمطه عنه  -۷۶  
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 الف: بایستی آن راازآن  دور کند 

خسته نمی شود : ب  

: عیب ) کمی وکاستی (ج  

: دوری ورزیدد  

مشوره دهنده حیثیت چی را دارد؟ :۸۶  

 الف : امین        ب: خوشه گندم       ج: مومن         د: همه درست است 

معنی درست کلمه ) موتمن ( چیست؟ این حدیث شریف ) المستشار مؤتمن ( در  -۹۶  

که از او طلب مشوره شود الف:   

 ب: شخصی که مورد اطمینان واقع شده باشد 

: همه درست است ج  

: هیچکدام د  

شوری بینهم ( چیست؟ ترجمه درست ) وامرهم  -۱۷  

مشوره شود در میان همه از شوری الف:   

: همه غلط استب  

الف ود  درست است: ج  

 د: کار آنها در میان هم بر اساس شوری است

این حدیث از کی روایت شده ) رسول هللا نسبت به هرکس دیگری به مشوره  -۱۷  

؟صحابه خویش مشوره می خواستند( عمل می نمود واز   

 الف: ابو هریره        ب: حضرت سعید     ج: حضرت جابر     د: ابو بردة

: مشوره در کار ها سبب چی میشود ؟۲۷  

 الف: بد چانسی       ب: خوشخویی       ج: کامیابی      د: ب وج 

کی ها باید مشوره گرفته شود ؟از  -۳۷  

 الف: عاقل ،صادق و با دیانت             ب: عالم و بی دیانت 

دیوانه و مجنون                         د: همه درست است : ج  

چیست؟  االرملة(معنای درست کلمه )  -۴۷  

کمک کننده خسته نمی شود            ب: الف:   

 ج: زن بیوه                       د: هیچکدام 

مانند کی میباشد ؟کمک کننده به زن بیوه و تنگدست  -۵۷  

 الف: مجاهد در راه خدا           ب: امین 

پادشاه واقعی : هیچکدام                        د: ج  

صلی هللا علیه و آله و سلم کمک به مردم ناتون حضرت محمد  -۶۷  

برابر به چی قرار داده است؟را   



 

 آدرس: چهارراهی قمبر , مقابل سرک بالک ها,جوار شفاخانه غازی عثمان تهیه و ترتیب کننده :انجنیر امین هللا )امین( 

ب: برابر به خوشحالی وی برابر به نیازمندی وی           الف:   

 ج: برابر به عبادت وی                د: برابر به عبادت های مهم و بزرگ وی

حدیث زیر از کی روایت شده است ) یکی از بهترین اعمال آنست که مومن -۷۷  

پایانرا خوشحال نگهداری ، برایش لباس بدهی ،گرسنگی او را   

بسازی (؟ بدهی و نیازمندیهای وی را بر آورده   

حضرت  جابر ابوهریره                    ب: الف:   

 ج: حضرت عمر                 د: بی بی عایشه 

کسی است؟ به اجر اجر کمک نمودن به بیوه زنان و مردم فقیر برابر  -۸۷  

 الف: کسی که همه عمرش را در عبادت سپری نموده و همیشه روزه گرفته باشد

کسی که در جهاد شهید شده است : ب  

: کسی که همه عمر را روزه بگیرد ج  

الف وب درست است :  د  

یعنی چی ؟نیکی با مردم  -۹۷  

 الف : یعنی عبادت                 ب: یعنی کامیابی 

: یعنی  روزه گرفتن در تمام عمر      د: همه درست است ج  

کمک با مردم نیازمند ..........است. -۸۱  

 الف: عبادت      ب: کامیابی       ج: ثواب       د: الف وب درست است 

: معنای درست کلمه ) الیفتر( چیست؟ ۱۸  

 الف:  افطار کردن     ب: نماز گذار      ج: خسته نمیشود     د: هیچکدام 

کالقائم ( چیست؟ معنای درست کلمه )  -۲۸  

 الف: مانند نماز گذار نیمه شب             ب: کمک کننده

پی در پی روزه گرفتن                 د: زن بیوه : ج  

انس پسر کی بود ؟ -۳۸  

 الف: مالک        ب:  نصر      ج: ابو حمزه      د: هیچکدام  

قبیله واز جمله کدام مردم بود؟ انس از کدام  -۴۸  

انصار بود     جمله از قبیله قریش وازالف :   

یهود بودخزرج واز جمله : از قبیله ب  

 ج: از قبیله خزرج واز جمله انصار بود 

احزاب بود: از قبیله خزرج واز جمله د  

ورزید؟انس در در خرد سالی در کدام غزوه اشتراک  -۸۵  

 الف: بدر    ب: احد      ج: خندق     د: هیچکدام 

کنیه انس چی نام داشت ؟ -۸۶  
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 الف: ابو حمزه         ب: مالک        ج: الف وب درست است    د: هیچکدام 

جهاد فتوحات به کجا رفت ؟انس در جریان  -۷۸  

 الف : عراق        ب: بصره       ج: حبشه        د: بیت المقدس

چقدر حدیث از پیامبر روایت نموده است ؟ )رض(انس -۸۸  

 الف: ۱۲۱۱     ب : ۱۵۱۱      ج: ۷۵۱       د: ۲۱۱

پسر معدیکرب از کدام قبیله می باشد؟مقدام  -۸۹  

 الف_اوس         ب_خزرج         ج_بنی سعد       د_کنده

_مقدام پسر معدیکرب در کدام سال هجری وفات نمود؟۹۱  

 الف_۷۴           ب_۳۶           ج_۷۸           د_۷۱

_مقدام پسر معدیکرب به عمر چند سالگی وفات نمودند،؟۹۱  

 الف_۹۱            ب_۹۱          ج_۷۸         د_۳۶

یاکل( را اشاره دارید؟_معنی دقیق کلمه)۹۲  

 الف_هرگز         ب_می خورد        ج_ازعمل دست خود     د_هیچکدام

ذیل کدام پیامبر شغل نجاری داشت؟_از جمله پیامبران ۹۳  

 الف_داوود)ع(     ب_زکریا)ع(      ج_آدم)ع(      د_موسی)ع(

را کی روایت کرده است؟_حدیث کسب روزی حالل ۹۴  

 الف_سعیدبن عامر    ب_سعدبن مالک    ج_انس بن مالک   د_مقدام پسرمعدیکرب 

انتم شاکرون" در مورد کدام پیامبر نازل شده است؟ صنعه لبوس لکم لتحصنکم من باسکم فهل_آیت " و علمناه ۹۵  

 الف_محمد)ص(      ب_موسی)ع(       ج_داوود)ع(      د_عیسی)ع(

.......می باشد._سعید پسر عامر از جمله ۹۶  

 الف_تابعین         ب_صحابی          ج_تبع تابعین       د_هیچکدام

دارد؟_کدام یک از روایان ذیل به ابوبرده شهرت ۹۷  

 الف_انس بن مالک    ب_سعید بن عامر    ج_عبدهللا بن عمر   د_مقدام

_حضرت سعید بن عامر در کدام سال هجری وفات کرد؟۹۸  

 الف_۷۸               ب_۳۶         ج_۱۷۹        د_۱۶۸

_حدیث لعنت گفتن را کدام روای روایت نموده است؟۹۹  

 الف_انس)رض(       ب_عایشه)رض(        ج_ابوهریره       د_سعید

_بر مسلمان لعنت گفتن مانند.......مسلمان است.۱۱۱  

 الف_دشنام دادن       ب_زدن          ج_قتل         د_خوردن گوشت

و المتنمصات" را کی روایت نموده است؟لعن هللا الواشمات و الموتشمات والنامصات _حدیث " ۱۱۱  

 الف_ابوهریره     ب_عبدهللا بن مسعود     ج_عایشه)رض(      د_انس بن مالک

جابر بن عبدهللا جیست؟_نام جد ۱۱۲  
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 الف_نضر          ب_مالک             ج_سنان          د_عمروبن حرام

_حضرت جابر بن عبدهللا در کدام سال هجری وفات نمود؟۱۱۳  

 الف_۸۴            ب_۷۸             ج_۳۶            د_۹۴

جابر بن عبدهللا به سن چند سالگی وفات نمود؟ت _حضر۱۱۴  

 الف_۸۴           ب_۹۴            ج_۶۷          د_۶۲

غض البصر( چیست؟_معنی درست کلمه )۱۱۵  

 الف_راه ها                          ب_قبول نکردید

 ج_چشم را به پائین افگندن        د_دوری نمودن از رساندن ضرر

چی حکم دارد؟_دادن سالم ۱۱۶  

 الف_فرض             ب_سنت              ج_مستحب        د_واجب 

( بخش فقه :3)  

بر اساس چند اصل و مفهموم تشکیل می یابد؟_خانواده ۱۱۷  

 الف_۲              ب_۳            ج_۴           د_۵

آنهم ازدواج نکند از من نیست" را کی روایت نموده است؟و با _حدیث " کسی که از ثروت برخوردار باشد و به سن ازدواج برسد ۱۱۸  

 الف_طبرانی          ب_بیهقی        ج_نسائی        د_الف و ب درست است

بخاطر خاموش شدن آتش شهوت در وجودش چی باید کند؟_مطابق فرموده حضرت محمد)ص( هر که توان ازدواج را نداشته باشد ۱۱۹  

 الف_زکات بدهد     ب_روزه بگیرد    ج_حج برود       د_جهاد کند

_نکاح در لغت چی را گویند؟۱۱۱  

 الف_ضم کردن      ب_یکجاساختن     ج_ملحق کردن      د_الف و ب درست است

_در حالت اعتدال حکم نکاح باالی فرد چیست؟۱۱۱  

 الف_سنت موکد       ب_واجب        ج_مکروه        د_فرض 

زیاد بوده و قدرت دادن مهر و نفقه را داشته باشد ودر صورت خوداری از نکاح ترس ارتکاب مایلش _بر شخصی که رغبت و ت۱۱۲

 زنا موجود باشد حکم نکاح باالی فرد چیست؟

 الف_سنت موکد        ب_واجب           ج_مکروه        د_فرض 

ظلم و _کسی که این ترس را داشته باشد که اگر ازدواج نماید به سبب عدم قدرت بر فراهم نمودن مصارف زنده گی بر همسرش ۱۱۳

 ستم روا دارد حکم نکاح باالی فرد چیست؟

 الف_سنت موکد         ب_واجب          ج_مکروه          د_فرض 

حکم خطبه چیست؟_۱۱۴  

 الف_سنت            ب_واجب          ج_مستحب         د_فرض

نکاح چند رکن دارد؟_۱۱۵  

 الف_۲             ب_۳               ج_۴              د_۵

_نکاح چند شرط دارد؟۱۱۶  

 الف_۲             ب_۹            ج_۷             د_۱۵
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_آیا بستن نکاح با اشاره درست است؟۱۱۷  

 الف_بلی            ب_نخیر         ج_هیچکدام           د_ب درست است

_نکاح متعه در مذاهب چهارگانه.......است.۱۱۸  

 الف_فرض          ب_حرام          ج_حالل         د_مکروه.

را باید دارا باشد؟صفت _شاهدان نکاح چند ۱۱۹  

 الف_۳              ب_۹           ج_۵            د_۷

را گویند؟_والیت در لغت چی ۱۲۱  

 الف_امارت        ب_قرابت         ج_صالحیت       د_همه درست است.

_والیت به چند نوع است؟۱۲۱  

 الف_۳              ب_۷            ج_۹           د_۵

_والیت نفس به چند قسم است؟۱۲۲  

 الف_۲             ب_۳            ج_۴          د_۵

چند تا است؟اجبار _سبب های والیت ۱۲۳  

 الف_۳             ب_۷          ج_۶          د_۴

زن بیوه و پسر جوان در ارتباط به نکاح اجازه گفته می شود؟_آیا سکوت ۱۲۴  

 الف_بلی            ب_نخیر         ج_هیچکدام        د_بعضی اوقات

_ولی دارای چند شرط است؟۱۲۵  

 الف_۲             ب_۳            ج_۴              د_۵

_کفائت در لغت چی را گویند؟۱۲۶  

 الف_برابری          ب_مساوات         ج_ضم کردن       د_الف و ب درست است

_حق کفائت از کیست؟۱۲۷  

 الف_زن            ب_مرد            ج_اولیای زن          د_الف وج درست است

چند حکم دارد؟ _کفائت۱۲۸  

 الف_۲             ب_۳              ج_۴                د_۵

با محرمات جایز است؟_آیا نکاح ۱۲۹  

 الف_بلی            ب_نخیر          ج_هیجکدام       د_ب درست است

_محرمات به چند نوع است؟۱۳۱  

 الف_۲              ب_۳           ج_۴              د_۵

نسبی به چند قسم است؟محرمات _۱۳۱  

 الف_۳             ب_۶            ج_۴           د_۷

:دوران شیرخواره گی_حداکثر ۱۳۲  

 الف_سی ماه       ب_دوسال و شش ماه    ج_۱ سال      د_الف و ب درست است
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شیر الزم است؟_برادر ثابت شدن حرمت رضاع چی مقدار ۱۳۳  

 الف_کم            ب_زیاد           ج_فرق نمی کند        د_هیچکدام

زن را در قید نکاح خود داشته باشد؟ ۴_آیا در اسالم جایز است که یک مرد همزمان بیشتر از ۱۳۴  

 الف_بلی            ب_نخیر          ج_مکروه است       د_هیچکدام

چند شرط جایز است؟به _ازدواج با بیش از یک زن در اسالم ۱۳۵  

 الف_۲              ب_۳            ج_۴            د_۵

با زن مشرک و بت پرست جایز است؟_آیا نکاح مرد مسلمان ۱۳۶  

 الف_بلی            ب_نخیر         ج_دربعضی حاالت       د_هیچکدام

ایمان دارد جواز دارد؟_ایا نکاح با زن یهودی یا نصرانی پاکدامنی که به کتاب آسمانی ۱۳۷  

 الف_بلی           ب_نخیر         ج_دربعضی حاالت       د_هیچکدام

_نکاح زن مسلمان با کافر.......است.۱۳۸  

 الف_حالل         ب_فرض         ج_واجب            د_حرام

_فرق بین نکاح متعه و موقت در چیست؟۱۳۹  

 الف_عدد          ب_معنی           ج_لفظ            د_اصطالح

_شغار در لغت چی را گویند؟۱۴۱  

 الف_پربودن        ب_یکجاکردن      ج_خالی بودن       د_برابری

عقد نکاح بر مرد.....است._پرداخت مهر بر اساس ۱۴۱  

 الف_فرض           ب_سنت            ج_مستحب            د_واجب 

_مهر حق کیست؟۱۴۲  

 الف_مرد             ب_زن             ج_اولیای زن           د_هیچکدام

_مهر در نکاح:۱۴۳  

 الف_شرط است    ب_رکن است      ج_رکن و شرط نیست    د_هیچکدام

مهر چی مقدار است؟_کم ترین اندازه ۱۴۴  

گرام نقره ۱۵درهم شرعی                    ب_۱۱الف_  

 ج_۵ درهم شرعی                       د_الف و ب درست است

_حداکثر مهر چی مقدار است؟۱۴۵  

 الف_۱۱ درهم شرعی                 ب_اندازه ندارد

د_الف و ج درست است               گرام نقره         ۱۵ج_  

شود در چند صورت پرداخت آن الزم می گردد؟_هرگاه مهر تعیین ۱۴۶  

 الف_۲             ب_۳             ج_۴           د_۵

_مهر از نظر فقهای گرامی به چند نوع است؟۱۴۷  

 الف_۲            ب_۳             ج_۴         د_۵
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_در چند حالت مهر مثل واجب می شود؟۱۴۸  

 الف_۲           ب_۳            ج_۴          د_۵

_کم بودن مهر چی حکم دارد؟۱۴۹  

 الف_واجب        ب_سنت         ج_مباح         د_مستحب

ایسره" چیست؟_معنی درست حدیث " خیر الصداق ۱۵۱  

 الف_بهترین صدقه، صدقه مخفی است

 ب_بهترین مهر کمترین آن است

 ج_صداقت بهترین صدقه است

 د_هیچکدام

_ولیمه در لغت چی را گویند؟۱۵۱  

گشتن یک چیز الف_یکجا شدن یک چیز          ب_تکمیل  

 ج_مساوات و برابری             د_الف و ب درست است

که به مناسبت عروسی و یا کدام خوشحالی دیگر تهیه می شود بنام چی یاد می شود؟_در شریعت به غذا یا طعامی ۱۵۲  

 الف_خطبه            ب_کفایت           ج_ولیمه         د_خلع 

_حکم ولیمه چیست؟۱۵۳  

 الف_سنت موکد      ب_فرض          ج_واجب         د_مستحب

_قبول کردن دعوت ولیمه چی حکم دارد؟۱۵۴  

 الف_سنت              ب_واجب          ج_مستحب           د_فرض 

_حدیث " انه کان یقول شر الطعام طعام الولیمه یدعی لها االغنیاء و یترک الفقراء" را کی روایت نموده است؟۱۵۵  

 الف_ابوهریره          ب_انس)رض(        ج_عایشه        د_طبرانی

_بستن نکاح در مسجد چی حکم دارد؟۱۵۶  

 الف_فرض             ب_سنت              ج_مستحب           د_واجب 

_اطاعت از شوهر در امور مشروع چی حکم دارد؟۱۵۷  

 الف_فرض           ب_سنت             ج_مستحب             د_واجب

_حجاب در لغت چی را گویند؟۱۵۸  

 الف_ستر           ب_پوشش            ج_مانع               د_الف و ب درست است

قیامت به چشمانش چی به محاسن و زیبایی زن نگاه می کند خداوند متعال در روز کسی که _مطابق حدیث رسول اکرم)ص( ۱۵۹

 انداخته می شود؟

 الف_سیماب           ب_سرب          ج_آتش          د_آهن ذوب شده

عورت چه در نماز یا برون نماز چی حکم دارد؟_پوشانیدن ۱۶۱  

 الف_فرض           ب_سنت             ج_مستحب           د_واجب 

شان سجده کنند....کسی دیگری جایز می بود به زنان امر می شد که درمقابل..هللا متعال بر جز در مقابل _اگر سجده ۱۶۱  

 الف_پدر            ب_پسر            ج_مادر             د_شوهر
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از گزینه های ذیل است؟_بدترین کار حالل کدام یک ۱۶۲  

 الف_طالق            ب_بدعت          ج_شرک           د_کفر

بر سرآنان نازل خواهد شد..." را کی روایت نموده است؟خوی و خصلت را پیدا کرد بالها و مشقتها  ۱۵حدیث " هرگاه امت من _۱۶۳  

 الف_عایشه)رض(      ب_ابوهریره     ج_علی)رض(     د_انس)رض(

طالق در لغت چی را گویند؟_۱۶۴  

 الف_دورکردن قید                        ب_ضم و یکجا کردن

_تکیمل کردن یک چیز                ج_مساوات و برابریج  

بخواهد بوی بهشت برای او........است"_مطابق حدیث شریف " هر زنی که بی موجب از شوهرش طالق ۱۶۵  

 الف_مباح            ب_مکروه          ج_حرام          د_جایزاست

_طالق چند شرط دارد؟۱۶۶  

 الف_۲              ب_۳                 ج_۴               د_۵

_طالق از لحاظ لفظ به چند دسته تقسیم بندی شده است؟۱۶۷  

 الف_۲             ب_۳               ج_۴              د_۵

_طالق از لحاظ بدعت و سنت بودن به چند نوع است؟۱۶۸  

 الف_۲             ب_۳              ج_۴          د_۵

لحاظ رجعت و بینونیت به چند نوع است؟_طالق از ۱۶۹  

 الف_۲           ب_۳            ج_۴           د_۵

یکجا مرد زنش را طالق بدهد به کدام نام یادمی شود؟_طالقی که با سه طالق ۱۷۱  

 الف_رجعی        ب_باین          ج_مغلظ           د_سنی 

_با انجام خلع طالق........واقع می شود.۱۷۱  

 الف_رجعی        ب_باین          ج_مغلظ          د_سنی

_با گفتن شاهدی لعان جداکردن آن دو.......است.۱۷۲  

 الف_فرض          ب_سنت           ج_مستحب            د_واجب

_ایالء به چی گفته می شود؟۱۷۳  

 الف_دور ساختن        ب_یکجاکردن      ج_قسم        د_هیچکدام

( بخش سواالت فورم های کانکور:4)  

_نکاح در لغت چی را گویند؟۱۷۴  

 الف_زنده گی مشترک                ب_ضم و یکجا ساختن

 ج_حالل نمودن                         د_جماع کردن

_محرمات چند نوع است؟۱۷۵  

 الف_۵               ب_۲              ج_۴              د_۳

است: _نکاح چی وقت باالی انسان واجب۱۷۶  
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زیاد و قدرت پرداخت نفقه را داشته باشد الف_به استثنای مهریه،رغبت  

 ب_به استثنای نفقه،رغبت زیاد و قدرت پرداخت مهریه را داشته باشد

قدرت پرداخت مهرو نفقه را داشته باشدج_رغبت زیاد   

 د_بدون رغبت و تمایل قدرت پرداخت مهریه و نفقه را داشته باشد

بین االمرین اال اخذ ایسرهما ما یکن انما فان کان ابعد الناس...." چیست؟_معنی کلمه ایسرهما در حدیث " ما خیر رسول هللا)ص( ۱۷۷  

 الف_دشوارترین شان               ب_زیان دار ترین شان

 ج_سودمندترین شان                د_آسان ترین شان

_نکاح در کدام حالت مکروه است؟۱۷۸  

لف_در وقت خوف واقع شدن در زناا  

 ب_در وقت داشتن توان مالی و بدنی

 ج_عدم قدرت مالی

 د_رغبت زیاد قدرت پرداخت مهر و نفقه

علت توجیه دختران بر پسران این است: "من عال جاریتین حتی تبلغا_مطابق حدیث " ۱۷۹  

 الف_در میراث سهم ایشان کم است

 ب_دختران از کودکی تا مرحله عروسی با خطر مواجه اند

برای تربیت دارندج_دختران اوسط های کمتری   

 د_تعداد شان نسبت به پسران کم است

داللت دارد بر :_این حدیث "ان احدکم مراه علی اخیه" ۱۸۱  

 الف_اهمیت آگاهی یافتن از حالت مسلمان              ب_ارزش آئینه

 ج_مسلمان عزت برادر مسلمان خود را می خواهد   د_پنهان کردن عیب های مسلمان

عنه" این است:_یکی از فواید این حدیث " ان احدکم مراه علی اخیه فان رای به اذی فلیمطه ۱۸۱  

ب_احساس مسولیت بین مسلمانان    الف_ثبوت میراث بین یکدیگر            

 ج_اصالح دیگران و ازبین بردن منکر    د_ارزش آئینه

در مورد اینکه از غیبت منع نموده چی بوده است؟ _هدف پیامبر اکرم)ص(۱۸۲  

 الف_حفظ جان      ب_حفظ خانواده      ج_حفظ مال    د_حفظ ابرو،عزت و وقار

_در این آیت "و ما کان لبشر ان یکلمه هللا اال و حیا و من ورائه حجاب" کدام صفت هللا تعالی ذکر گردیده است؟۱۸۳  

 الف_علم             ب_کالم             ج_بینایی           د_سمع 

_یکی از حکمت های این حدیث "من عال جاریتین حتی تبلغا....." این است:۱۸۴  

در تربیت بین دختر و پسرالف_تساوی   

 ب_موجودیت دختر در خانه سبب کامیابی و نیک بختی می گردد

 ج_حق اولویت دادن به تربیت پسران

در استحقاق میراثد_تساوی بین دختران و پسران   
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زیر غیبت شمرده نمی شود؟_کدام یک از موارد ۱۸۵  

 الف_عیب کسی راآشکار نمودن           ب_کسی را به اوصاف بد یاد کردن

 ج_موضوعاتی که درآن دشنام نباشد      د_برای دریافت حقیقت مشوره گرفتن

_ایا نکاح با زنان اهل کتاب جایز است؟۱۸۶  

 الف_جایز است     ب_جایز نیست    ج_حرام است      د_الف و ب درست است 

بین االمرین اال اخذ ایسرهما ..." معنی درست )بین االمرین( چیست؟_در حدیث " ما خیر رسول هللا )ص( ۱۸۷  

 الف_در میان دو امر                     ب_مخیر نشده اند در دو امر

شده اند در دو امرج_در یکی از دو چیز                   د_مخیر   

در حدیث " النکاح من سنتی فمن لم یعمل فلیس منی چیست؟فلیس منی( _معنی کلمه )۱۸۸  

 الف_ازمااست       ب_موجود نیست        ج_ازشمانیست         د_ازمن نیست

ی است؟قرآنتن از پیامبران در آن ذکر شده است مربوط به کدام یک از سوره های  ۱۸نام تعداد _آیات که ۱۸۹  

 الف_البقره          ب_االنعام            ج_آل عمران             د_الزمر

عبارت است از:یسروا و ال تعسروا و بشروا و ال تنفروا" معنی درست کلمه )التعسروا( _در حدیث " ۱۹۱  

 الف_سختی نکنید        ب_ناجایز است         ج_آسانی        د_مژده بدهید

های زیر در نکاح واجب و ضروری است؟_یکی از گزینه ۱۹۱  

 الف_قدرت دوستی                          ب_باال بودن سن

 ج_قدرت پرداخت مهر و نفقه             د_داشتن مسکن شخصی

شیر حرمت رضاعت برای طفل ثابت می شود؟_به خوردن چی مقدار ۱۹۲  

سه بارالف_دوبار                         ب_  

 ج_حداقل دو روز                 د_برای ثابت شدن حرمت شیرکم باشد یا زیادفرق نمی کند

طفل که حرمت رضاعت به آن ثابت می شود چند است؟_حداکثر دوران شیر خوارگی ۱۹۳  

 الف_دوسال و شش ماه             ب_دو سال مکمل

 ج_حداکثر سه سال                  د_هژده ماه

پیامبر )ص( بهترین مردم از نگاه منصب و مقام کسی است که:_طبق فرموده ۱۹۴  

 الف_از لحاظ نسب خوب باشد              ب_جمال و زیبایی داشته باشد

 ج_رسیدن به قدرت را زشت پندارد       د_مال و ثروت داشته باشد

از کلمات ذیل است؟ معنای کدام یک_این عبارت )حق انتخاب و گزینش داده نشده است( ۱۹۵  

 الف_وما انتقم          ب_ماخیر          ج_اال اخذ         د_بین امرین

_این عبارت )هرگز( معنی کدام یک از کلمات ذیل است؟۱۹۶  

 الف_بین امرین         ب_قط            ج_اال اخذ          د_ماخیر 

لمات ذیل است؟)انتقام نمی گرفت( معنی کدام یک از ک_این عبارت ۱۹۷  

 الف_تنتهک            ب_بین امرین          ج_حرمه هللا        د_ماانتقم
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به یکی از اقسام و گونه های زیر به پیامبرانش وحی می نمود؟_خداوند ۱۹۸  

 الف_به طریقه الهام و خواب               ب_به طور علمی و عملی

د_بطور ذاتی و فعلیج_به طور کالمی و خبری                   

از جمله پیامبران الوالعزم نمی باشد؟_کدام یک از گزینه های ذیل ۱۹۹  

 الف_محمد)ص(      ب_موسی)ع(        ج_عیسی)ع(        د_الیسع)ع(

_این عبارت )نه سواری را بجا گذاشت( معنی کدام یک از کلمات ذیل است؟۲۱۱  

 الف_والتبغض         ب_والظهر ابقی       ج_فاوغل فیه      د_ارضا قطع

صادر می شود ان را چی می نامند؟ _کار خارق العاده که از ولی۲۱۱  

 الف_کرامت           ب_استدراج              ج_الهام             د_معجزه

_والیت به چند قسم است؟۲۱۲  

 الف_۲               ب_۳                 ج_۴                د_۵

مهر طبق فرموده رسول هللا)ص( کدام است؟_بهترین ۲۱۳  

 الف_کمترین باشد       ب_همه درست است   ج_به رضایت جانبین باشد   د_زیاد تر باشد

یظلهم هللا( چیست؟_در حدیث " سبعه یظلهم هللا فی ظله یوم ال ظل اال ظله....." معنی درست )۲۱۴  

 الف_باالی آنهاظلم نمی کند                   ب_هللا تعالی انها را زیر سایه عرش می گیرد

 ج_آنها را ذلیل نمی کند                        د_هیچکدام

یظلهم هللا فی ظله یوم ال ظل اال ظله..." معنی درست )سبه( چیست؟_در این حدیث " سبعه ۲۱۵  

 الف_هفت گروه      ب_ازهفت گروه تا نه گروه    ج_شش گروه       د_نه گروه

_والیت نفس به چند نوع است؟۲۱۶  

 الف_۲                 ب_۳              ج_۴           د_۵

ازدواج کردم برایش چی حکم دارد؟_کسی که از برآوردن حقوق مادی و معنوی زنده گی زنا شویی کوتاه اید ۲۱۷  

 الف_واجب            ب_سنت             ج_مستحب              د_مکروه 

_در آیت "عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا" مراد چیست؟۲۱۸  

 الف_شفاعت نوح)ع(                        ب_شفاعت کبری محمد)ص(

 ج_شفاعت ادم)ع(                         د_شفاعت صغرا محمد)ص(

غت چی را گویند؟_طالق در ل۲۱۹  

 الف_ضم و یکجا کردن    ب_حالل کردن     ج_جماع کردن      د_هیچکدام

شریف آمده است که بر مسلمان لعنت گفتن مانند :_در حدیث ۲۱۱  

 الف_حقارت اوست  ب_قتل مسلمان است   ج_دوری از رحمت خداوند است   د_هیچکدتم

چیست؟فاوغل فیه برفق...." معنی درست فاوغل _در حدیث "ان هذا الدین ۲۱۱   

 الف_بسیارسخت      ب_راه نادر است       ج_به نرمی و آسانی      د_داخل شو

_از حقوق زن باالی شوهر یکی از این هاست؟۲۱۲  
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 الف_فرمان برداری     ب_احسان و خوبی      ج_حفظ آبرو        د_تربیه اوالد

از جمله پیامبران الوالعزم می باشد؟_یکی از گزینه های ذیل ۲۱۳  

 الف_یعقوب)ع(         ب_یوسف)ع(          ج_اسحاق)ع(       د_نوح)ع(

_نکاح در کدام حالت مکروه است؟۲۱۴  

 الف_عدم قدرت مادی و معنوی همسر          ب_هیچکدام

د_ج درست استج_در وقت داشتن توان مالی                       

ند رکن دارد؟_عقد نکاح چ۲۱۵  

 الف_۲               ب_۳               ج_۴              د_۵

شده باشد در شریعت چی گفته می شود؟_به غذا و یا طعامی که به مناسبت عروسی و یا کدام خوشحالی دیگر تهیه ۲۱۶  

 الف_شیرینی خوری       ب_شیربها        ج_طویانه          د_ولیمه 

به چند معنی آمده است؟_وحی در لغت ۲۱۷   

 الف_یک معنی      ب_دومعنی            ج_معانی زیاد        د_سه معنی

معنی درست )ادع علی المشرکین( چیست؟ادع علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا" _در حدیث " ۲۱۸  

 الف_به مشرکان بدهید                  ب_مشرکین رالعنت نکن   

 ج_مشرکین را لعنت بگو             د_هیچکدام

معنی درست )مالم یک اثما( چیست؟بین امرین اال اخذ ایسرهما ما هم یکن اثما...." _در حدیث " و ماخیر رسول هللا )ص(۲۱۹  

 الف_مخیرنشده اند                   ب_مگر اینکه آسانترین ان دو را برگزینند

 ج_در یک یا دو چیز               د_تاکه گناه در آن نبود

یکجا ذکر شده است؟_در سوره انعام نام های چند تن از پیامبران ۲۲۱  

 الف_۱۱             ب_۱۵             ج_۱۷             د_۱۸

_کفائت در لغت چی را می گویند؟۲۲۱  

 الف_بزرگی            ب_مساوات و برابری        ج_قطع نمودن        د_هیچکدام

و ان الفجور یهدی الی النار..." این است:از فواید این حدیث " وایاکم و الکذب یهدی الی الفجور یکی _۲۲۲  

 الف_شراب عقل را زایل می کند            ب_هیچکدام

 ج_زنا سبب خلط نسب می شود             د_حقیقت دروغ ضد راستگویی است

تعریف شده است برای:_مالی که پرداخت آن بر اساس عقد نکاح بر مرد واجب می شود شرعا ۲۲۳  

 الف_مهر            ب_قرض حسنه           ج_ازدواج متعه         د_گروی 

می باشد:_از جمله پیامبران الوالعزم ۲۲۴  

 الف_سلیمان)ع(         ب_محمد)ص(         ج_یعقوب)ع(           د_ایوب)ع(

_کدام یک از گزینه های ذیل از جمله پیامبران الوالعزم می باشد؟۲۲۵  

 الف_عیسی)ع(         ب_سلیمان)ع(          ج_یعقوب)ع(            د_یوسف)ع(

معنی درست )قدر( در زبان عربی چیست؟_در تعریف قضاء و قدر ۲۲۶  



 

 آدرس: چهارراهی قمبر , مقابل سرک بالک ها,جوار شفاخانه غازی عثمان تهیه و ترتیب کننده :انجنیر امین هللا )امین( 

الی                      ب_مشیت و رضای هللا تعالیالف_علم ازلی هللا تع  

 ج_حکم،فیصله و اندازه                       د_نوشته شده در لوح محفوظ

_از حقوق زن بر شوهر چیست؟۲۲۷  

 الف_اطاعت مطلق       ب_حفاظت مال        ج_تربیه اوالد        د_نفقه 

ب ذیل است؟با زن شامل کدام یک از آدا_حسن معاشرت ۲۲۸  

 الف_با وی خلوت نکند                   ب_در نفقه زن وسعت را اختیار کند

بیرون از خانه را به دوشش نگذاردج_بدون اجازه اش مسافرت نکند       د_کارهای   

_یکی از گزینه های ذیل از جمله پیامبران الوالعزم نمی باشد؟۲۲۹  

 الف_عیسی)ع(          ب_ابراهیم)ع(           ج_صالح)ع(            د_موسی)ع(

کدام یک از آداب زیر می شود؟_حسن معاشرت با زن شامل ۲۳۱  

 الف_در کارهای خانه با وی کمک کردن         ب_دادن نفقه

مهر                                      د_خلوت نکردنج_پرداخت   

چیست؟ضم بین اصابعه" معنی درست )اصابعه( من عال جاریتین حتی تبلغا جاه یوم القیامه انا و هو ث " _در حدی۲۳۱  

 الف_نزدیک ویکجا نمود     ب_انگشتان خود را     ج_هردوبه بلوغ برسند    د_هیچکدام 

به نکاح نیز دارد در صورت خود داری از نکاح ترس _برای کسی که از تمام حقوق زوجیت برآمده می تواند رغبت و تمایل ۲۳۲

حکم نکاح برش چیست؟ارتکاب زنا موجود باشد   

 الف_واجب           ب_مستحب             ج_سنت              د_مکروه

کیست؟_سعید ابن ابی برده ۲۳۳  

 الف_همه غلط است      ب_صحابی           ج_تابعی           د_تبع تابعی

م نکاح در اسالم چیست؟_حک۲۳۴  

 الف_نظر به حالت نکاح کننده فرق می کند             ب_برای همه مطلق سنت است

 ج_هیچکدام                                                  د_مطلق واجب است

تبعثون" دلیل چیست؟__ایت شریف " ثم انکم یوم القیامه ۲۳۵  

 الف_نعمت های قبر     ب_دلیل عقلی برای ثواب    ج_عذاب قبر      د_بعث

در یک عقد نکاح از محرمات:_جمع کردن دو خواهر هم زمان ۲۳۶  

 الف_دایمی          ب_استثنایی             ج_موقت           د_رضاعی. 

)انا و هو( چیست؟من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامه انا و هو " معنی دقیق _در حدیث " ۲۳۷  

 الف_من و شما       ب_من و تو        ج_آن و این شخص        د_من و او

معنی درست ) قضا( در زبان عربی چیست؟_در تعریف قضا و قدر ۲۳۸  

 الف_فیصله، حتمی بودن                   ب_درخواست کردن   

 ج_تخصیص کردن                         د_قضاوت و فیصله

بر نبی )ص( سحر کرده بود نامش چی بود؟_ساحری که ۲۳۹  

 الف_لبید بن رابعه     ب_اشدق بن اعصم    ج_معثم بن رابعه      د_لبید بن اعصم       
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_برای بستن نکاح شاهدان باید دارای چند شرط باشد؟۲۴۱  

 الف_۳                 ب_۵                  ج_۲                د_۴

لی کرامت را صادر کرد؟واز _خداوند متعال به کدام مقصد ۲۴۱  

 الف_برای اثبات حق بودنشان              ب_هیچکدام

 ج_برای اثبات ادعای شان                د_برای تاییدو کمک آنها و ثابت ساختن برتری دین

یی که هللا تعالی بر اساس علم شامل حکمت خود در کائنات تعیین نمودهداصطالحا تعریف است برای:ان تقدیر و اندازه _۴۲۲  

 الف_برای نوشته لوح محفوظ             ب_برای مشیت و رضای هللا تعالی

 ج_برای لوح محفوظ                       د_برای قضا و قدر

)برابری مرد و زن که در نکاح اعتبار دارد( برای:_نزد فقها این تعریف ۴۵۲  

 الف_والیت است     ب_طالق است       ج_کفائت است    د_ترویج است

_هر نیرنگ و عمل ظریفی که سبب ظاهری ان دیده نشود چه گفته می شود؟۴۶۲  

 الف_مهارت            ب_تمرین            ج_تداوی          د_سحر 

برانگیختن بعد از مرگ در روز قیامت ( معنی کدام کلمه است؟_این عبارت ) ۴۷۲  

 الف_الضالین             ب_المغضوب        ج_نشورا          د_نذیرا

خبیث صادرمی شود به نام ذیل یاد می شود؟_کار خارق العاده که از نفس های ۴۸۲  

 الف_معجزه           ب_سحر             ج_وسوسه شیطان        د_تحدی و چلنج

معنی درست )اذی( چیست؟_در این حدیث " ان احدکم مراه اخیه فان رای به اذی فلیمطه عنه" ۴۹۲  

 الف_راه نیک         ب_راه بد          ج_قهر          د_عیب )کمی و کاستی(

_معجزه پیامبران به چند نوع است؟۵۱۲  

 الف_۱                 ب_۲              ج_۳            د_۴

متین فاوغل فیه برفق....." معنی درست )الدین متین( چیست؟_در حدیث " ان هذا الدین ۵۱۲  

 الف_دین بلند مرتبه است                  ب_دین قوی و محکم است

 ج_این دین نیکوست                        د_دین دار است

_نکاح با خواهر رضاعی :۵۲۲  

 الف_دایما حرام          ب_موقتا حرام           ج_موقتا حالل           د_هیچکدام 

_کدام یک از پیامبران ذیل از جمله پیامبران اولوالعزم نمی باشد؟۵۳۲  

 الف_نوح)ع(            ب_صالح)ص(            ج_محمد)ص(           د_عیسی)ع(

لغت به کدام یک از معانی ذیل استفاده می شود؟_وحی در ۲۵۴  

 الف_وضاحت             ب_اشاره              ج_مبهم                د_صراحت

و احسبه قال : کالقایم الیفتر و الصایم ال یفطر" معنی درست علی االرمله و المسکین کالمجاهد فی سبیل هللا...._در حدیث " الساعی ۵۵۲

 )الیفطر( چیست؟

 الف_خسته نمی شود    ب_خسته نمی کند      ج_نباید خسته شود     د_خسته نکرده است

_نقفه زن شامل کدام یک از گزینه های ذیل است؟۵۶۲  
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 الف_نان، جای سکونت و مهریه                 ب_خوراک و پوشاک

د_نان، لباس، آموزش و پرورش   ج_خوراک، پوشاک و حقوق زنده گی         

یا فرق بین سحر و معجزه موجود است؟_آ۵۷۲  

 الف_بلی موجود است                ب_دریک حالت موجود است و در دیگرحالت نخیر

 ج_در حالت خاص موجود است    د_نخیر موجود نیست

دلیل اثبات یک از موضوعات ذیل است؟_ایت "قل انما اذا بشر مثلکم یوحی اال واحد" ۵۸۲  

 الف_توحید صفات        ب_توحید الوهیت      ج_وجود هللا تعالی        د_توحید ربوبیت

_در کدام حالت مهر مثل واجب می گردد؟۵۹۲  

 الف_در صورتی که مرد و زن همبستر شوند           ب_درصورتی که مرد بمیرد

 ج_چیزی به عنوان مهر تعیین شود که مال نباشد        د_هیچکدام

بین امرین قط ال اخذه ایسرهما مالم یکن اسما" معنی درست )قط( چیست؟هللا )ص(_در حدیث " ماخیر الرسول ۶۱۲  

 الف_به تحقیق             ب_همانا               ج_یقینا                د_هرگز

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


