
 

  

 

  ابَر سیاینسمرکز عالی آموزشی آموزشی 

ت تعلیم و تربیه اسالمیبانک سواال  

وازدهمصنف د  

یدهبخش عق( 1 ) 

اصول فقهبخش  (2)  

ها ( بخش سواالت فورم3)   

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 دوازدهم

      عقیده:سواالت بخش ( 1)

تمحها و خالق الناس بخلق حسن" توسط کی روایت شده است؟حیثما کنت و اتبع السیئه الحسنه حدیث"اتق هللا _۱  

 الف_ابوذرغفاری      ب_انس)رض(        ج_ابوهریره)رض(       د_ابوحنیفه

تعالی مغفرت خواستن لز جمله کار های است که سبب امحای _بعد از ارتکاب گناه وضو کردن سپس ......نماز خواندن و لز خدای ۲

 بدی ها می گردد.

 الف_۲                ب_۳                  ج_۴                     د_۵

حزن...."معنی دقیق )هم( را اشاره دارید؟مایصب المسلم من نصب وال وصب وال هم و ال _در حدیث "۳  

 الف_مریضی         ب_افسرده گی        ج_تکلیف         د_اندوه

حوض به چی تعداد احادیث روایت شده است؟_در مورد ۴  

 الف_پنجصد        ب_کمترازپنجصد     ج_بیشترازپنجصد     د_هیچکدام

ر است؟مسافت حوض به چی مقدا_طبق حدیث رسول اکرم)ص( ۵  

 الف_عمان الی مدینه               ب_عمان الی ایله 

مکه           د_هیچکدامج_بیت المقدس الی   

حکم ایمان داشتن به حوض رسول اکرم)ص( چیست؟_۶  

 الف_فرض       ب_الزم وضروری      ج_سنت          د_واجب

دونی...." توسط کی روایت شده است؟علی ناس من اصحابی الحوض حتی عرفتهم اختلجوا _حدیث " لیردن ۷  

 الف_انس)رض(        ب_ابوهریره       ج_ابوحنیفه         د_امام رازی

_حدیث " انی علی الحوض حتی انظر من یرد علی منکم و سیوخذ اناس دونی فاقول...." توسط کی روایت شده است؟۸  

 الف_امام طحاوی      ب_جابر بن سمره      ج_انس)رض(       د_هیچکدام

_صراط در لغت به معنی چیست؟۹  

 الف_راه کالن           ب_پل               ج_جاده             د_هیچکدام

_عبور از ما صراط ارتباط مستقیم با .......انسان دارد.۱۱  

 الف_تقوا               ب_ایمان             ج_عمل           د_نیت 

دها" دلیل اثبات به کدام یک از موضوعات ذیل است؟_آیت " و آن منکم اال وار۱۱  

 الف_حوض          ب_جنت              ج_دوزخ            د_صراط

_صراط در قرآن کریم به کدام شکل بیان شده است؟۱۲  

 الف_اجمالی           ب_تفضیلی           ج_حقیقی            د_غیرحقیقی 

به کدام معنی می باشد؟_جنت ۱۳  

 الف_باغ فراغ          ب_راه کالن        ج_جنگل          د_خانه وسیع

السماء و االرض اعدت للذین آمنوا باهلل و رسله " دلیل اثبات بر کدام یک از مغفره من ربکم وجنه عرضها کعرض _ایت " سابقوا الی ۱۴

 موضوعات ذیل است؟
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 الف_حوض             ب_جنت            ج_دوزخ            د_صراط 

_جهنم به معنی چی است؟۱۵  

 الف_کنده               ب_گودال            ج_آتش           د_الف و ب درست است

آفریده است؟_خداوند متعال جهنم را برای چی کسانی ۱۶  

 الف_کافران             ب_مسلمانان       ج_مسلمانان گنهکار     د_الف و ج درست است

قوا النار التی اعدت للکافرین" دلیل اثبات بر کدام یک از موضوعات ذیل است؟_ایت "وات۱۷  

 الف_حوض             ب_جنت             ج_دوزخ                  د_صراط 

کفروا الی جهنم زمرا" کلمه زمرا به چی معنی می باشد؟_در آیت " وسیق الذین ۱۸  

 الف_دسته دسته      ب_کافران         ج_بردن              د_آنانیکه

_ایمان داشتن به دوزخ چی حکم دارد؟۱۹  

 الف_فرض            ب_سنت           ج_مستحب          د_واجب 

_شرک در لغت چی را گویند؟۲۱  

 الف_حصه           ب_قسمت          ج_مساوات          د_الف و ب درست است

چند نوع است؟ شرک به_۲۱  

 الف_۲              ب_۳                ج__۴              د_۵

دانستن از جمله کدام نوع شرک است؟_بدون اسباب کسی را عالم به امور غیب ۲۲  

 الف_شرک درصفات                 ب_شرک در ذات

 ج_شرک در تصرفات               د_شرک در عبادت

حاجت دانسته و یا مشگل گشا قبول کردند کدام نوع شرک است؟باب متصرف و کارساز و برآورنده _کسی دیگر را بدون اس۲۳  

 الف_شرک درصفات                ب_شرک در ذات 

 ج_شرک در تصرفات               د_شرک در عبادت 

_شرک اکبر به چند نوع است؟۲۴  

 الف_۲             ب_۳              ج_۴               د_۵

_شرک در .....به شرکی گفته می شود که مرتکب آن حرام بودن و حالل بودن را بر خالف حکم دین هللا تعالی از سوی مخلوق ۲۵

 بپذیرد و قلبا به آن باور داشته باشد.

 الف_محبت         ب_دعا          ج_قصدونیت         د_طاعت 

ما _آیت " اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون هللا و المسیح ابن مریم و ما امروا اال لیعبدوا الها واحدا ال اله اال هو سبحانه ا۲۶

در مورد کدام قوم می باشد؟یشرکون"   

 الف_یهود          ب_قریش         ج_لوط               د_نصارا

_شرک اصغر به چند نوع است؟۲۷  

 الف_۲             ب_۳              ج_۴                د_۵

فقد اشرک" معنی دقیق )تمیمه( چیست؟_در حدیث "من علق تمیمه ۲۸  

 الف_بیماری      ب_شرک          ج_تعویذ           د_هیچکدام
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طبق حدیث رسول اکرم)ص( چیست؟_منظور از شرک اصغر ۲۹  

از تعویذالف_سوگند خوردن                 ب_استفاده   

 ج_ریا                                د_هیچکدام

_کفر در لغت چی را گویند؟۳۱  

 الف_پنهان کردن      ب_حصه          ج_باغ فراغ       د_گودال 

ری دانسته شده است" تعریف کفر از دیدگاه کدام ضرو_" کفر یعنی تصدیق نکردن پیامبر )ص( در چیزی که آمدن آن حضرت با آن ۳۱

 فرد می باشد؟

 الف_امام طحاوی                      ب_امام بخاری

 ج_امام رازی                          د_علی)رض(

_کفر به چند نوع است؟۳۲  

 الف_۲               ب_۳              ج_۴            د_۵

ست؟_کفر اکبر به چند نوع ا۳۳  

 الف_۲              ب_۳            ج_۴               د_۵

_نفاق به چند نوع است؟۳۴  

 الف_۲             ب_۳           ج_۴              د_۵

_به کدام نوع نفاق کفر اکبر نیز گفته می شود؟۳۵  

 الف_عقیدتی        ب_عملی         ج_آشکارا          د_مخفی 

چند قسم است؟ _نفاق عقیدتی۳۶  

 الف_۹             ب_۱۱           ج_۶              د_۳

_کفر اصغر به چند نوع است؟۳۷  

 الف_۳             ب_۵            ج_۷           د_انواع زیاد دارد

به کدام مفهوم است؟_بدعت ۳۸  

 الف_نوپیدا       ب_نوآوری        ج_چیزنو       د_همه درست است

_ایجاد بدعت در عقیده ......است.۳۹  

 الف_مکروه            ب_حرام             ج_مباح            د_فرض

به معنی چیست؟_صحابه ۴۱  

 الف_دوست            ب_همراه             ج_الف و ب درست است     د_هیچکدام

جهنم است؟_کدام یک از جوابات ذیل نام دیگر ۴۱  

 الف_سعیرا            ب_سقرا            ج_وسیق              د_ج غلط است

چی معنی دارد؟ اوتی کتابه بیمینه" واژه )بیمینه(_در آیت "فاما من ۴۲  

 الف_دست راست      ب_دست چپ        ج_اعمال نامه       د_هیچکدام

_ریا چی نوع شرک است؟۴۳  

 الف_اکبر              ب_اصغر             ج_خفی           د_ب و ج درست است
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کدام کلمه ها را فرموده است که بر زبان خفیف و در ترازوی اعمال سنگین و به نزد آالله تعالی محبوب اند؟_حضرت محمد)ص( ۴۴  

 الف_الاله ال انت سبحانک انی کنت من الظالمین

 ب_استغفرهللا العظیم

 ج_سبحان هللا و بحمده سبحان هللا العظیم

 د_ همه درست است

 سواالت بخش حدیث:

_حدیث صحیح دارای چند شرط است؟۴۵  

 الف_۲             ب_۳              ج_۴             د_۵

لم _قال :ثالث من کن عن انس)رض( صلی هللا علیه و س_حدیث"قال االمام البخاری: حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن قتاده ۴۶

 فیه وجد حالوه االیمان من کان هللا و رسوله احب الیه مما سواهما و من احب عبدا ال یحبه اال هلل......" از جمله کدام نوع حدیث است؟

 الف_صحیح          ب_حسن           ج_موضوع          د_ضعیف

_حدیث حسن دارای چند شرط است؟۴۷  

 الف_۲             ب_۳               ج_۴            د_۵

_عمل به حدیث حدیث صحیح و حسن چی حکم دارد؟۴۸  

 الف_فرض        ب_سنت           ج_مستحب        د_واجب 

حدث القوم ثم حدیث " حدثنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن بهز بن حکیم عن ابیه عن جده قال سمعت رسول)ص( یقول: ویل للذی یدر_۴۹

کدام یک از روایان دارای حافظه ضعیف می باشد؟یکذب لیضحکهم ویل له ویل له"   

 الف_عبدالرزاق       ب_بهز بن حکیم       ج_هیچکدام       د_الف و ب درست است

_حدیث "احترسوا من الناس بسوء الظن" مثال از کدام نوع حدیث می باشد؟۵۱  

 الف_صحیح            ب_حسن             ج_موضوع         د_ضعیف

_حدیث موضوع را از چند طریق می توانیم شناسایی کنیم؟۵۱  

 الف_۲              ب_۳                ج_۴               د_۵

_حدیث " الفقر فخری وبه افتخر" از جمله کدام نوع حدیث است؟۵۲  

 الف_صحیح          ب_حسن             ج_موضوع          د_ضعیف 

به چند نوع است؟_کتابهای حدیث به اعتبار ترتیب ۵۳  

 الف_۲              ب_۳               ج_۴                د_۵

که همه ابواب اش مربوط به علم و دین باشد به کدام نام یاد می گردد؟_آن دسته از کتاب های حدیث ۵۴  

 الف_جوامع          ب_سنن          ج_مسند        د_هیچکدام

_کتاب السنه از کیست؟۵۵  

 الف_امام بخاری   ب_امام احمد    ج_امام طبرانی     د_ابوداوود طیالسی 

_کتاب السنه امام احمد در مورد .....می باشد.۵۶  

 الف_آداب         ب_عقیده          ج_علم           د_دین 

از کیست؟اب آداب المفرد _کت۵۷  
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 الف_امام بخاری    ب_امام احمد    ج_امام طبرانی    د_ابوداوود طیالسی 

_امام بخاری کتاب آداب المفرد را در مورد چی تصنیف نموده است؟۵۸  

 الف_آداب         ب_عقیده           ج_علم           د_دین

_مسانید به چند نوع است؟۵۹  

 الف_۲           ب_۳             ج_۴             د_۵

المعجم الصغیر( از کیست؟_کتاب های )المعجم الکبیر( و )۶۱  

 الف_امام احمد   ب_امام رازی      ج_امام طبرانی      د_امام بخاری

_مصنف کتاب صحیح البخاری کیست؟۶۱  

مسلم بن حجاج نیشاپوری    الف_ابوالحسین   

سجستاتیبن اشعث ب_سلیمان   

 ج_ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی

 د_محمد بن اسماعیل

_معتبرترین کتاب بعد قرآن کریم کدام کتاب حدیث است؟۶۲  

 الف_صحیح المسلم               ب_صحیح البخاری

د_سنن نسائیج_سنن ابوداوود                  

_تعداد احادیث تکراری صحیح البخاری را اشاره دارید؟۶۳  

 الف_۷۳۹۷       ب_۲۷۶۱       ج_۷۷۴۸       د_۳۱۳۳

تعداد احادیث بدون تکرار کدام کتاب حدیث است؟ ۲۷۶۱_۶۴  

 الف_صحیح المسلم               ب_صحیح البخاری

 ج_سنن ابوداوود                  د_سنن نسائی 

_فتح الباری نوشته کیست؟۶۵  

 الف_بدرالدین عینی               ب_قاضی عیاض

 ج_امام قرطبی                    د_ابن حجر عسقالنی 

_..........نوشته بدرالدین عینی است؟۶۶  

 الف_االکمال        ب_مفهم         ج_عمده القاری       د_فتح الباری

جمع آوری شده است؟تمام احادیث بصورت متصل السند _در کدام کتاب حدیث ۶۷  

 الف_صحیح البخاری                ب_سنن ابوداوود

ترمذیج_مسندامام احمد                    د_جامع   

مشهور ترین شروع کتاب صحیح البخاری کدام یک از گزینه های ذیل است؟_۶۸  

 الف_االکمال       ب_مفهم          ج_منهاج            د_فتح الباری

_نویستده کتاب صحیح المسلم کیست؟۶۹  

 الف_ابوالحسین مسلم بن حجاج نیشاپوری 
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محمد بن عیسی ترمذی ب_ابو عیسی   

 ج_عبالرحمن احمد بن شعیب نسائی

 د_مالک بن انس

_ابوالحسین مسلم بن حجاج نیشاپوری در کدام سال وفات نمود؟۷۱  

 الف_۲۱۵             ب_۲۶۱           ج_۲۷۵           د_۲۱۹

احادیث تکراری کتاب صحیح المسلم چقدر است؟_تعداد ۷۱  

 الف_۳۱۳۳           ب_۷۳۹۷         ج_۷۷۴۸         د_۲۷۶۱

_تعداد احادیث بدون تکرار کتاب صحیح المسلم را اشاره دارید؟۷۲  

 الف_۳۱۳۳         ب_۷۳۹۷        ج_۷۷۴۸            د_۲۷۶۱

_منهاج نوشته کیست؟۷۳  

 الف_قاضی عیاض   ب_قرطبی      ج_نووی       د_بدرالدین عینی

_الکمال نوشته کیست؟۷۴  

 الف_قاضی عیاض     ب_قرطبی       ج_نووی      د_بدرالدین عینی 

_مفهم نوشته کیست؟۷۵  

 الف_قاضی عیاض      ب_قرطبی       ج_نووی      د_بدرالدین عینی 

_مشهورترین شرح کتاب صحیح المسلم کدام یک از گزینه های ذیل است؟۷۶  

 الف_االکمال          ب_مفهم          ج_منهاج           د_همه درست است

_امام مسلم شاگرد کیست؟۷۷  

 الف_امام احمد      ب_امام بخاری       ج_امام رازی      د_امام طبرانی

نوشته کیست؟_شرح مشهور سنن ابو داوود ۷۸  

 الف_امام خطابی     ب_ابن العربی      ج_عالمه مبارکپوری     د_هیچکدام

احادیث سنن ابو داوود چی مقدار است؟_تعداد ۷۹  

 الف_۳۹۵۶          ب_۵۷۶۱          ج_۵۲۷۴        د_۷۷۴۸

_ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی در کدام سال وفات نمود؟۸۱  

 الف_۲۷۵           ب_۲۱۹           ج_۳۱۳          د_۱۷۹

_تمام احادیث کتاب جامع ترمذی به چی تعداد است؟۸۱  

 الف_۳۹۵۶          ب_۵۷۶۱         ج_۵۲۷۴       د_۷۷۴۸

_عارضه االحوذی نوشته کیست؟۸۲  

 الف_امام خطابی     ب_ابن العربی      ج_عالمه مبارکپوری     د_هیچکدام 

_تحفه االحوذی نوشته کیست؟۸۳  

 الف_امام خطابی       ب_ابن العربی       ج_عالمه مبارکپوری     د_هیچکدام 

مجموعی احادیث سنن نسائی به چی تعداد است؟_تعداد ۸۴  
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 الف_۵۷۶۱          ب_۳۹۵۶            ج_۵۲۷۴                د_۷۷۴۸

قزوینی در کدام سال وفات نمود؟_ابوعبدهللا محمد بن یزید بن ماجه ۸۵  

 الف_۲۷۵           ب_۲۱۹             ج_۲۷۳           د_۲۶۱

سنن ابن ماجه به چی تعداد است؟_تعداد احادیث بدون تکرار ۸۶  

 الف_۴۳۴۱          ب_۱۳۳۹         ج_۵۷۶۱        د_۳۹۵۶

_تعداد احادیث مجموعی سنن ابن ماجه به چی تعداد است؟۸۷  

 الف_۴۳۴۱          ب_۱۳۳۹        ج_۵۷۶۱       د_۳۹۵۶

درجه چندم را دارا می باشد؟_امام مالک در میان چهار امام ۸۸  

 الف_اول             ب_دوم           ج_سوم          د_چهارم 

هزار ذکر گردد مراد از آن تعداد حدیث به اعتبار ........می باشد.)پاورقی کتاب(_زمانی که در تعداد احادیث عدد صدها ۸۹  

 الف_سند           ب_باب         ج_مرتبه        د_هیچکدام

تولد شد؟سال بعثت عبدهللا بن عمر در کدام _۹۱  

 الف_۲             ب_۳           ج_۴             د_۵

_عبدهللا بن عمر به عمر چند سالگی وفات نموده است؟۱۹  

 الف_۸۸          ب_۳۶         ج_۷۸             د_۸۷

_ابوهریره در کدام تولد شد؟۲۹  

قبل هجرت۲۱میالدی                   ب_۶۱۲الف_  

 ج_الف و ب درست است          د_۷۸

_ابوهریره در کدام سال اسالم آورد؟۳۹  

 الف_سال دوم هجری             ب_سال وقوع غزوه خیبر

 ج_سال هشتم هجری              د_سال ششم بعثت

_ابوهریره در دوران خالفت کدام خلیفه والی بحرین مقرر شدند؟۴۹  

 الف_ابوبکر)رض(      ب_عثمان)رض(     ج_علی)رض(      د_عمر)رض(

_ابوهریره در کدام سال هجری وفات نمود؟۵۹  

 الف_۳۲             ب_۷۸              ج_۵۸           د_۳۶

وفات نمود؟_ابوهریره به سن چند سالگی ۶۹  

 الف_۷۸             ب_۶۷             ج_۹۱           د_۵۴

_اسالم فرار از دشمن را از میدان معرکه .......گردانیده است؟۹۷  

 الف_حرام            ب_مکروه           ج_مباح            د_مستحب

_کدام یک از راویان ذیل در میان صحابه کرام به صاحب سر رسول )ص( یاد می گردد؟۸۹  

 الف_ابوهریره       ب_عبدهللا بن عمر      ج_حذیفه        د_ربیع 

_کدام خلیفه در جنازه ای که حذیفه حضور نمی داشت اشتراک نمی ورزید؟۹۹  
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 الف_ابوبکر)رض(      ب_عمر)رض(       ج_عثمان)رض(       د_علی)رض(

_کدام راوی جمع آوری قران کریم را به حضرت عثمان )رض( پیشنهاد نمود؟۱۱۱  

 الف_حذیفه               ب_مالک             ج_عبدهللا بن مسعود      د_هیچکدام

_حذیفه بن الیمان عبسی در کدام سال هجری وفات نمود؟۱۱۱  

 الف_۱۷۹            ب_۷۱                ج_۳۲                د_۳۶

_حدیث اقتصاد در مصرف را کی روایت نموده است؟۱۲۱  

 الف_عبدهللا بن مسعود      ب_حذیفه         ج_ربیع         د_عبدهللا بن عمر

نصف زنده گی :_مطابق رسول اکرم)ص( ۱۱۳   

 الف_میانه روی       ب_محبت بامردم       ج_سوال خوب      د_هیچکدام

_امام مالک در کدام سال هجری به دنیا آمده است؟۱۴۱  

 الف_۹۳            ب_۷۸             ج_۷۹            د_۳۶

_امام مالک در کشور به دنیا آمده است؟۱۵۱  

 الف_مدینه            ب_مکه          ج_عراق          د_فلسطین

_کتاب رد علی القدریه نوشته کیست؟۱۱۶  

 الف_امام رازی     ب_امام طبرانی       ج_امام نووی       د_امام مالک

مالک می باشد؟امام از جمله کتاب های _کدام یک از کتاب های ۱۷۱  

 الف_الوعظ           ب_النجوم         ج_المسائل         د_همه درست است

مالک در کدام سال وفات نمود؟_امام ۱۱۸  

 الف_۵۶            ب_۱۸۱            ج_۱۷۹           د_۱۶۶

معوذ از کدام قبیله می باشد؟_ربیع دختر ۱۹۱  

 الف_بنی سعد        ب_اوس          ج_خزرج         د_بنی نجار

تعداد حدیث را از رسول اکرم)ص( روایت نموده اند؟_ربیع دختر معوذ به چی ۱۱۱  

 الف_۱۲۱۱         ب_۲۲۱۱         ج_۵۳۷۴          د_۲۱

_ربیع دختر معوذ در کدام سال وفات نمود؟۱۱۱  

 الف_۷۱           ب_۳۲             ج_۳۶               د_۷۸

در غزوه احد اشتراک نموده بود؟_کدام یک از زنان ذیل ۱۲۱  

 الف_ام عطیه       ب_ام عماره نسیبه     ج_ربیع       د_هیچکدام

به کدام قبیله منسوب می باشد؟_عبدهللا بن مسعود ۱۳۱  

 الف_بنی نجار        ب_بنی سعد        ج_بنی هذیل         د_خزرج 

از جمله شش تنی بود که از همه پیشتر به دین اسالم رو آورد؟ل _کدام یک از صحابه های ذی۱۴۱  

 الف_ابوهریره       ب_انس بن مالک     ج_عبدهللا بن مسعود      د_حذیفه 

صاحب العصاء شهرت داشت؟_کدام یک از صحابه های ذیل به نام ۱۵۱  
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 الف_ابوهریره       ب_انس بن مالک      ج_عبدهللا بن مسعود       د_حذیفه 

هجری وفات نمود؟_عبدهللا بن مسعود در کدام سال ۱۶۱  

 الف_۳۲              ب_۳۶           ج_۷۸           د_۷۹

را برانسانها .....گردانیده است._پیامبر)ص(راستگویی ۱۷۱  

 الف_فرض            ب_سنت             ج_واجب          د_مستحب 

را کی روایت نموده است؟_حدیث آداب مجلس ۱۸۱  

 الف_عبدهللا بن مسعود      ب_عبدهللا بن عمر     ج_حذیفه       د_ربیع

_مجلس به چند نوع است؟۱۹۱  

 الف_ ۲            ب_۳             ج_۴           د_۵

سواالت بخش اصول فقه:( 2)  

می باشد؟شرعی _کدام یک از گزینه های ذیل از جمله احکام ۱۲۱  

 الف_فرض          ب_سنت           ج_مستحب        د_همه درست است 

_دالیل شرعی به چند نوع است؟۱۲۱  

 الف_۲            ب_۳               ج_۳                د_۴

کدام یک از گزینه های ذیل از جمله دالیل شرعی اتفاقی اند؟_۲۲۱  

 الف_قران         ب_سنت             ج_قیاس        د_همه درست است

اختالفی اند؟_کدام یک از گزینه های ذیل از جمله دالیل شرعی ۲۳۱  

 الف_قران         ب_عرف           ج_قیاس           د_اجماع

برای استنباط از نصوص واضح تر شد؟_در آغاز کدام قرن هجری به بعد منهج ها و روش ها ۲۴۱  

 الف_اول             ب_دوم           ج_سوم          د_چهارم

_اولین کتاب که در علم اصول فقه تالیف شده است از کیست؟۲۵۱  

 الف_امام ابوحنیفه      ب_امام مالک      ج_امام احمد        د_امام رازی

کدام یک از گزینه های ذیل است؟_اولین کتابی که در بخش اصول فقه تالیف شد ۲۶۱  

 الف_الوعظ              ب_منهاج            ج_الرساله          د_هیچکدام

_مناهجی که برای استنباط از نصوص می باشد به چند مدرسه تقسیم شده است؟۲۷۱  

 الف_۲                ب_۳                ج_۴              د_۵

طریقه شهرت دارد؟_مدرسه فقها به کدام ۲۸۱  

 الف_حنفیه               ب_مالکی            ج_رازی            د_احمدی

نوشته کیست؟کتاب اصول الجصاص _۲۹۱  

 الف_ابوبکر احمد بن علی             ب_ابوبکر محمد بن احمد

د_هیچکدامج_علی بن محمد بزدوی              

متوفی کدام سال می باشد؟احمد بن علی رازی جصاص _ابوبکر ۱۳۱  
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 الف_۴۸۳         ب_۳۷۱          ج_۴۸۲             د_۴۷۶

_اصول السرخسی نوشته کیست؟۱۳۱  

بزدویالف_ابوبکر احمد بن علی         ب_علی بن محمد   

 ج_ابوبکر محمد بن احمد         د_هیچکدام

مدرسه فقها نوشته شده است؟_کدام یک از کتب ذیل به روش ۳۲۱  

 الف_اللمع       ب_المستصفی     ج_اصول السرخسی      د_المحصول

_کدام مدرسه بنام مدرسه متکلمین یاد می گردد؟۳۳۱  

 الف_مدرسه فقها    ب_مدرسه اصولیان     ج_الف و ب درست است    د_هیچکدام

قرآن بنام آیات احکام یاد می گردد؟_به چی تعداد آیات ۳۴۱  

 الف_۳۱۱         ب_۶۱۱            ج_۸۱۱          د_۵۱۱

_احکام قرآن کریم به چند دسته تقسیم شده است؟۳۵۱  

 الف_۲            ب_۳              ج_۴              د_۵

در قرآن کریم به چند طریقه بیان شده است؟_احکام شرعی ۳۶۱  

 الف_۲            ب_۳             ج_۴           د_۵

که بصورت تفضیلی در قرآن ذکر شده است؟از جمله احکامی است _کدام یک از گزینه های ذیل ۳۷۱  

 الف_طالق         ب_میراث       ج_نماز        د_الف و ب درست است

چی وقت صورت گرفت؟_کتابت و تدوین ۳۸۱  

 الف_بعدقرن دوم هجری            ب_بعدقرن اول هجری

د_در سال دوم هجری.        ج_در سال اول هجری        

به چند نوع است؟اصولیان بر آن عمل می شود _سنتی که نزد ۳۹۱  

 الف_۲            ب_۳           ج_۴          د_۵

_سنتی که سندش متصل است به چند نوع است؟۴۱۱  

 الف_۲             ب_۳          ج_۴             د_۵

چند دسته تقسیم شده است؟نباشد به _سنتی که سندش متصل ۴۱۱  

 الف_۲              ب_۳          ج_۴            د_۵

.که گروهی از گروهی مثل خود شان روایت کرده باشند که اتفاق شان بر دروغ محال میباشدحدیث......ان است _۴۲۱  

 الف_مشهور        ب_آحاد          ج_متواتر         د_هیچکدام

را گویند؟ _احکام در لغت چی۱۴۳  

 الف_عزم             ب_اتفاق         ج_مساوات         د_الف و ب درست است

_کتاب االجماع نوشته کیست؟۴۴۱  

 الف_امام رازی        ب_ابن حزم       ج_ابن العربی        د_ابن منذر 

_مولف کتاب مراتب االجماع کیست؟۱۴۵  
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 الف_امام رازی         ب_ابن حزم        ج_ابن العربی       د_ابن منذر 

_قیاس در لغت به چی معنی می باشد؟۴۶۱  

 الف_تقدیر             ب_اندازه کردن      ج_مساوات          د_همه درست است

قیاس چی حکم دارد؟_عمل بر ۴۷۱  

 الف_فرض            ب_سنت            ج_مستحب              د_واجب 

ی ذیل مصدر دوم شریعت اسالمی می الشد؟_کدام یک از گزینه ها۴۸۱  

 الف_قیاس            ب_سنت             ج_قران            د_اجماع

مصدر سوم شریعت اسالمی می باشد؟_کدام یک از گزینه های ذیل ۴۹۱  

 الف_قیاس           ب_سنت             ج_قران           د_اجماع 

مصدر چهارم تشریع اسالمی می باشد؟_کدام یک از گزینه های ذیل ۵۱۱  

 الف_قیاس            ب_سنت              ج_قران            د_اجماع 

_قیاس چند رکن دارد؟۵۱۱  

 الف_۲              ب_۳                ج_۴               د_۵

بنا نموده است . و منضبطی است که شارع حکم رل در اصل روی آن.......عبارت است از وصف ظاهر _۵۲۱  

 الف_فرع            ب_مقیس         ج_علت           د_اصل 

_استحسان در لغت چی را گویند؟۱۵۳  

 الف_عزم و اتفاق                  ب_تقدیر و مساوات

 ج_نیکو پنداشتن یک چیز         د_منفعت

_استحسان نزد احناف به چند معنی اطالق می گردد؟۱۵۴  

 الف_۲          ب_۳            ج_۴           د_۵

عمل به استحسان....است.در نزد شافعی ها _۱۵۵  

 الف_فرض           ب_ناجایز         ج_مکروه            د_مستحب

_مصلحت به چند نوع است؟۱۵۶  

۵د_             ۴ج_             ۳ب_               ۲الف_  

کردند و قرآن را جمع آوری نمودند مثالی از کدام یک از گزینه های ذیل است ؟، نقود چاپ _صحابه زندان ساختن۱۵۷  

 الف_اجماع          ب_استحسان         ج_عرف        د_مصالح مرسله 

به کدام یک از گزینه های ذیل است؟_آیت " ولکم فی القصاص حیاه یا اولی االلباب لعلکم تتقون" دلیل ۱۵۸  

 الف_مصلحت معتبر    ب_مصلحت ملغی     ج_مصلحت مرسله      د_هیچکدام

تفلحون" دلیل بر کدام نوع امنوا انما الخمر و المیسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم _آیت "یاایها الذین ۱۵۹

 مصلحت است؟

 الف_معتبر           ب_ملغی              ج_مرسله          د_هیچکدام

استصحاب در لغت چی را گویند؟_۱۶۱  

 الف_عزم و اتفاق            ب_نیکو پنداشتن یک چیز
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 ج_منفعت                     د_اعتباردادن به مصاحبت

_عرف در لغت:۱۶۱  

 الف_اعتباردادن به مصاحبت     ب_نیکو پنداشتن یک چیز

 ج_یک کارمالوف و پسندیده      د_عزم و اتفاق

است؟ _عرف به چند نوع۱۶۲  

 الف_۲           ب_۳          ج_۴           د_۵

_امام شافعی دارای چند مذهب است؟۱۶۳  

 الف_۲          ب_۳         ج_۴           د_۵

دلیل بر کدام یک از موضوعات ذیل است؟فمن لم یجد فصیام ثالثه ایام" _آیت "۱۶۴  

 الف_عام         ب_خاص       ج_مقید       د_امر 

حدیث " فی کل اربعین شاه شاه" لفظ خاص کدام یک از گزینه های ذیل است؟_در ۱۶۵  

 الف_شاه           ب_کل          ج_اربعین           د_هیچکدام

_خاص به چند نوع است؟۱۶۶  

 الف_۲           ب_۳            ج_۴              د_۵

ون لماقالوا فتحریر رقبه من قبل ان یتماسا" لفظ )رقبه( چگونه یک لفظ است؟یعود" و الذین یظاهرون من نسائهم ثم _در آیت۱۶۷  

 الف_مطلق           ب_مقید          ج_امر           د_نهی 

دلیل بر کدام یک از موضوعات ذیل امنوا اذا نودی للصاله من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر هللا و ذروا البیع " _آیت " یا ایها الذین ۱۶۸

 است؟

 الف_مطلق        ب_مقید          ج_امر          د_نهی

_حکم در لغت چی را گویند؟۱۶۹  

 الف_امر           ب_منع         ج_خواهش        د_بخشش 

است؟و ال جناح علیکم ان تنکوهن اذا آتیتموهن اجورهن" دلیل بر یک از موضوعات ذیل _آیت "۱۷۱  

 الف_طلب فعل        ب_طلب ترک         ج_وضع             د_تخییر 

_احکام شرعی به چند دسته تقسیم شده است؟۱۷۱  

 الف_۲              ب_۳                ج_۴                د_۵

جمهور علما به چند قسم است؟_احکام تکلیفی نزد ۱۷۲  

 الف_۲             ب_۳                 ج_۴                د_۵

احناف به چند نوع است؟_احکام تکلیفی نزد ۱۷۳  

 الف_۶            ب_۷               ج_۲            د_۴

_واجب در لغت چی را گویند؟۱۷۴  

 الف_الزم          ب_بد پنداشته شده      ج_ممنوع          د_حایل میان دوچیز 

_ندب در لغت چی راگویند؟۱۷۵  

 الف_الزم         ب_انجام یک کارمهم     ج_حایل میان دوچیز     د_هیچکدام
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مندوب است؟_کدام یک از گزینه های ذیل از جمله نام های ۱۷۶  

 الف_سنت           ب_مستحب           ج_تطوع              د_همه درست است

_مندوب دارید چند مرتبه است؟۱۷۷  

 الف_۲             ب_۳                  ج_۴               د_۵

قبل از فریضه صبح( مثال از کدام مرتبه مندوب است؟_)دورکعت سنت ۱۷۸  

 الف_سنت موکد        ب_سنت غیرموکد      ج_سنت زوائد       د_هیچکدام

چهار رکعت نماز قبل از عصر( مثال کدام یک از موضوعات ذیل است؟_)۱۷۹  

 الف_سنت موکد        ب_سنت غیرموکد        ج_سنت زواید       د_هیچکدام 

_مکروه در لغت چی را گویند؟۱۸۱  

 الف_انجام یک کار مهم                 ب_ممنوع

 ج_حایل میان دوچیز              د_مبغض و بد پنداشته شده

_مکروه نزد احناف به چند نوع است؟۱۸۱  

 الف_۲             ب_۳              ج_۴              د_۵

مثال کدام یک از موضوعات ذیل است؟_بیع باالی بیع و خواستگاری باالی خواستگاری ۱۸۲  

 الف_حرام          ب_مکروه تنزیهی      ج_مکروه تحریمی        د_شرط

_حرام در لغت چی را گویند ؟۱۸۳  

 الف_ ممنوع          ب_حایل بین دوچیز       ج_الزم          د_منفعت 

وضعی به چند دسته تقسیم شده است؟_حکم ۱۸۴  

 الف_۲                 ب_۳                ج_۴             د_۵

_اولین کسی که منصب فتوا را بر عهده گرفت کی بود؟۱۸۵  

 الف_خداوند)ج(        ب_آدم)ع(          ج_عیسی)ع(          د_محمد)ص(

_مفتی باید دارای چند شرط باشد؟۱۸۶  

 الف_۵               ب_۶              ج_۷                د_۸      

شهر مفتی ای غیر از اونباشد لذاء افتاء بر مفتی اهل افتاء باشد و ضرورت هم باشد ووقت عمل هم داخل شده در _در صورتی که ۱۸۷

 او......می شود.

 الف_واجب         ب_مستحب        ج_حرام          د_مکروه

پس حکم غیر از او درشهر باشد و ضرورت هم نباشد و وقت هم گنجایش داشته باشد _زمانی که مفتی اهل افتاء باشد و شخصی ۱۸۸

 فتوا باالی شخص:

 الف_واجب       ب_مستحب          ج_حرام            د_مکروه 

حقیقت هم براید پس حکم فتوا چی می شود؟وافق _در صورتی که فتوا دهنده از حکم شرعی نااگاه باشد هر چند گفته هایش م۱۸۹  

 الف_واجب          ب_مستحب          ج_حرام             د_مکروه 

_مسند امام احمد از بین چند صد هزار حدیث پیامبر)ص( انتخاب گردیده است؟۱۹۱  

 الف_۷           ب_۵            ج_۲            د_۴
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_اصول فقه چند هدف دارو؟۱۹۱  

 الف_۴           ب_۲           ج_۳           د_۵

_اعالم الموقعین اثر کیست؟۱۹۲  

 الف_امام رازی                   ب_امام قرطبی

 ج_امام ابوعیسی                  د_امام ابن القیم 

از جمله فقه های زمان تابعین است؟_یکی از گزینه های ذیل ۱۹۳  

ب_ابوموسی اشعری  الف_معاذ بن جبل             

 ج_امام ابوحنیفه              د_عطاء بن ابی رباء

ان حضرت )ص( انجام شده و وی سکوت اختیار کرده باشد چی نوع سنت است؟_افعال که در حضور ۱۹۴  

 الف_سنت افعال                     ب_سنت اقوال

 ج_الف و ب درست است         د_سنت تقریرات

رسانده و صحابی را ساقط کرده باشد به کدام یک از نام های ذیل یاد می شود؟ان را به محمد )ص(  _حدیث که تابعی۱۹۵  

 الف_موصول         ب_آحاد          ج_منقطع           د_مرسل

ابن شعیب مصنف کدام یک از کتاب های ذیل می باشد؟_امام عبدالرحمن احمد ۱۹۶  

ب_سنن ابن ماجهالف_سنن ابی داوود                     

 ج_سنن نسائی                         د_جامع ترمذی

:های کانکور سواالت فورم( بخش 3)  

از شرط های حدیث صحیح نمی باشد؟کدام یک از شروط ذیل _۱۹۷  

 الف_عدالت راویان                ب_روایان اشخاص ضابط باشند

 ج_اتصال سند                      د_تعداد راویان از ۱۱ نفر کم نباشد

_منکر دوزخ چی حکم دارد؟۹۸۱  

 الف_خارج از اسالم شمرده می شود           ب_فاجر می شود

 ج_داخل در اسالم شمرده می شود             د_فاسق می شود

لنحشرنهم و الشیطان ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا" چیست؟_ترجمه )جثیا( در آیت " فوربک ۹۹۱  

 الف_تشنه         ب_برهنه           ج_گروه گروه           د_به زانو در افتاده

الی المدینه" عبارت است از:فنسقی القوم و نخدمهم و نرد الجرحی و القتلی _معنی درست )نرد( در حدیث " کنا نغز و مع النبی ۱۱۲  

 الف_می بردیم         ب_می رفتیم       ج_می آمدیم       د_شک می نمودیم

_خانه را که هللا برای مومنان آماده ساخته و مر از نعمت است عبارت است از:۱۱۲  

 الف_اعراف           ب_جنت            ج_زنده گی دنیا         د_خانه قبر

یکی از گزینه های ذیل از _مطابق آیت " یاایها الذین آمنوا اذا قمتم الصاله فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا بروسکم" ۱۲۲

 فرائض وضو است:

 الف_شستن دست ها تا بند                 ب_شستن دهن
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 ج_شستن بینی                              د_مسح چهارم حصه سر

مکروه تنزیهی ان است؟_۱۳۲  

 الف_تارکش عذاب می شود

 ب_تارکش ثواب و انجام دهنده آن عذاب نمی شود

 ج_انجام دهنده اش ثواب داده نمی شود

 د_برای انجام دهنده و تارک ان ثواب است

_درحالت ایستاده نوشیدن آب از جمله افعال:۱۴۲  

 الف_مکروه تحریمی است                 ب_مکروه تنزیهی است

 ج_مندوب است                              د_گناه است

المظلمه ممسوحع آنیه انجنه" معنی )آنیه انجنه( چیست؟_در حدیث " اال فی الیله ۱۵۲  

 الف_ظروف در جنت است                 ب_ظرف هایش از جنت است

 ج_ظروف جنتی ندارد               د_ظروف از باغ است

پس امر در ایت " یاایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصاله فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق" امر مطلق به وضو گرفتن است _ ۱۶۲

 مطلق مقتضی چیست؟

 الف_سنت موکد       ب_فرضیت          ج_سنت کفائی         د_مستحب

المرافق"امر مطلق به وضو گرفتن برای _مطابق آیت در ایت " یاایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصاله فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی ۱۷۲

 نماز فرض بوده پس وضو:

 الف_ازارکان نماز است                    ب_ازشرایط نماز است

ای نماز استج_از آداب نماز است                       د_از سنت ه  

_درایت " یاایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصاله فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق۱۸۲  

 از فرائض وضو یکی هم عبارت است از:

 الف_شستن بینی                         ب_شستن دست ها تا بند

 ج_شستن دهن                            د_شستن دست ها تا آرنج

ضرورت از مجلس برخیزد در صورت رجوع و بازگشت:_مطابق فرموده پیغمبر )ص( کسیکه به اساس ۲۱۹  

 الف_حق نشستن در جای خود را از دست می دهد

 ب_حق نشستن در جای خود را دارد

قبلی برایش جایز نیستج_نشستن در جای   

 د_اگر اجازه داد شد بنشیند

_مصلحت معتبر چیست؟۲۱۱  

بار و الغای ان وجود داردالف_دلیل بر اعت  

 ب_دلیل بر اعتبار و الغای ان وجود ندارد

 ج_دلیل شرعی بر معتبر بودنش باشد

 د_که منفعت در آن وجود داشته باشد
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_مولف صحیح البخاری کبست؟۱۱۲  

 الف_احمد بن شعیب                       ب_محمد بن عیسی

 ج_سلیمان بن اشعث                       د_محمد بن اسماعیل

_مولف صحیح المسلم کیست؟۱۲۲  

بن سلیمانالف_مسلم بن اسماعیل                   ب_مسلم   

 ج_مسلم بن حجاج                        د_مسلم بن عیسی

کلمه )نغزو( چیست؟_معنی ۱۳۲  

 الف_در جهادبودند                        ب_جهادمی کردیم

د_در غزوه                 ج_جهاد کردید               

ویجلس فیه آخر(چیست؟_معنی کلمه )۱۴۲  

 الف_در جای خود باش

 ب_در جای خود بنشینید

 ج_و کسی دیگر را در جای خود بنشاند

 د_و کسی دیگر در جا یاد بنشیند

تفسحوا(چیست؟_معنی کلمه ) ۲۱۵  

 الف_حلقه مجلس را فراخ سازید                  ب_حلقه بکشید

 ج_حلقه مجلس را تنگ سازید                     د_حلقه بزنید

از ارکان قیاس است؟_یکی از گزینه های ذیل ۱۶۲  

 الف_استحسان         ب_مسایل مرسله         ج_فرع              د_عرف عام

هاد( چیست؟_در آیت " قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المهاد" معنی )و بئس الم۱۷۲  

 الف_بد گهواره است                      ب_بد جایگاهی است

 ج_جای نامیدی است                      د_جایگاه سوزان است

_علمای اصول سنت را به طور ذیل تقسیم نموده اند؟۱۸۲  

 الف_حسن و صحیح             ب_که سندش به صحابی وصل نشده

 ج_مرفوع و مشهور             د_که سندش به نبی)ع( وصل شده باشد و یا نباشد

اعدت للمتقین( چیست؟_معنی )۱۹۲  

 الف_پرهیزگاران بهتراند             ب_ان بهشت برای پرهیزگاران مهیاگردیده است

 ج_پرهیزگاران آماده شده اند         د_دنیا برای پرهیزگاران مسخر شده است

مورد پیدایش چی چیز گفته شده است؟در _در آیت " اعدت للمتقین " ۲۱۲  

 الف_زنده گی دنیا          ب_قبر             ج_زمین و آسمان          د_جنت 

حدیث صحیح نمی باشد؟_کدام یک از شروط ذیل از جمله شروط ۲۱۲  

 الف_تعداد۸ نفر راویان                  ب_راویان متقیان باشند
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د_پاکی از علت    ج_راویان اشخاص ضابط باشند       

انسانها را از قبر بر می انگیزد آن را شان چگونه تعامل صورت می گیرد؟_وقتی که هللا ۲۲۲  

ب_گناهان مومنان مطلق بخشیده می شود       جزا داده می شود         الف_به قدرکافی   

 ج_بدون حساب وزن اعمال محاسبه می گردد    د_همرایشان محاسبه صورت می گیرد

_یکی از گزینه های ذیل از جمله نام های جنت است؟۲۳۲  

 الف_آسمان             ب_قصر            ج_فردوس            د_شهر 

_کسی که حرام بودن و حالل بودن را از سوی مخلوقات بپذیرد مرتکب شرک شده است:۲۴۲  

 الف_شرک در دعا                        ب_شرک در قصد و نیت

 ج_شرک در اطاعت                      د_شرک در محبت

_دوزخ جای کدام مردم است؟۲۵۲  

 الف_جای کافران، متمردان و ظالمان

 ب_جای گمراهان ، دوستداران دنیا در برابر آخرت

و انسان های بد اخالقج_جای گناهکاران   

 د_جز ج درست است

باشد؟_چهارمین امام از جمله چهار امام مشهور فقه کی می ۲۶۲  

 الف_صحیح البخاری   ب_ترمذی          ج_ابوعیسی         د_امام احمد بن حنبل 

من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبه من قبل ان یتماسا( :_لفظ رقبه در فرموده خداوند )ج( در کفاره ظهار )والذین یظاهرون ۲۷۲  

 الف_مقید است    ب_مخصوص است      ج_مطلق است       د_هیچکدام

عبارت است از:مجلسه ثم رجع الیه فهو احق به" _ترجمه کلمه ) قام( در حدیث " من قام من ۲۸۲  

 الف_بنشیند             ب_روان شود          ج_قیامت شود         د_برخیزد

است برای:" گوینده یی به دیگری به شکل استعال بگوید انجام بده" در اصطالح تعریف _در نزد اصولیان ۲۹۲  

 الف_دعا              ب_التماس                ج_نهی               د_امر

_معنی درست " و فراخ بگردان" معنی کدام یک از کلمات ذیل است؟۳۱۲  

 الف_تفسحوا فی المجالس                    ب_ویجلس فیه آخر

 ج_ان یقم الرجال من مجلسه                 د_توسعوا

عمیا و بکم و صما" چیست؟علی وجوههم _معنی درست )نحشرهم( در آیت " و نحشرهم یوم القیامه ۳۱۲  

 الف_ما آنها را حساب می کنیم               ب_ما آنها را خارج می کنیم

 ج_ما دور کردیم آنها را                      د_جمع می کنیم این مردم را

اصول چی می گویند؟ین باالی یک امر شرعی را در اصطالح علم _در یک زمان معین اتفاق مجتهد۳۲۲  

 الف_اجماع              ب_استحسان             ج_سنت نبوی              د_قیاس 

قرآن کریم اشاره شده است؟_در آیت " تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت و ال قومک من قبل" به کدام اعجاز ۲۳۳  

 الف_اعجاز عربی                                 ب_اعجاز بالغی 
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 ج_از حادثه امت های قبل خبر دادن     د_اعجاز ترکیبی

عبارت است از:_در اصطالح علم اصول اجماع ۳۴۲  

 الف_در یک زمان اتفاق مجتهدین باالی یک امر شرعی بعد رحلت رسول)ص(

در مورد آن یک نسخ موجود باشدب_اتفاق علما باالی آن مسایل که قبال   

 ج_اتفاق مجتهدین در یک زمان

 د_اتفاق مفسرین در یک زمان 

تقسیم کرد دسته اول ان:_قران کریم احکام گوناگون را در بر می گیرد آن را می توان به سه دسته ۳۵۲  

 الف_عبادت              ب_عقیده              ج_معامالت                 د_اخالقیات

حدیث ضعیف این است که:_یکی از تعاریف ۳۶۲  

کم باشد ۱۳الف_تعداد راویان از   

 ب_شروط حدیث صحیح و حسن را داشته باشد

کم باشد ۱۳ج_تعداد راویان از   

 د_شروط حدیث صحیح و حسن را نداشته باشد

_زمانی که دلیل یک حکم آیت قرآن باشد از چگونگی ثبوت ان :۳۷۲  

 الف_بحث نمیشود                             ب_در این آیت احکام بحث می شود

 ج_درصورت ضرورت بحث می شود     د_بحث می شود

_معنی درست )التسبوا اصحابی( در حدیث " ال تسبوا اصحابی هو الذی نفسی بیده" عبارت است از:۳۸۲  

 الف_اصحابم رادشنام ندهید               ب_دشنام ندهید

دانید                          د_قسم به ذایتکهج_اسباب نگر  

نازل شده در صحیفه ها نوشته شده و برای ما به تواتر و این عبارت )کالم هللا تعالی است بر حضرت محمد)ص( به زبان عربی _۳۹۲

:در اصطالح تعریفی است برایعبادت است و یکصد و چهارده سوره دارد(بی شبهه نقل گردیده است و تالوتش   

ب_غرض قرانکریم                          الف_موضوع قران کریم      

   ج_تعریف قرانکریم                          د_محتوای قرآن کریم 

_یکی از راه های شناخت حدیث موضوعی است؟۴۱۲  

العمل بودن آنالف_مشکل بودن الفاظ بر زبان                ب_متروک   

 ج_مخالف بودن آن با قیاس جلی               د_مخالف بودن آن با مسائل مهم دینی

یدعوا ثبورا" عبارت است از:_ترجمه درست )ثبورا( در آیت " و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف ۴۱۲  

 الف_هالکت را     ب_باید هالک شود      ج_هالک شد        د_هالک شده است

غیر از صحابی ساقط شده باشد این نوع حدیث چی نام دارو؟_حدیث که یکی از راویانش ۴۲۲  

 الف_حدیث آحاد      ب_حدیث منقطع        ج_حدیث مرسل         د_حدیث مسلسل

" عبارت از یذهبن السینات " معنای درست "یذهبن در این آیت شریفه "ان الحسنات  -۴۳۲  

 الف: از بین برد     ب: نیکی هاو بدی ها        ج: باید از بین ببرد      د: هیچکدام 

الموبقات " یکی از گزینه های طبق حدیث رسول اکرم ص " اختنیبواالسبع  -۴۴۲  



 

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

هالک کننده است؟زیر هفت گناه   

 الف: غیبت نمودن      ب: جنگ با مسلمانان     ج: فرار تز میدتن جنگ     د: الف وب

می باشد ؟کدام یکی از شروط ذیل شرط حدیث صحیح  -۴۵۲  

 الف: تعداد راویان از هفت نفر کم نباشد 

 ب: پاک بودن از علت

از شش نفر کم نباشد : تعداد راویان ج  

: هیچکدام د  

پس با او چی خواهد شد؟اعمال بد او در روز قیامت ثقیل گردد کسیکه ترازوی  -۴۶۲  

اعتراف می کند به اعمال خویش الف: پس او   

او حساب میگردد: از سر دوبار همراه ب  

 ج: او به مشنیت هللا سپرده میشود 

: فورآ به جهنم فرستاده میشود د  

مثال است برای :الفقر فخری وبه افتخر ( این حدیث شریف )  -۴۷۲  

 الف: حدیث معلل     ب: حدیث موضوعی      ج: حدیث ضعیف     د: هیچکدام 

در لغت چی را گویند؟  تجن -۴۸۲  

 الف: جای بلند را گویند   ب: نعمت راگویند    ج: باغ را گویند     د: نهر وجوب را گویند

شرک اصغر چی را گویند؟ -۴۹۲  

درحد باشد  ۸۱درآن گناهی که الف :   

گناهی که حد معلوم داشته باشد : ب  

ذکر شده ج: گناهی که تنها در احادیث   

 د: گناهی که در احادیث وقرآنکریم از خاطر سرزنش بنام شرک یاد شده باشد

حوض کوثر به اندازه چیست؟ طبق حدیث پیغمبر ) ص( وسعت  -۲۵۱  

 الف: مساحت یک ماه راه پیمودن فاصله دارد 

به مساحت دو ماه راه پیمودن فاصله دارد ب:   

سه ماه راه پیمودن فاصله دارد ج: مساحت   

  د: مساحت چهار ماه راه پیمودن فاصله دارد 

حدیث موضوعی چی را گویند ؟ -۵۱۲  

موضوعات عمومی بحث می کند الف: از   

 ب: که بدون دلیل و اساس به پیامبر نسبت داده میشود 

: هیچکدام و  

دالیل متفق  علیها به طور ذیل تقسیم نموده اند:  -۵۲۲  

 الف: قرآن ،سنت ، اجماع و قیاس 



 

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

اصولی ، شرعی واستحسان : ب  

صحابی ، اصول و فروع مذهب : ج  

، عرف و قیاس استحصاب :د  

( ترجمه درست ) یدعوا ( عبارت انداز:یدعوا ثبورافسوف شریف ) وراء دراین آیت  -۲۵۳  

 الف: می طلبد      ب: طلب هالکت درست نیست     ج: طلب باید کند    د: هیچکدام 

چیست؟ بغض با االنصار اال مومن وال یبغضهم اال منافق( االنصار ال یجبهم به اساس این حدیث )  -۳۶۲  

 الف: کفر        ب: ارتداد         ج: نفاق         د: شرک 

شرع به یکی از معانی زیر آمده ؟جهنم در  -۳۷۲  

و دشوار که برای کفار آماده شده است نعذیب الف:   

: سختی و دشواری که بر کفار آماده استب  

گودال و دشواری که بر کفار آماده است ج:   

 د: آتشی که هللا جهت تعذیب  کفار و مسلمانان گنهکار آماده نموده است

شرط حدیث میباشد ؟یکی از شروط زیر  -۲۳۸  

تعداد راویان از هفت نفر کم نباشد الف:   

 ب: تعداد راویان از شش نفر کم نباشد 

تعداد راویان از ده نفر کم نباشد ج:   

 د: اتصال سند داشته باشد

را میتوان به دسته تقسیم کرد احکام گوناگونی را در بر میگیرد که آن قرآن کریم  -۲۳۹  

متعلق است به:درسته سوم ان   

 الف: اخالقیت       ب: ایمان       ج: عقاید اسالمی      د: احکام اسالمی مانند نماز

میباشد ؟احادیث قدسی از جمله کدام نوع وحی   -۲۴۱  

 الف: مشهور      ب: خفی       ج: جلی        د: الف وب درست  

احکام اسالمی  را تشکیل میدهد که عبارت است از: و مبادی عمومی و اساس تشریح و تفریح یکی از مثال های زیر قواعد  -۲۴۱   

که گناه نباشد آسان گرفتن در کار ها تازمانی الف:   

 ب: عقاید اسالمی 

: اخالقیت ج  

: تهذیب نفسد  

قرآن در........؟یکی از شیوه های اعجاز علمی  -۴۲۲  

قرآن است          ب: در تجوید استالف: در حافظان    

 ج: در بالغت است                    د: رسم الخط است

اصحاب در لغت چی را گویند ؟ -۴۳۲  

 الف: دوستان را        ب: ایمانداران را      ج: شریف را     د: هیچکدام 



 

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

ما باغ منهو الذی نفسی بیده ........... در این حدیث شریف ) التسبوا اصحابی -۴۴۲  

ما بلغ ( چیست؟ احدهم وال نصیقه( معنای درست کلمه )   

الف: آنچه که سیده است             ب: آنچه که برسد                                             ج: نمی رسد                          د: 

 هیچکدام 

فقه در لغت چیست؟  -۴۵۲  

 الف: تیزی وسرعت        ب: هوشیاری را     ج: دانستن را     د: الف وب درست 

خدمت کردند ؟بیش از همه به مدرسه احکام فقهی فرعی کسانیکه  -۴۶۲  

 الف: علمای حنفی       ب: علمای شافعی      ج: علمای حنبلی      د: علمای مالکی

فرق بین حدیث موضوعی وضعیف در چیست؟  -۴۷۲  

ضعیف ناروا است  عمل بر حدیث موضوعی روا بر حدیث الف:   

حدیث موضوعی و ضعیف ناروا است : عمل بر ب  

 ج: عمل بر حدیث ضعیف که ضعف زیاد نداشته باشد روا و بر حدیث موضوعی ناروااست

هیچکدام : د  

کدام یکی از شروط زیر شرط صحیح نمی باشد :  -۴۸۲  

ه راویان متقین باشند    د: همه درستنفر راویان      ج:  ۷ب: تعداد  پاکی از علت   الف:   

سوگند یاد کردن از کدام قسم شرک است؟بنام کسی دیگر و چیزی بغیر از هللا تعالی  -۴۹۲  

 الف: شرک اعظم       ب: شرک اکبر      ج: شرک خفیف    د: شرک اصغر  

( عبارت است از؟ان یقام الرجل الرجل من مجلسه .......( معنای درست  کلمه ) شریف ) انه انثی  ان یقام  در این حدیث  -۵۱۲  

شخص شودروان بنشیند شخص در جایش                  ب: الف:   

 ج: برخیزد مرد از جایش                      د: خیزانده شود شخص

و نخدمهمکنا نغزوا مع النبی صلی هللا علیه و آله و سلم القوم مطابق این حدیث )  -۵۱۲  

پیامبر ص  یکی از کار های زیر را انجام می دادند؟الجرحی و القتلی الی المدینه ( زنان در زمان و نرد   

 الف: در راه خدا جهاد میکردند             ب: در راه خدا هجرت میکردند

در خانه خدمت شوهران شان رامکردند : اوالد شان را تربیه می کردند          د: ج  

شرک در لغت چی را گویند؟ – ۵۲۲  

 الف: ظلم را        ب : حصه و قسمت را       ج: کفر را     د: نترسیدن از هللا را

البخاری کیست؟مولف صحیح  -۵۳۲  

 الف: سلیمان بن اشعت      ب: محمد بن عیسی       ج: محمد بن اسماعیل     د: هیچکدام 

وفداء( الرحمن و فداء ( ترجمه درست کلمه ) یوم نحشر المتقین الی د آیت شریفه )  -۲۵۴  

 چیست؟ 

 الف: برهنه             ب: گروه گروه           ج: تنها                د: آشکار

د کدام بیعت شرکت کرده بود؟ربیع بن معوذ  -۵۶۲  

 الف: در بیعت رضوان        ب: در بیعت النساء      ج: در عقبه دوم     د: د عقبه اول



 

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

اصولیان تعریف است برای؟د اصطالح بر اعتبار یا الغای آن وجود دارد ، مصلحتی که کدام دلیل شرعی دال  – ۵۷۲  

 الف: مذهب صحابی        ب: استصحاب        ج: استحسان      د: مصلحت مرسله

اصحابه کرام در زمان خویش به آن پرداختند عبارت است:المصالحه مرسله که  مثالهای   زیکی ا -۲۵۸  

 الف: ساختن سر پناه برای خویش              ب: ساختن زندان بودن 

توقف گاه ها بود د:            ساختن مساجد بود                 : ج  

معتبر چیست؟ مصلحت  -۵۹۲  

 الف: دلیل بر اعتبار و الغای آن وجود ندارد

 ب: دلیل شرح بر معتبر بودن داللت کند

دلیل بر اعتبار و الغای ان وجود دارد : ج  

: که منفعت در آن موجود باشد د  

سنت در اصطالح علم فقه؟ -۶۱۲  

مکلفین را گویند احکام شرعی الف:   

 ب: افعال ، اقوال ، تقریرات رسول اکرم صلی هللا علیه و آله و سلم را گویند

علما را گویند ج: اجتهاد   

: هیچکدامد  

معلومات داد؟و دلیل آنرا نداند پس اینگونه که نماز بدون موضوع صحت ندارد اگر یک شخص از مال امام قریه شنیده باشد : ۶۱۲  

 الف: فقه نیست       ب: فقه است       ج: الف وب درست است      د: هیچکدام 

صراط کدام را میخوانند ؟وقت عبور از پل  ردپیامبران )ع(  -۶۲۲  

 الف: قبول فرما    ب: سالمتی میخواهیم   ج: مغفرت میخواهیم     د: شفاعت میخواهیم 

کفر اصغر است؟ یکی از مثال های زیر   -۶۳۲  

 الف: کشتن مسلمان      ب: تهمت بر مسلمان    ج: غیبت مسلمان     د: عیبجویی مسلمان

هللا هللا اصحابی ( چیست؟ این حدیث شریف ) معنی درست  -۶۴۲  

 الف: از خدا بترسید در مورد بی احترامی اصحابم 

: در مورد اصحاب بی توجه نباشیدب  

با اصحاب دشمن نباشید: ج  

: هیچکدام د  

معنی درست کلمه ما بلغ......( ذهبا او انفق احد کم مثل احد در این حدیث شریف )  -۶۵۲  

عبارت است از ذهبا   

 الف: مصدر رفتن است     ب: رسیدن است      ج: طال است          د: هیچکدام   

کتاب مقدس مسلمانان به کدام لسان نازل شده است؟ -۶۶۲  

 الف: همه                ب: ویدی               ج: عربی             د: سانسکریت 

عرف به چند نوع است ؟ -۶۷۲  



 

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

 الف: دو نوع            ب: یک نوع        ج: شش نوع            د: سه نوع 

کفر اصغر چی را گویند ؟ -۶۸۲  

 الف: که به اصل ایمان منافی نباشد             ب: الف وج درست است 

گناهان را کفر نسبت داده است آن  ویا تهدید از روی سرزنشصحاب شریعت : که ج  

همه غلط است  -د  

بر حدیث موضوعی چیست؟ حکم عمل  -۶۹۲  

 الف: روا است       ب: ناروا است       ج: واجب است       د: مکروه است 

عبارت است ؟ المجرمین الی جهنم وردا (در این حدیث شریف ) ونسوق  -۷۱۲  

  الف: تنها       ب: مانند حیوان تشنه        ج: پا برهنه      د: گروه گروه 

شرک اکبر چیست؟ حکم  -۷۱۲  

خالصی به شفاعت پیامبرالف: مکث طویل در دوزخ                ب:   

 ج: استتابت                                  د: تا ابد در دوزخ میماند

نواقص ایمان کدام از این هاست :  -۷۲۲  

 الف: کفر اکبر      ب: کفر اصغر       ج: شرک اصغر     د: هیچکدام

عرف به چند نوع است؟  -۷۳۲  

 الف: سه نوع       ب:  یک نوع     ج: چهار نوع     د: دو نوع

( معنی  فحبطت ولقائه در این آیت ) الذین کفروا بایات ربهم  -۲۷۴  

چیست؟  فحبطت( درست )   

 الف: بی فایده                      ب: باطل و هدر میرود 

: افتادن                           د: هیچکدام ج  

دیگر چگونه بوده: پیدایش جنت نسبت به مخلوقات  -۷۵۲  

 الف: هرگز فنا نمیشود                 ب: همیشه است

 ج: اکنون هم موجود است             د: همه درست است

زیر کتاب خود را به شکل مسند تصنیف کدام یکی از امامان  -۲۷۶  

 نمودند ؟

امام ابو دردا                    ب: امام ترمذیالف:   

 ج: امام بخاری                        د: امام احمد بن حنبل 

( معنای علی وجوههم عمیا و بکما وصما در این آیت مبارکه )  -۲۷۷  

بکما ( چیست؟ درست ) عمیا و   

 الف: کر بودن      ب: تنها الل      ج: تنها کور      د: کور والل

حکم سنت متواتر برای دلیل گرفتن :  -۲۷۸  

 الف: بدعت است                      ب: مانند قرآن کریم      



 

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

   قابل قبول است                   د: هیچ روا نیستج: 

لغت چی را گویند؟کفر در  -۲۷۹  

اسالم              ب: قبول نکردن قرآن کریم الف: قبول نکردن   

 ج: پنهان کردن                        د: دروغ شمردن  

شریف) کما نغزوایکی از گزینه های ذیل از حکمت های حدیث  -۸۱۲  

نخدهم و نرد الجرحی صلی هللا علیه و آله و سلم فنسقی القوم و امع النبی   

 والقی الی المدینه ( عبارت است از؟

و آبیاری حجاج در ایام حجب: سقایه                                                                       زراعت ومالداری       الف:   

 ج: زن به صفت یک مسلمان در جهان به اندازه توان خود سهم گرفته 

خدا هجرت در راه  

فرعی خدمت کردن ؟کسانیکه بیش از همه به مدرسه فقهی  -۸۱۲  

 الف: علمای حنفی             ب: علمای حنبلی

د: علمای مالکی              : علمای شافعی ج  

معنی لغوی شرک چیست؟  -۸۲۲  

 الف: آبیاری      ب: شراکت      ج: هماهنگی      د: هیچکدام 

است؟بدعت به چند نوع  -۸۳۲  

 الف: دو نوع        ب: سه نوع       ج: یک نوع      د: هیچکدام

چی را گویند؟قیاس در لغت  -۸۴۲  

 الف: اندازه کردن     ب: مساوات     ج: تقدیر    د: همه درست

فرشتگان منکر شود چیست؟ کسی که از موجودیت  -۸۵۲  

مشرک میگرددالف: فاسق میگردد               ب:   

 ج: مبتدع می گردد               د: کافر می گردد

زیر از شروط حدیث حسین میباشد ؟کدام یکی از شرطهای  -۸۶۲  

 الف: شاذ نباشد             ب: تعداد راویان از ۵ کم نباشد

                 اختالف زمان نباشد      د:هیچکدام ج: 

کلمه زمرا به آیت مبارکه ) کفروا الی جهنم زمرا(در این  -۸۷۲  

 چی معنی می باشد؟

 الف: تنها       ب: آشکار       ج: دسته دسته        د: پا برهنه 

اکرم ص در وقت عبور از پل صراط کدام دعا را میخواندند؟پیغمبر  -۲۸۸  

قبول فرما                  ب: مغفرت میخواهیم الف:   

 ج: شفاعت میخواهیم            د: سالمتی میخواهیم

کنا نغزوا مع النبی صلی هللا علیه و آله و سلم مطابق به این حدیث شریف )  -۲۸۹  



 

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

در صحنه جهاد چی می باشد؟القوم و نخدمهم و نرد الجرحی و القتلی الی المدینه( نقش زنان در زمان پیامبر ص فنسقی   

ب: حفاظت از محیط و متحول مکه مکرمه      خدمت به بی سرپرستان       الف:   

 ج: حفاظت از مال و دارایی شوهر            د: آب رساندن برای مجاهدین    

معوذ از کدام قبیله بود؟ربیع بنت  -۲۹۱  

 الف: بنی نجار     ب: از قریش      ج: بنی تمیم      د: از بنی سعد  

التحریر ( کیست؟مولف کتاب )  -۹۱۲  

حامد محمد غزالی           ب:  ابو اسحاق شیرازی الف: ابو   

 ج: سیف الدین امدی                   د: ابن الهمام حنفی

ذیل حدیث صحیح نمی باشد؟کدام یکی از شروط  -۲۹۲  

 الف: پاکی از علت          ب: تعداد هفت نفر از راویان

متقین باشند       د: هیچکدام : راویان ج  

نوع دالیل شرعی است؟ مذهب صحابی از کدام  -۹۳۲  

 الف: اختالفی                 ب: نزد محدثین اتفاقی   

د: هیچکدامج: الف وب درست است       

یکی از مثال های زیر کفر اصغر است؟  -۹۴۲  

مردهد بر گریه سردادن آمیخته یا فریاالف:   

: کشتن مسلمانب  

 ج: تهمت به مسلمان

:هیچکدام د  

اوتی(فاما اوتی کتابه( معنای درست کلمه ) در این آیت کریمه)  -۵۲۹  

 چیست؟ 

 الف: داده شود     ب: اعمال نامه      ج: پس آنکسیکه      د: هیچکدام

علمای تعریف اصطالحی واجب این است که ؟نزد  جمهوری  -۲۹۶  

توصیه میشود   آن تارکبه انجام دهنده آن ثواب الف:   

 ب- به انجام دهنده آن ثواب و تارک  آن مستحق عضاب گردد 

انجام دهنده آن ثواب و تارک آن مالمت کرده میشود   : ج  

در انجام و ترک آن اختیار دارد : د  

ان الحسنات یذهبن السینات( معنای درست در این حدیث شریف )  -۹۷۲  

عبارت است از؟الحسنات   

 الف: نیکی       ب: نیکی ها       ج: بدی      د: بدی ها 

اعدت للکافرین(و قودها الناس واللحجاره فاتقوا النار التی این آیت مبارکه )  -۹۸۲  

 دلیل است برای اثبات اینکه ؛



 

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

قرآن کالم هللا است             ب: فرق بین دوزخ و جهنم موجود است الف:   

 ج: جهنم موجود است                د: هیچکدام 

الی مجلس فلیسلم( نخست چی باید کرد؟مطابق این حدیث شریف ) اذا انتهی احدکم  -۹۹۲  

 الف: سالم بیندازد                ب: در آخر مجلس بنشیند 

د: هیچکدام اجازه  بخواهد                : ج  

نواقص ایمان کدام است؟  -۱۱۳  

 الف: شرک اصغر      ب: کفر اصغر     ج: کفر اکبر       د: هیچکدام 

و فیه آخر ولکنانه نهی ان ............................در این حدیث شریف )  -۱۱۳  

..........ترجمه تفسحوا چیست؟تفسحوا وتوسعوا  

 الف: فراخ میسازد       ب: فراخ سازید     ج: فراخ ساخته است     د: هیچکدام 

مولف کتاب پوست کیست؟ -۳۱۲  

 الف: امام مالک بن انس                ب: امام ابی بن یوسف 

امام احمد بن حنبل                  د: امام شافعی : ج  

حدیث ضعیف آنست که؛ -۱۳۳  

 الف: در سند آن انقطاع باشد

: راویان آن از ده نفر کم نباشد ب  

راویان آن از ده نفر کم باشد : ج  

کم نباشد: راویان آن از یازده نفر د  

مصالحه مرسله که صحابه کرام در آن زمان خویش یکی از مثال های  -۳۱۴  

 به آن پرداختند عبارت است از؟

 الف: جمع آوری قران کریم               ب: اعمال سر پناه برای خویش 

  د: اعمار  مساجد استج: آماده گی بعدی                         

شده است؟د شرط صحیح چناصطالحی حدیث در تعریف  -۱۵۳  

 الف: دو      ب : سه       ج: چهار        د: پنج 

شروط زیر از شروط حدیث صحیح نمی باشد؟کدام یکی از  -۱۶۳  

ضابط باشند ب: راویان اشخاص                          عدالت راویان      الف:   

نفر کم نباشد            د: اتصال سند  ۱۱: تعداد راویان از ج  

دارد ؟زبان عربی کلمه اصول در لغت معنی  رد -۱۷۳  

 الف: بنیاد ها      ب: قوانین     ج: علوم     د: دانش 

محمدبدون دلیل و اساس به پیامبر نسبت داده میشود در اصطالح حدیث که  -۱۸۳  

 ثین این حدیث را چی می نامند ؟

 الف: حدیث موضوعی                ب: حدیث ضعیف 



 

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

دیث معللد: حشاذ                        : حدیث ج   

اجتهاد شده داد های فراوان سبب فراوانی در زمان تابعین حوداث که رخ  -۱۹۳  

کردند از جمله یکی هم است ؟عده زیادی خود را وقف علم و فنا   

 الف: امام مسلم        ب:  سعید بن المسیب     ج: امام حنبل        د: امام بخاری 

به امور غیب بدانند و یا کسی را مانند اسباب ، کسی را از علم  کسیکه بدون -۳۱۱  

اسالم چی گونه شرک است؟ دیدگاه و قادر باور نماید اینگونه باور از هللا سمیع   

 الف: شرک در عبادت است                ب: در تصرفات است 

 ج: شرک در ذات است                     د: شرک در صفات است

تقسیم شده است که یکی از آن سنتی که سندش متصل است به سه دسته  -۳۱۱  

 عبارت است از؟

 الف: مرسل         ب: حدیث احاد      ج: منقطع       د: معلل

تشریع و تفریح احکام اسالمی زیر قواعد و مبادی عمومی اساسی یکی از مثالهای  -۱۲۳  

 را تشکیل میدهد که عبارت است: 

عقاید اسالمی                          ب: تهذیب نفس  الف:   

 ج: حرمت تعاون بر گناه وتجاو            د: اخالقیت 

یکی از آن عبارت است از؟را به دو بخش تقسیم کرده اند که اصولیان سنت نبوی  -۱۳۳  

 الف: سنتی که سندش به رسول هللا ص  وصل شده باشد 

و مشهور: احاد ب  

 ج: متواتر واحاد 

: مشهور و ضعیف د  

مبادی عمومی و اساس تشریح و تفریح احکام اسالمی را تشکیل میدهد؟یکی از مثال های زیر قواعد و  -۱۴۳  

 الف: اخالقیت اسالمی                    ب: حرمت گذاشتن مال دیگران 

د: تهذیب نفس   : عقاید اسالمی               ج  

تقسیم شده است که:احادیث به عبارت ترتیب  به انواع زیل کتب  -۱۵۳  

 الف: مفصل ومنقطع                    ب: مشتمل بر بابها و مسانید 

بر موضوعی و پایدار بر فقهی و عقیدوی                 د: : ج  

شرک اصغر چی گونه است؟ -۱۶۳  

 الف: به دو گونه       ب: چهار گونه      ج: پنج گونه      د: سه گونه

مولف شرح التوضیح کیست ؟ -۳۱۷  

فخر الدین رازی ابو  اسحاق شیرازی             ب: الف:   

 ج- شیخ سعد الدین عمر التفتازانی      د: هیچکدام  

لغت به چی معنی است؟صراط از نظر  -۳۱۸  



 

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

 الف: راه کالن     ب: راه خورد      ج: سر راه     د: همه درست است 

در نزد مفسرین کرام چی گونه است ؟ ها (  معنای درست کلمه  واردها در این آیت کریمه ) وان منکم اال وارد  -۱۹۳  

 الف: تیز رفتن        ب: پاین رفتن     ج: باال رفتن        د: عبور و تیر شدن

زیر شرط حدیث صحیح نمی باشد؟ کدام یکی از شروط -۳۲۱  

 الف: عدالت راویان  ب: اتصال سند    ج: شاد نباشد      د: تعداد راویان ازده نفر کم نباشد

اوتی کتابه بیمینه( معنای درست اوتی چیست ؟فاما مند این آیت کریمه )  -۳۲۱  

 الف: اعمال نامه        ب: پس ان کسی که       ج: داده شود         د:هیچکدام

چیست؟ در این آیت مبارکه ) فسوف یدعوا ثبورا( ترجمه درست ثبورا  -۳۲۲  

 الف: بر میگردد      ب: شادمان خواهد شد     ج: هالکت را می طلبد     د: اعمال نامه 

ماید اینگونه باور از دیدگاه سمیع و قادر باور ناسباب ، کسی را از علم به امور غیب بدانند و یا کسی را مانند هللا کسی که بدون  -۳۲۳

 اسالم چی گونه شرک است؟ 

 الف: شرک در صفات     ب: شرک در ذات     ج: شرک در تصرفات      د: هیچکدام  

ایمان داشتن به حوض کوثر چی حکم دارد ؟ -۲۴۳  

 الف: همه درست است                   ب: الزم وضروری است 

د: سنت مستحب است : مستحب است                         ج  

کتاب ) اصول السرخسی ( کیست؟مولف  -۲۵۳  

 الف: احمد بن علی   ب: ابوبکر محمد بن احمد   ج: الف وب درست است  د_هیچکدام 

حکم کفر اصغر چیست ؟ -۲۶۳  

صاحب آن از اسالم بیرون نمی شود الف:   

سازد : ایمان را متزلزل می ب  

: صاحب آن از اسالم خارج میشود ج  

 د: صاحب آن از اسالم بیرون نمی شود ولی ایمانش ضعیف میشود

فقه در اصطالح عبارت از چیست؟  -۳۲۷  

دانستن حقوق انسان الف:   

 ب: داشتن احکام نظری 

داشتن واجبات ج:   

 د: داشتن احکام شرعی عملی که از دالیل استنباط شده است

شروط زیر شرط حدیث صحیح نمی باشد؟کدام یکی از  -۳۲۸  

 الف: تعداد ۷نفر راویان             ب: راویان اشخاص ضابط باشند 

همه راویان متفقین باشند             د :  -ج  

چیست؟ الشجره .....( ترجمه درست ) یبایعونک ( تحت عن المومنین اذا یبایعونک د این آیت کریمه )  -۳۲۹  

است الف: با شما بیعت میکنیم            ب: با تو بیعت شده   

 ج: با تو بیعت کردند                 د: با ما بیعت کردند 



 

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

آن بطور ذیل میباشد : شرط های حدیث حسن کدام یکی از  از جمله  -۳۱۳  

 الف: تعداد  راویان  از شش نفر کم نباشد 

 ب: علت نداشته باشند 

تعداد راویان از هفت نفر کم نباشد  -ج  

: هیچکدام د  

شرعی افعال مکلفین است: یکی از گزینه های ذیل از جمله صفات  -۳۱۳  

 الف: صریح       ب: حقیقت    ج: مجاز      د: مستحب

فقه در لغت چی را گویند ؟ -۳۳۲  

های فقه را  فهمیدن را      د: کتابتیزی وسرعت     ب: بخش عبادت را    ج: الف:   

مدرسه فقها است ؟کتاب های طریق جمله مشهور ترین از   -۳۳۴  

 الف: کنز العمال   ب: فقه اکبر    ج: المحصول     د: هیچکدام  

تکراری چند است؟ صحیح المسلم به شمول احادیث تعداد د_حدیث جمع شده در  : ۳۳۵  

 الف: ۷۶۵۸        ب: ۷۷۴۸        ج: ۷۷۵۶         د: ۷۸۵۶

شرع  آن دانستن را گویند که: فقه در اصطالح  -۳۶۳  

 الف: در آن تقلید موجود باشد 

 ب: از دالیل آن استنباط شده باشد 

در آن تقلید موجود نباشد : ج  

: هر دانش را گویند د  

کیست ؟ مولف کتاب مسلم الثبوت  -۳۷۳  

 الف: ابو اسحاق شیرازی 

سیف الدین امدی : ب  

 ج: محب هللا عبدالشکور 

: این الهام حنفی د  

چیست؟  الی اهله مسرورا( معنای درست ) ینقلب  (در این آیت کریمه ) وینقلب  -۳۳۸  

 الف: بر میگردد     ب: شادمان خواهد شد    ج: اهل خویشاوندان     د: هالکت را می طلبد

استحسان در لغت چی را گویند؟ -۳۹۳  

 الف: زیبایی        ب: حسن و جمال         ج: ثواب       د: نیکو پنداشتن چیزی را

شرک بزرگ به چند قسم است ؟ -۳۴۱  

 الف: سه       ب: دو        ج: پنج          د: چهار

کفر و نفاق و طغیان( از اقوال کدام امام است ؟این عبارت در مورد صحابه ) و بغضهم  -۳۴۱  

شیبانی سفیان و ثوری     د: محمد ب: ابو حنیفه      ج: طحاوی      الف:   

چیست؟ فایده اجماع در صورت موجودیت نص  -۳۴۲  



 

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

درست نیست الف: اجماع باالی خبر ظنی   

 ب: خبر ظنی را تبدیل به حجت قطعی میسازد 

فایده ندارد  -ج  

 د: همه درست است

خیستاندن و خود بجای آن نشستن مخالف : د مجلس ، کسی را از جایش  -۳۴۳  

 الف: فرموده پیغمبر ) ص( است           ب: اجماع امت است 

    قیاس است ج: فرموده قرآن است                        د: 

ارکان قیاس است؟یکی از گزینه های ذیل از جمله  -۴۴۳  

 الف: فرع         ب: عرف عام       ج: استحسان        د: مسائل مرسله 

معنای مرسله در مصلحت مرسله در لغت چیست؟  -۴۵۳  

 الف: فرستنده     ب: هیچکدام     ج: مطلقه       د: یابنده

سنتی است که سندش به نبی علیه السالم میرسد:یکی از گزینه های زیل از جمله  -۴۶۳  

 الف: مرسل       ب: منقطع       ج- مفصل            د: متواتر

مولف سنن نسائی کیست ؟ -۳۴۷  

 الف: محمد بن عیسی       ب: احمد بن شعیب      ج: سلیمان اشعت      د: هیچکدام

ت ؟وزین وبه نزد خداوند متعال محبوب اسیکی از دو کلمه بر زبان خفیف ودر ترازوی اعمال طبق حدیث شریف  -۳۴۸  

 الف: سبحان هللا العظیم               ب: سبحانک اللهم 

  و بحمده سبحان ربک                      د: الحمد هللا  -ج

مولف سنن ابو داوود کیست؟ -۴۹۳  

محمد بن زیدالف: محمد بن عیسی                 ب:   

 ج: عبدالرحمن بن شعیب             د: سلیمان بن اشعت

صورت گیرد و ایشان آنرا دیدن ویا در برابر کاری که د حضور رسول هللا ص  -۳۵۱  

 آن سکوت  وخاموشی بوده باشد شامل سنت : 

 الف: عملی میشد     ب: اشاری میشد     ج- تقریری میشد    د: قولی میشد   

اسالمی را تشکیل میدهد که عبارت است؟و اساس تشریح و تفریح احکام یکی از مثال های زیر قواعد و مبادی عمومی  -۵۱۳  

 الف: تهذیب نفس     ب: اخالقیت   ج: انسان تنها مسوول اعمال خود است     د: الف وب 

است ؟نهی ان یقام الرجل من مجلسه ......( از جمله حکمت های این حدیث شریف ) انه  یکی از گزینه های ذیل -۵۲۳  

عدم تبعیض بین زنان الف: عدم تبعیض بین اطفال               ب:   

 ج: عدم تبعیض بین مردان                 د: عدم تبعیض بین انسانها

یکی از مثال های زیر قواعد و مبادی عمومی و اساس تشریح و تفریح احکام اسالمی را تشکیل میدهد که عبارت است؟ -۳۵۳  

 الف: اخالقیت     ب: جزا به قدرجنایت     ج: عقاید اسالمی    د: هیچکدام 

الی المجلس فلیسلم( عبارت است از؟انتهی ( در این حدیث شریف ) انتهی احدکم ترجمه این کلمه )  -۵۴۳  



 

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

 الف: خارج شود      ب: در آخر     ج: داخل شود      د: نهایت 

صحیح می باشد؟یکی از شروط زیر شرط حدیث  -۵۵۳  

 الف: تعداد راویان از شش نفر کم نباشد 

تعداد راویان از هفت نفر کم نباشد : ب  

 ج- راویان آن ضابطین باشد 

تعداد راویان از ده نفر کم نباشد : د  

فقه در لغت چی را گویند ؟ -۵۶۳  

 الف: دانستن را      ب: قانون را     ج: بنیاد را      د: دستور را 

اکرم صلی هللا علیه و آله و سلم یکی از دو کلمه بر زبان خفیف ودر ترازوی اعمال وزین وبه نزد خداوند حدیث پیغمبر طبق  -۳۵۷

 متعال محبوب است؟

 الف: سبحانک اللهم     ب: سبحان ربک    ج: الحمد هللا     د: سبحان هللا بحمده

؟و دلیل آنرا نداند پس اینگونه معلومات د امام قریه شنیده باشد که نماز بدون وضوء صحت نداراگر یکی از مال  -۳۵۸  

 الف: فقه نیست      ب: فقه است      ج: الف وب      د: هیچکدام  

به گفته حضرت علی جنتیان چی گونه به چند برده میشود ؟ -۳۵۹  

 الف: سوار به وسایل      ب: طور مختلف     ج: نا معلوم      د: پیاده

علیها یکی هم دلیل زیر است؟دالیل متفق از جمله  -۶۱۳  

 الف: اجماع      ب: استحسان     ج: استصحاب         د: مصالح مرسله 

مصادر شریعت اسالمی چند است ؟ -۶۱۳  

 الف: یک       ب: دو     ج- سه          د- چهار

به امور غیب بدانند و یا کسی را مانند هللا سمیع و قادر باور نماید اینگونه باور از دیدگاه کسی که بدون اسباب، کسی را از علم  -۳۶۲

چی گونه شرک است؟ اسالم   

 الف: شرک در صفات                 ب: شرک در ذات 

  تصرفات                د: شرک در عبادات است ج: شرک در 

حکم شرک اکبر چیست؟  -۶۳۳  

خالصی به شفاعت پیامبر اکرم ص مکث طویل در دوزخ                    ب: الف:   

 ج: استتابت                                      د: تا ابد در دوزخ می ماند

کفر اصغر چی را گویند؟ -۳۶۴  

الف وج درست است الف: به اصل ایمان منافی باشد                 ب:   

 ج: صاحب شریعت از روی سرزنش ویا تهدید آن گناهان را به  کفر نسبت داده است 

  د: هیچکدام 

شرک اصغر چی را گویند؟ -۶۵۳  

 الف: گناهی که در قرآن واحادیث از خاطر سرزنش بنام شرک اصغر یاد شده است 

  نداشته باشد اهی که حد معلوم گن :ب



 

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

هیچکدام ج:   

الف وب درست است : د  

الف: تهمت بر مسلمان      ب: دشنام کردن                                                           ۳۶۶- یکی از مثال های زیر کفر اصغر است؟ 

ج: الف وب   د: هیچکدام   مسلمان      

بعضی از مفسرین کرام کلمه ) واردها(در این آیت مبارکه ) وان منک اال واردها (  -۳۶۷  

ه چه ترجمه کردند؟زا ب  

به بهشت وارد میشودبه جهنم وارد میشود                   ب: الف:   

 ج: به حوض کوثر وارد میشود             د: عبور میکند

ضعیف کدام یکی است؟ حدیث  -۳۶۸  

کم باشد ۱۱: که تعداد راویان از الف  

باشد نفر کم ۱۳ب: که تعداد راویان از   

کم باشد ۱۲ج: که تعداد راویان از   

 د: هیچکدام

اللمع کیست؟مولف کتاب فقهی  -۳۶۹  

 الف: ابوبکر شیرازی                ب: ابو اسحاق شیرازی 

   فخر الدین رازی                  د: الف وب ج: 

سنت در اصطالح علم اصول فقه ؟ -۳۷۱  

اجتهاد علما را گویند احکام شرعی مکلفین را گویند                  ب: الف:   

 ج: افعال ،اقوال تقریرات رسول اکرم ص           د: هیچکدام 

عمل کردن بر حدیث ضعیف چی حکم دارد؟ -۳۷۱  

 الف: واجب       ب: حرام      ج: ناروا     د: وقتی جایز است که ضعف آن زیاد نباشد

احکام شرعی چی را گویند؟ -۳۷۲  

علمی را گویند     اصول فقهی را گویند             ب: اصول الف:   

 ج: صفات افعال شرعی مکلف هارا گویند     د: هیچکدام  

کدام نوع شرک گفته میشود ؟و عبادت را برای غیر هللا انجام دهد ، این اگر کسی طاعت  -۳۷۳  

                                                                        شرکشرک در ذات     ب: الف: 

  در صفات   ج: شرک در عبادت     د: شرک در صفات

اصول السرخسی کیست ؟مولف کتاب  -۳۷۴  

 الف: ابوبکر محمد بن احمد بن سهل              ب: احمد بن علی بن عابدین 

  ج: احمد بن علی                                    د: الف درست است  

مدرسه اصولیان نوشته شده عبارت است؟یکی از کتاب های مشهور که به روش  -۳۷۵  

 الف: فقه اکبری       ب: کنز لعمال     ج: المستصفی      د: هیچکدام 

مطلق چیست؟  -۳۷۶  



 

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

آنست که فرد مشخص داللت کند ب:         در  شخص معبود داللت کند   الف:   

 ج: به شخص معین داللت کند       د:آنست که یک فردی که لفظا غیر مقید است دالت کند

......فحبطت اعمالهم  ( معنای فحبطت چیست؟ در این آیت مبارکه ) الذین  -۳۷۷  

 الف: باطل و هدر میرود    ب: بی فایده     ج: افتادن     د: هیچکدام  

ترجمه درست کلمه ینتهی چیست؟ ینتهی( حدیث شریف ) جلس احدنا حدیث در این  -۳۷۸  

 الف: در جای که میبودند    ب: در اخیر مجلس     ج:در صدر مجلس   د: هیچکدام  

میدهد که عبارت است؟حکام اسالمی را تشکیل یکی از مثالهای زیر قواعد و مبادی عمومی و اساس تشریح و تفریح ا -۳۷۹  

۲و۱:به رضایت جانبین   داخالقیت    ج: جایز بودن معامالت الف: عقاید اسالمی  ب:   

از مثال های ؟پنجگانه فرض بودن نماز های   -۸۱۳  

 الف: اجماع         ب: قول صحابی      ج: مسائل مرسله        د: قیاس 

زیر شرط حدیث صحیح نمی باشد؟کدام یکی از شروط  -۳۸۱  

 الف: اتصال سند    ب: سنت نفر و راویان    ج: پاکی علت      د: عدالت راویان

ارکان قیاس چند است؟   -۳۸۲  

 الف: سه      ب: چهار      ج: شش        د: دو 

یکی از مثالهای زیر مثال کفر اصغر است؟  -۳۸۳  

 الف: عیب جویی مسلمانان     ب: کشتن مسلمان     ج: غیبت کردن مسلمان    د: الف وب 

چیست؟ جهنم وردا( ترجمه درست کلمه وردا وسوق المجرمین الی در این آیت مبارکه )  -۳۸۴  

 الف: مانند حیوان تشنه    ب: پا برهنه    ج: تنها       د: گروه گروه 

کیست؟مولف کتاب ) االحکام فی اصول االحکام (  -۳۸۵  

 الف: ابو اسحاق شیرازی     ب: سیف الدین امیر   ج: فخر الدین رازی   د: هیچکدام 

ود چی مینامند؟نشبه ضد ان صفت  آن دسته از صفاتی که هللا تعالی  -۳۸۶  

 الف: صفات ذاتی      ب: صفات فعلی      ج: صفات کونی        د: توصیفی 

کننده است؟ گناهان ذیل از جمله هفت گناه هالکت این حدیث شریف ) اجتنبو السبع الموقعیات( یکی از مطابق  -۳۸۷  

 الف: دزدی      ب: به جنگ انداختن دو مسلمان     ج: خوردن مال یتیم     د: جاسوسی 

گناه هالکت کننده است؟ کدام یکی اینها از جمله هفت حدیث ) اجتنبوا سبع الموبقات (مطابق  -۳۸۸  

 الف: قتل مسلمان      ب: دزدی      ج: به جنگ انداختن دو مسلمان     د: غیبت  

شده است که یکی از آن ها عبارت است از؟که سندش متصل است به سه دسته تقسیم  حدیثی  -۳۸۹  

 الف: مرسل       ب: حدیث احاد       ج: منقطع          د: معلل 

دلیل برای ؟علی المیت( والنیاحه فی الناس همه بهم کفر الطعن فی النسب در این حدیث شریف ) اثنتان  -۳۹۱  

 الف: کفر اکبر      ب: کفر اصغر      ج: کفر بین بین     د: هیچکدام 

 

 


