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واالت تعلیم و تربیه اسالمیس  

 صنف دهم 

                  بخش عقاید:سواالت (1)  

_احکام شرعی به چند دسته تقسیم شده است؟۱  

 الف_۲               ب_۳            ج_۳                د_۴

ی احکام.......نیز گفته میشود.عمل_به احکام ۲  

 الف_اصلی           ب_فرعی           ج_الف درست         د_هیچکدام

و حرام بودن زنا از جمله کدام نوع احکام است؟_فرضیت نماز ۳  

 الف_احکام عملی         ب_احکام اعتقادی        ج_احکام اصلی      د_الف و ج 

_به احکام اعتقادی احکام ......نیز گفته میشود.۴  

 الف_اصلی          ب_فرعی          ج_توحیدی     د_هیچکدام

و نبوت و آخرت از جمله کدام نوع احکام بشمار میرود؟_باور داشتن به وجود و توحید هللا متعال ۵  

 الف_احکام عملی      ب_احکام اعتقادی       ج_احکام فرعی        د_همه درست

_به کدام نوع احکام علم شریعت و احکام نیز گفته میشود؟۶   

 الف_احکام عملی        ب_احکام اعتقادی        ج_احکام اصلی       د_ب و ج

علم توحید و صفات گفته میشود؟_به کدام نوع احکام ۷   

 الف_احکام عملی        ب_احکام اعتقادی         ج_احکام اصلی      د_ب و ج

_کلمه عقیده به کدام معنا می باشد؟۸   

 الف_بستن          ب_محکم شدن         ج_گره زدن         د_همه درست است

_در اصطالح علوم اسالمی عقیده به چند معنا استعمال شده است؟۹   

 الف_۲            ب_۴                ج_۳              د_۷

_موضوع علم عقاید چیست؟۱۱  

انسان در دنیا و آخرتالف_رستگاری و نیک بختی   

 ب_دالیل وجود هللا بیان صفات او تعالی رسالت پیامبران و ...

 ج_همه درست است

 د_همه غلط است

_عقیده اسالمی دیگر به کدام نام ها یادمی گردد؟۱۱  

 الف_علم توحید         ب_اصول دین          ج_فقه اکبر         د_همه درست است

وابسته به .......آن علم است._شرافت و برتری هر علم ۱۲  

 الف_غرض            ب_تعریف         ج_موضوع        د_درک 

_حکم فراگیری علم عقاید چیست؟۱۳  
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 الف_فرض عینی          ب_فرض کفائی         ج_واجب      د_الف و ب

حکم ایمان داشتن بوجود هللا متعال......است._۱۴  

 الف_فرض           ب_فرض قطعی          ج_فرض عینی       د_ب و ج

_توحید در لغت چی را گویند؟۱۵  

 الف_یکی              ب_یکی بودن            ج_یکی دانستن          د_یک و یکتا

_توحید به چند نوع است؟۱۶  

 الف_۲               ب_۳                       ج_۴                    د_۵

این که هللا تعالی فقط زازق،مدبر،معز و...است کدام نوع توحید است؟_عقیده داشتن به ۱۷  

 الف_الوهیت               ب_ربوبیت          ج_اسماء وصفات           د_هیچکدام 

_آیت "واذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی و لیومنوا بی لعلهم یرشدون" دلیل اثبات به کدام ۱۸

 نوع توحید است؟

 الف_الوهیت              ب_ربوبیت          ج_اسماء و صفات        د_هیچکدام

_در توحید الوهیت کلمه )اله( به چی معنی میباشد؟۱۹  

 الف_یکی دانستن         ب_معبود           ج_مصدر صفات          د_پرستش کردن

_کدام نوع توحید بنام توحید )یکتا پرستی( هم یاد می گردد؟۲۱  

 الف_الوهیت            ب_ربوبیت           ج_اسماء وصفات        د_ج درست است

آمده است؟_عبادت در شریعت به چند معنا ۲۱  

 الف_۲                ب_۳                   ج_۴                      د_۵

_نماز،روزه،زکات ، حج و امثال این کارها از جمله کدام نوع عبادت بشمار میرود؟۲۲  

 الف_خاص        ب_عام              ج_ب درست است        د_الف درست است

_عبادت به معنی ....به این گفته میشود که در تمام ابعاد زنده گی امر پروردگار قبول شود.۲۳  

 الف_خاص            ب_عام             ج_شرعی            د_هیچکدام

" دلیل اثبات بر کدام یک از موضوعات ذیل است؟_آیت " قل هو هللا احد۲۴  

 الف_توحید الوهیت                      ب_توحید ربوبیت 

 ج_توحید اسماء و صفات               د_ب درست است

_حکم ایمان داشتن به توحید الوهیت چیست؟۲۵  

 الف_فرض قطعی       ب_واجب         ج_مستحب        د_سنت

ادیث نبوی ذکر شده باشند و به ذات هللا تعالی داللت کند.به الفاظی اطالق می گردد که در قرآن کریم و اح_.......هللا متعال ۲۶  

 الف_صفات             ب_اسماء            ج_قدرت           د_علم

ان کامله ای است که خداوند متعال در قرآن کریم به آن خود را موصوف کرده باشد و رسول اکرم )ص( _.......هللا متعال ان معانی ۲۷

یان کرده باشد.را در احادیث خود ب  

 الف_صفات            ب_اسماء            ج_قدرت             د_علم

های هللا متعال به چند نوع است؟ _نام۲۸  
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 الف_۲               ب_۳                   ج_۴                  د_۵

_صفات هللا متعال از اسماء او تعالی ...... است.۲۹  

 الف_کمتر             ب_بیشتر          ج_مساوی            د_هیچکدام 

بطش( چیست؟_معنی کلمه )۳۱  

 الف_گرفتن         ب_مسخرکردن        ج_سخت برای جزا گرفتن     د_بندکردن

عبارت از نام هایی است:ی خداوند متعال ذات_نام های ۳۱  

 الف_که به ذات و صفات هللا متعال داللت کند

ت هللا متعال داللت کندب_که تنها به ذا  

هللاج_مانند :   

 د_ب و ج درست است

ذروا( چیست؟یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون" معنی درست کلمه )_در آیت "وهلل االسماء الحسنی فادعوه بها و ذروالذین ۳۲  

 الف_بخوانید       ب_رها سازید       ج_خواهند دید       د_انجام میدهند

مان داشتن به اسماء هللا متعال چیست؟_حکم ای۳۳  

 الف_فرض           ب_واجب          ج_مستحب      د_سنت

_صفات هللا متعال به چند نوع است؟۳۴  

 الف_۲               ب_۳               ج_۴           د_۵

بصر و علم از جمله کدام صفات خداوند متعال بشمار میرود؟_قدرت ، سمع،۳۵  

 الف_ذاتی           ب_فعلی           ج_ب درست است       د_هیچکدام

_کدام نوع صفات هللا متعال زیاد است؟۳۶  

 الف_ذاتی            ب_فعلی           ج_ب درست است       د_هردومساوی اند

_ضد صفت قدرت چیست؟۳۷  

 الف_مجبور بودن        ب_عجز          ج_کربودن          د_جهل

م ایمان داشتن به صفت قدرت خداوند )ج( چیست؟_حک۳۸  

 الف_فرض              ب_سنت           ج_مستحب         د_واجب

_معنی دقیق آیت "فعال لما یرید" چیست؟۳۹  

 الف_هللا )ج( اراده کننده کار ها است.

 ب_هللا)ج( اراده می کند خیر را برای بنده گانش 

 ج_هللا تعالی خوب انجام دهنده چیزی است که اراده می کند

 د_هللا متعال ارده می کند برای بنده گانش

_حکم ایمان داشتن به صفت اراده هللا متعال چیست؟۴۱  

 الف_فرض           ب_واجب         ج_سنت        د_مستحب

_ارداه از دیدگاه اهل سنت و جماعت به چند نوع است؟۴۱  
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 الف_۲               ب_۴               ج_۳           د_۷

_آیت" یرید هللا بکم الیسر و ال یرید بکم العسر" دلیل اثبات بر کدام یک از موضوعات ذیل است؟۴۲  

 الف_توحید الوهیت      ب_ارده شرعی    ج_توحید ربوبیت      د_اراده تکوینی 

_کدام نوه اراده مرادف با مشیت است؟۴۳  

 الف_شرعی          ب_تکوینی           ج_دینی        د_الف و ج درست است

_در آیت"یا یرید هللا لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون" معنی کلمه )حرج( را اشاره ۴۴

 دارید؟

 الف_تکمیل کند       ب_نمی خواهد        ج_مشکل          د_شکر 

معنی کلمه اال هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تقسط من ورقه اال یعلمها و ال حبه....." مها _در آیت "و عنده مفاتح الغیب ال یعل۴۵

 )ورقه( چیست؟

 الف_خشکی         ب_تری         ج_برگ           د_کتاب 

ایمان داشتن به صفت علم چیست؟_۴۶  

 الف_فرض           ب_سنت           ج_واجب       د_مستحب

کلم هللا موسی تکلیما" دلیل اثبات بر یکی از موضوعات ذیل است؟_ آیت " ۴۷  

 الف_علم            ب_سمع           ج_کالم        د_قرانکریم

_حکم ایمان داشتن به صفت کالم خداوند متعال چیست؟۴۸  

 الف_فرض         ب_سنت            ج_واجب        د_مستحب

چند سوره است؟_قرانکریم دارای ۴۹  

 الف_۳۱              ب_۱۱۶              ج_۱۱۴       د_۱۱۵

_کدام یک از کلمات ذیل از جمله نام های قرآن کریم میباشد؟۵۱  

 الف_الغفار              ب_الودود          ج_الشهاده         د_الروح

_ملک به کدام معنی می باشد؟۵۱  

 الف_نور              ب_رسالت            ج_ دوست         د_احترام 

_مالئک از .....پیدا شده اند.۵۲  

 الف_آتش               ب_خاک              ج_نور            د_هیچکدام

_جای بود و باش مالئک:۵۳  

 الف_آسمانها           ب_زمین            ج_بین زمین و آسمان      د_همه درست است

ت و االرض جاعل المالئکه رسال..." دلیل اثبات بر چیست؟_آیت " الحمدهللا فاطر السماوا۵۴  

 الف_علم خداوند       ب_صفت قدرت        ج_مالئکه          د_قرانکریم

به فرشتگان خداوند متعال چیست؟_حکم ایمان داشتن ۵۵  

 الف_فرض            ب_سنت             ج_واجب            د_مستحب

و النهار ال یفترون " معنی کلمه )یفترون( چیست؟ل _در آیت " یسبحون اللی۵۶  

 الف_نیایش             ب_سستی            ج_شبانه روز       د_دعا 
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به نام روح االمین هم یاد می گردند._.......۵۷  

 الف_اسرافیل)ع(      ب_عزرائیل)ع(       ج_میکائیل)ع(       د_جبرئیل)ع(

را به عهده دارد؟ صوروظیفه دمیدن _کدام ملکه ۵۸  

 الف_اسرافیل)ع(       ب_عزرائیل)ع(       ج_میکائیل)ع(      د_جبرئیل)ع(

 

( بخش سواالت حدیث:2)  

_وحی به چند نوع است؟۵۹  

 الف_۲              ب_۳             ج_۴           د_۵

_پیروی از قرآن کریم ......است.۶۱  

 الف_فرض          ب_سنت         ج_واجب         د_مستحب

ا تولی و نصله جهنم و ساءت مصیرا" له الهدی و یتبع غیر سبیل المومنین نوله مالرسول من بعد ما تبین _ در آیت " و من یشاقق ۶۱

نوله( چیست؟معنی درست کلمه )  

 الف_کشانیم           ب_بازگشتگاه       ج_برخیزد          د_واگذاریم

ت اسالمی کدام یک از گزینه های ذیل است؟_بنیاد و مصدر دوم شریع۶۲  

 الف_قران            ب_سنت            ج_قیاس               د_اجماع

توسط یکی از مصادر اسالم ثابت شده است؟_حرمت خوردن گوشت االغ اهلی ۶۳  

 الف_قران کریم         ب_سنت          ج_قیاس             د_اجماع

ام صیغه وارد شده است؟)فامض( به کد_کلمه ۶۴  

 الف_نهی               ب_امر             ج_الف درست است       د_ هیچکدام

_انس بن مالک چند سال در خدمت رسول )ص( بودند؟۶۵  

 الف_۱۵               ب_۱۱              ج_۳۱              د_۴۱

ص( دارد؟اصحاب ذیل شباهت به نماز رسول اکرم)_نماز کدام یک از ۶۶  

 الف_ابوهریره          ب_عبدهللا بن عمر        ج_انس بن مالک    د_عویمر

جزء چندم از نبوت است؟_دقت در کارها و اعتدال ۶۷  

 الف_۲۱               ب_۲۳                     ج_۲۴                  د_۶۱

فامسک ( چیست؟_معنی کلمه )۶۸  

 الف_مرا نصیحت کن                            ب_خود را دور نگهدار

 ج_به سر برسان                                 د_به تدبیر کار را به سر رساندن

_انس بن مالک به چی تعداد حدیث را از رسول )ص( روایت نموده است؟۶۹  

 الف_۲۲۱۱                ب۱۲۲۱           ج_۱۲۱۱             د_۵۱۱

به سن چند سالگی وفات نموده است؟ _انس بن مالک۷۱  

 الف_۶۹               ب_۷۸                ج_۸۹                د_۱۱۱
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در غزوه بدر اشتراک نموده بود؟_کدام صحابه ور خورد سالی ۷۱  

 الف_عبدهللا بن عمر     ب_انس بن مالک       ج_ ابوهریره        د_عطیه

رداء می باشد؟_کدام روای ذیل مشهور به ابود۷۲  

 الف_عطیه               ب_جابر         ج_صهیب           د_عویمر

_راوی عویمر پسر عامر از کدام قبیله ذیل می باشد؟۷۳  

 الف_خزرج           ب_اوس           ج_بنی سعد         د_کنده 

نموده است؟لقب " حکیم االمه" را از رسول )ص( اخذ _کدام یک از راویان ذیل ۷۴  

 الف_ابوهریره         ب_عویمر         ج_جابر            د_جبیر 

_راوی عویمر در کدام سال هجری وفات نموده اند؟۷۵  

 الف_۴۲               ب۳۲              ج_۷۸            د_۷۴

_حضرت عویمر در کدام شهر وفات نموده اند؟۷۶  

 الف_بصره            ب_عقیق           ج_مدینه        د_دمشق

_معنی کلمه )تنتهک( چیست؟۷۷  

 الف_حق انتخاب و گزینش داده نشده است         ب_هرگز 

 ج_زیر پاکردن و پاره نمودن                        د_در بین دو کار

دختر .......است._حضرت عایشه )رض( ۷۸  

 الف_ابوبکر)رض(        ب_عثمان)رض(        ج_عمر)رض(       د_علی)رض(

ازدواج نمودند؟_حضرت محمد)ص( در کدام سال هجری با عایشه رض ۷۹  

 الف_۳                      ب_۴                      ج_۲                 د_۷

_حضرت عایشه )رض( به چی تعداد حدیث از رسول اکرم)ص( را روایت نموده اند؟۸۱  

 الف_۱۲۱۱             ب_۲۲۱۱           ج_۵۳۷۴         د_۲۲۱۱

_حضرت عایشه )رض( در کدام سال هجری وفات نموده اند؟۸۱  

 الف_۵۸              ب_۱۷۹              ج_۷۱             د_۳۲

_حدیث جلوگیری از ظلم و ستم را کی روایت نموده است؟۸۲  

 الف_انس بن مالک     ب_جابر بن عبدهللا     ج_عطیه بن عروه      د_هیچکدام

_عطیه پسرعروه از کدام قبیله ذیل می باشد؟۸۳  

 الف_بنی سعد        ب_خزرج            ج_اوس          د_کنده

_معنی کلمه )تطفا( چیست؟۸۴  

 الف_باید وضوء بگیرد                          ب_خاموش میشود

شیطان استج_شیطان از آتش آفریده شده است            د_قهر و غضب از طرف   

از کدام قبیله می باشد؟_جابر بن عبدهللا ۸۵  

 الف_خزرج              ب_اوس            ج_کنده            د_بنی سعد



 

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

بار طلب آمرزش نموده اند؟ ۲۵_رسول اکرم)ص( به کدام صحابی دریک شب ۸۶  

 الف_ابوهریره         ب_جبیر           ج_جابر       د_صهیب 

بدهللا بر عالوه غزوه بدر و احد در چند غزوه دیگر اشتراک نموده اند؟_جابر بن ع۸۷  

 الف_۱۷              ب_۱۸              ج_۱۹          د_۲۱

_جابر بن عبدهللا در کدام سال هجری وفات نموده اند؟۸۸  

 الف_۵۸              ب_۷۸            ج_۷۲            د_۳۲

ن اسالم مشرف شدند؟چی وقت به دی_ابوهریره ۸۹  

هفتم هجری                   ب_قبل غزوه خیبرالف_سال   

 ج_سن سی سالگی                      د_همه درست است

_ابوهریره)رض( به چی تعداد احادیث را از رسول اکرم)ص( روایت نموده اند؟۹۱  

 الف_۲۲۱۱              ب_۵۳۷۴         ج_۱۲۱۱         د_۲۱

حدیث رسول اکرم)ص( ایمان داری چند شاخه می باشد؟_طبق ۹۱  

 الف_۷۴                 ب_۷۱             ج_هفتاد و چند        د_نود و چند

_جبیر بن مطعم از کدام قبیله می باشد؟۹۲  

 الف_خزرج             ب_قریش           ج_اوس        د_بنی سعد

داشت؟_کدام صحابی به علم االنساب دسترسی ۹۳  

 الف_صهیب            ب_انس              ج_جابر         د_جبیر

_جبیر بن مطعم در کدام سال هجری وفات نموده است؟۹۴  

 الف_۳۲               ب_۷۸               ج_۱۷۹         د_هیچکدام

_عصبیت در اسالم چی حکم دارد؟۹۵  

 الف_فرض          ب_مکروه             ج_حرام         د_مباح 

_دعوت بسوی عصبیت در اسالم چی حکم دارد؟۹۶  

 الف_فرض         ب_مکروه          ج_حرام           د_مباح

در کدام کشور به دنیا آمده است؟صهیب فرزند سنان _۹۷  

 الف_مدینه           ب_مکه           ج_عراق        د_دمشق

ین اشخاصی بود که به دین اسالم رو آورد؟_کدام یک از روایان ذیل از جمله اول۹۸  

 الف_انس            ب_عویمر         ج_ ابوهریره         د_صهیب

سنان در کدام سال هجری وفات نموده اند؟_صهیب بن ۹۹  

 الف_۷۸            ب_۳۲             ج_۷۴          د_ ۳۸

نبلوکم( چیست؟)_در آیت " ونبلوکم بالشر و الخیر فتنه" معنی کلمه ۱۱۱  

 الف_افگندن           ب_شر          ج_خیر        د_می آزماییم

_کلمه شکر لفظ......است.۱۱۱  
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 الف_دری              ب_عربی         ج_پشتو        د_ترکی 

_شکر به چند نوع است؟۱۱۲  

 الف_۲                 ب_۳               ج_۵             د_۴

و خواهشات نفس را زیبا می گرداند؟آسمان را گمراه ساخته مال _کدام اع۱۱۳  

 الف_هوا               ب_نفس             ج_شیطان          د_همه درست است 

_دوری جستن از هر گناه بر هر مسلمان ......است.۱۱۴  

 الف_فرض            ب_سنت           ج_واجب             د_مستحب

فشمته( چیست؟)_معنی کلمه ۱۱۵  

 الف_چون مریض شد                      ب_به عیادت او برو

 ج_چون بمیرد                              د_در حقش یرحمک هللا بگو

_حق مسلمان بر مسلمان چند چیز است؟۱۱۶  

 الف_۶            ب_۷               ج_۸            د_۹

_جواب سالم .......است.۱۱۷  

 الف_فرض          ب_سنت          ج_واجب         د_مستحب

سالم گفتن درست نیست؟_در کدام یک از موارد ذیل ۱۱۸  

 الف_برای نمازگذار                          ب_برای تالوت کننده قرآن

 ج_برای موذن که مصروف اذان باشد     د_ همه درست است

موده است؟_حدیث "دورویی" را کدام روای روایت ن۱۱۹  

 الف_ابوهریره       ب_عویمر      ج_عطیه         د_عایشه 

الوجهین ان یکون امینا" را کی از رسول اکرم)ص( روایت نموده است؟ال ینبغی لذی _حدیث "۱۱۱  

 الف_ابوهریره        ب_عویمر        ج_عطیه       د_عایشه

داده خواهد شد" توسط کی روایت شده است؟ش دو زبان آتشین _حدیث "کسی که در دنیا دو روی باشد در آخرت برای۱۱۱  

 الف_جابر             ب_عمار         ج_جبیر         د_صهیب

_براء پسر عازب از کدام قبیله می باشد؟۱۱۲  

 الف_اوس            ب_خزرج             ج_دوس          د_بنی سعد

ند غزوه دیگر اشتراک نموده است؟غزوه احد در چ_براء پسر عازب بر عالوه ۱۱۳  

 الف_۱۴             ب_۱۶             ج_۱۸            د_۱۹

_براء پسر عازب در کدام سال هجری وفات نموده است؟۱۱۴  

 الف_۷۸            ب_۳۳           ج_۷۲            ج_۳۸

_بر شکم خوابیدن.......است.۱۱۵  

 الف_حرام           ب_فرض           ج_سنت           د_مکروه. 

:( بحش سواالت فقه3)  
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ایحسب االنسان ان یترک سدی" معنی دقیق کلمه )سدی( چیست؟در آیت "_۱۱۶  

 الف_گمان می کند     ب_رها خواهد شد      ج_سربه خود       د_هیچکدام

دارد؟_در دنیا معاصر چند نوع نظام اقتصادی وجود ۱۱۷  

 الف_۲                  ب_۳                ج_۴             د_۵

_"سرمایه داری و بازار آزاد" نام دیگر کدام یک از نظام های ذیل است؟۱۱۸  

 الف_سوسیالیزم           ب_اسالم           ج_کپتالیزم         د_هیچکدام

سود و قمار جایز است؟_در کدام یک از نظام های اقتصادی ذیل ۱۱۹  

 الف_اسالمی             ب_کپتالیزم           ج_سوسیالیزم          د_الف درست است

اقتصادی ذیل حق کار را از مردم می گیرد ؟_کدام یک از نظام های ۱۲۱  

 الف_کپتالیزم            ب_سوسیالیزم         ج_اسالمی          د_هیچکدام

_در اقتصاد اسالمی چند نوع ملکیت وجود دارد؟۱۲۱  

 الف_۳                  ب_۲                ج_۵               د_۷

ملکیت خصوصی وجود ندارد؟_در کدام یک از نظام های اقتصادی ذیل ۱۲۲  

 الف_کپتالیزم          ب_سوسیالیزم           ج_اسالمی         د_هیچکدام

دولت ملکیتی ندارد؟_در کدام نوع نظام اقتصادی ۱۲۳  

 الف_کپتالیزم          ب_سوسیالیزم          ج_اسالمی        د_هیچکدام

_شعار اولیه کپتالیزم چیست؟۱۲۴  

 الف_آزادی دولت        ب_آزادی مشتری         ج_آزادی فرد      د_آزادی اطفال

_نظام اقتصادی سوسیالیستی چی وقت سقوط کرد؟۱۲۵  

 الف_دو دهه پیش در شوروی              ب_۳ دهه پیش در اروپا

دهه پیش در آسیا ۵آفریقا                    د_دهه پیش در  ۴ج_  

_در کدام سال بدین سو نظام کپتالیزم به مشکل مواجه شده است؟۱۲۶  

 الف_۲۱۱۶        ب_۲۱۱۹          ج_۲۱۱۱        د_۲۱۱۷

میراث چیست؟_موضوع علم۱۲۷  

 الف_مال متروکه متوفی              ب_شناختن حقوق مستحقین از متروکه میت

ملکیت باقی مانده          د_هیچکدام ج_انتقال   

_به کدام علم نصف علم گفته میشود؟۱۲۸  

 الف_فزیک           ب_میراث             ج_ریاض         د_کیمیا 

_منظور از علم الفرایض طبق حدیث رسول اکرم )ص( چیست؟۱۲۹  

 الف_علم میراث         ب_علم نجوم         ج_علم بیولوژی      د_هیچکدام

_میراث چند رکن دارد؟۱۳۱  

 الف_۲                 ب_۳                   ج_۴                د_۵
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_میراث دارید چند شرط است؟۱۳۱  

 الف_۲                ب_۳                  ج_۴                 د_۵

_حقوق متعلق به متروکه میت چند است؟۱۳۲  

 الف_۲              ب_۳                  ج_۴                 د_۵

_احکام میراث در قرآن کریم به چی شکل بیان شده است؟۱۳۳  

 الف_اجمالی             ب_تفصیلی           ج_تحلیلی         د_هیچکدام

چند نوع حق میراث ذکر گردیده است؟_در قرآن کریم برای زن ۱۳۴  

 الف_۲                   ب_۳                 ج_۴             د_۵

_منظور از برادران و خواهران پدری چند نوع مراد است؟۱۳۵  

 الف_۲                ب_۳               ج_۴                   د_۵

میباشد._اگر خواهر اوالد نداشته باشد وارث وی ......۱۳۶  

 الف_پدر             ب_کاکا             ج_برادر               د_ماما

در شریعت چند است؟فروض برای اصحاب _سهام تعیین شده ۱۳۷  

 الف_۳                ب_۴              ج_۵                  د_۶

_تعداد اصحاب فروض چند است؟۱۳۸  

 الف_۱۲           ب_۱۳            ج_۱۴                 د_۱۵

روض به چی تعداد زن است؟تعداد اصحاب ف_در ۱۳۹  

 الف_۱۲          ب_۸            ج_۴                   د_۵

_در تعداد اصحاب فروض به چی تعداد مرد است؟۱۴۱  

 الف_۱۲           ب_۸           ج_۴                د_۵

می باشد؟ تعیین شده برای اصحاب فروض سهام از گزینه های ذیل از جمله نوع اول _کدام یک ۱۴۱  

 الف_نصف         ب_ربع          ج_ثمن           د_همه درست است

سهام تعیین شده برای اصحاب فروض می باشد؟ _کدام یک از گزینه های ذیل از جمله نوع دوم۱۴۲  

 الف_ثلثان         ب_ثلث            ج_سدس         د_همه درست است

باشد؟_پدر دارای چند نوع حق میراث می ۱۴۳   

 الف_۲           ب_۳              ج_۴               د_۵

باشد برای پدر چند داده می شود؟_اگر پسر میت و یا پسر پسر میت،و یا پائین تر از آن موجود ۱۴۴  

 الف_ثمن            ب_ثلثان           ج_سدس           د_ثلث

پدر چی مقدار داده میشود؟ پسر میت موجود باشد برای_اگر دختر و یا دختر ۱۴۵  

 الف_ثلث           ب_سدس          ج_عصوبت          د_ب و ج درست است

بماند حق.......ساقط می شود.هردو _اگر از مرده پدر و پدرکالن ۱۴۶  

 الف_پدر            ب_پدرکالن          ج_برادر            د_کاکا 
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بشمار میرود؟از جمله کدام اقارب میت _جد فاسد ۱۴۷  

 الف_ذوی الفروض       ب_ذوی االرحام        ج_عصبه       د_هیچکدام

ساقط میشود._برادر و خواهر اخیافی در صورت موجودیت ...........۱۴۸  

 الف_پسر میت          ب_پدر میت            ج_پسر پسر میت        د_ الف و ج

_زوج در علم میراث دارای چند حالت است؟۱۴۹  

 الف_۲               ب_۴                 ج_۳            د_۵

برای زوج چند میرسد؟_اگر زوجه وفات نماید و دارای اوالد باشد ۱۵۱   

 الف_ثلث             ب_ربع             ج_ثمن           د_سدس 

_اگر زوجه اوالد نداشت برای زوج چند میرسد؟۱۵۱  

 الف_نصف         ب_ربع             ج_ثلثان          د_سدس

_زوجه در علم میراث دارای چند حالت است؟۱۵۲  

 الف_۲             ب_۳            ج_۴                 د_۵

_اگر زوج وفات نماید و اوالد داشته باشد برای زوجه اش چند میرسد؟۱۵۳  

 الف_ربع            ب_ثمن          ج_ثلث            د_سدس

_اگر زوج وفات نماید و دارای اوالد نباشد برای زوجه چند میرسد؟۱۵۴  

 الف_ربع           ب_ثمن            ج_ثلث         د_سدس

_دختر در علم میراث دارای چند حالت است؟۱۵۵  

 الف_۲               ب_۳             ج_۴          د_۵

دار میراث میرسد؟_اگر از میت یک دختر مانده باشد برایش چی مق۱۵۶  

 الف_نصف         ب_ثلث           ج_سدس       د_ثمن

چی مقدار میراث برایش میرسد؟_اگر از میت دو دختر و یا بیشتر از آن مانده باشد ۱۵۷  

 الف_نصف       ب_ثلثان           ج_ربع         د_ثلث

_خواهر اعیانی در علم میراث دارای چند حالت است؟۱۵۸  

 الف_۲            ب_۳            ج_۴          د_۵

_در صورتی که از میت یک خواهر اعیانی بماند برایش چی مقدار میراث میرسد؟۱۵۹  

 الف_نصف          ب_ربع         ج_ثلث            د_ثلثان 

ز میراث میرسد؟_در صورتی که از متوفی دو و یا اضافه تر از دو خواهر اعیانی بماند برایشان چی مقدار ا۱۶۱  

 الف_نصف          ب_ربع          ج_ثلث          د_ثلثان

_خواهر اعیانی با.....عصبه میشود.۱۶۱  

 الف_برادر اعیانی    ب_دختر میت     ج_دختر پسر میت       د_همه درست است  

خواهر اعیانی ساقط می شود؟ _در موجودیت کی۱۶۲  

 الف_مادر میت        ب_پدرمیت        ج_برادرمیت        د_کاکامیت
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_مادر در علم میراث دارای چند حالت است؟۱۶۳  

 الف_۲               ب_۳                ج_۴               د_۵

_حق عصبه به اساس چی مشخص میشود؟۱۶۴  

دوستیالف_قرابت و ضرورت                  ب_قرابت و   

 ج_دوری و نزدیکی                      د_دوری و ضرورت

_منظور از فروع میت؟_۱۶۵  

 الف_پدر میت                      ب_پسران میت           

 ج_پدرکالن میت                  د_اجزای پدر میت

_هرگاه درجات عصبات میت مساوی باشد در این صورت به چی اعتبار داده میشود؟۱۶۶  

 الف_قوت ضرورت      ب_قوت قرابت      ج_قوت نزدیکی         د_هیچکدام

_حجب در لغت چی را گویند؟۱۶۷  

 الف_پوشیده گی           ب_منع              ج_ ظلم                د_تساوی 

_حجب بر چند نوع است؟۱۶۸  

 الف_۲                  ب_۳                  ج_۴               د_۵

_حجب نقصان در مورد چند نفر متحقق می گردد؟۱۶۹  

 الف_۶                ب_۸                 ج_۵               د_۹

_ورثه در مساله حجب حرمات به چند نوع است؟۱۷۱  

 الف_۲            ب_۳                   ج_۴                 د_۵

ود چند نفر است؟_ورثه که اصال با حجب حرمان روبرو نمی ش۱۷۱  

 الف_۲نفر         ب_۳نفر              ج_۵نفر           د_۶نفر

نوع دوم در مساله موجود باشد صورت مساله از چند گرفته میشود؟_اگر نصف از نوع اول با برخی و یا تمام ۱۷۲  

 الف_۲          ب_۴                ج_۶               د_۱۲

دوم و یا بعضی ان در مساله یکجا شود صورت مساله از چند گرفته میشود؟با تمام نوع  _اگر ربع از نوع اول۱۷۳  

 الف_۲             ب_۴             ج_۶            د_۱۲

مختلط شود با تمام نوع دوم و یا بعضی آن صورت مساله از چند گرفته میشود؟_اگر ثمن از نوع اول ۱۷۴  

 الف_۶            ب_۱۲             ج_۲۴           د_۴۸

چند تا است؟_مخارج مسائل ۱۷۵  

 الف_۷             ب_۶            ج_۱۲            د_۲۴

_عول در لغت به چی معنی است؟۱۷۶  

 الف_منع           ب_میالن          ج_ظلم          د_ ب و ج

به عول حکم فرمود؟_اولین بار چی کسی ۱۷۷  

 الف_محمد)ص(    ب_عثمان)رض(     ج_عمر)رض(     د_ابوبکر)رض(
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کدام حالت وجود دارد؟ ۵و  ۵_بین اعداد ۱۷۸  

 الف_تداخل          ب_تماثل           ج_تباین             د_توافق

کدام حالت وجود دارد؟ ۲۱و  ۸_بین اعداد ۱۷۹  

 الف_تداخل          ب_تماثل            ج_تباین          د_توافق 

کدام حالت وجود دارد؟ ۴و  ۲اعداد  _بین۱۸۱  

 الف_تداخل          ب_تماثل           ج_تباین           د_توافق

کدام حالت وجود دارد؟ ۲۱و  ۹_بین اعداد ۱۸۱  

 الف_تداخل         ب_تماثل            ج_تباین         د_توافق

در لغت چی را گویند؟_رد ۱۸۲  

 الف_منع           ب_پوشانیدن           ج_میالن         د_رجوع 

_رد بر عکس ......است.۱۸۳  

 الف_حجب            ب_عول            ج_تصحیح           د_هیچکدام

_رد بر کی صورت نمی گیرد؟۱۸۴  

 الف_زوج              ب_زوجه            ج_پدر میت         د_الف و ب درست است

_حکم جهاد به طور عام چیست؟۱۸۵  

 الف_فرض عین          ب_فرض کفایی        ج_سنت          د_واجب.

_حکم جهاد در صورت ضرورت بر همه مسلمانان چی می باشد؟۱۸۶  

 الف_فرض عین         ب_فرض کفایی         ج_سنت         د_واجب

به تبلیغ دین اسالم پرداختند؟چند سال را با آرامش و صبر و بدون هیچ نوع مقابله عملی _حضرت رسول اکرم )ص( ۱۸۷  

 الف_۱۲              ب_۱۴            ج_۱۵            د_۱۳

از طرف خداوند متعال اجازه دفاع داده شد؟_در کدام سال به مسلمان ۱۸۸  

 الف_دوم بعثت        ب_سوم هجری          ج_دوم هجری        د_سوم بعثت

جهاد است؟_شاهرگ حیاتی تمامی جهاد ها کدام ۱۸۹  

 الف_جهاد دعوت      ب_جهاد مالی          ج_جهاد آموزشی      د_جهاد سیاسی

_ذمه در لغت چی را گویند؟۱۹۱  

 الف_عهد               ب_پیمان                ج_رجوع                د_الف و ب درست

........است._پایمال کردن حقوق ذمی۱۹۱  

 الف_مکروه           ب_مباح                 ج_مستحب               د_حرام

چی کسانی واجب نمی باشد؟_جزیه بر ۱۹۲  

 الف_کودکان        ب_زنان             ج_دیوانه گان            د_همه درست است

_کاکا و پسر کاکای میت:۱۹۴  

 الف_فروع پدرکالن میت                  ب_فروع پدر میت
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د_اصول میت                     ج_فروع میت            

_برادران میت :۱۹۵  

 الف_فروع پدرکالن میت                 ب_فروع پدر میت

د_اصول میت             ج_فروع میت                  

_پدر و پدرکالن میت:۱۹۶  

 الف_اصول پدر میت                     ب_اصول پدرکالن میت

 ج_اصول میت                            د_فروع پدرکالن میت.

:مادری _برادر۱۹۷  

 الف_برادر اخیافی است              ب_برادر اعالتی است

 ج_برادر اعیانی است                د_فروع میت است

هدف عمده این است که :_در حدیث " اجعلو االخوات مع البنات عصبه " ۱۹۸  

دانیدالف_خواهران را با برادران عصبه بگر  

 ب_خواهران را با خواهران عصبه بگردانید

 ج_خواهران را با دختران عصبه بگردانید

 د_دختران را با دختران عصبه بگردانید

پدری و مادری:_برادر ۱۹۹  

 الف_برادر اخیافی است               ب_برادر اعالتی است

 ج_برادر اعیانی است                  د_فروع میت است

تعیین و ثابت گردید است عبارت است از:که حصص سهام معینی از متروکه میت به نصوص و دالیل قطعی برایشان  _اشخاصی۲۱۱  

 الف_ذوی الفروض    ب_ذوی االرحام     ج_ماما ها       د_پسران ماما

:ی کانکورسواالت فورم هابخش ( 4)  

:جماعت که جماعت اندک )کم( به در اسالم گفتن این است روش سنت  _۲۱۱  

 الف: بزرگ تر سالم بدهد             ب: کمتر سالم بدهند 

بر اشخاص در حال تالوت سالم دهند د:موذن در حالت اذان سالم بدهد      بر  :ج  

این است که:از فواید ایمان به فرشتگان  -۱۲۲  

سخاوت و جوانمردی پیدا میکندسبب زیادت رزق میشود     ب: انسان الف:   

 ج: انسان به عظمت خداوند پی میبرد  د- در صداقت اطمینان پیدا میکند

والشر فتنه( است:)ونبلوکم باالخیر درست ) نبلوکم ( در این آیت ترجمه  -۲۱۳  

شما رادر فتنه آزموده بودمالف: بر شما میآوریم     ب:   

 ج: شما را می آزموده بودم       د: شما را می آزماییم

چیست:عول در اصطالح علم میراث  -۲۱۴  

کم شدن سهام بر مخرج مساله مجموعه سهام    ب:  الف: اندازه  
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 ج: زیادت سهام بر مخرج مساله   د: میالن سهام واصل مساله 

میراث مستحق میراث چند نفر اند؟از جمله ذوالفروض مردان مستحق  -۲۱۵  

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

له بود ؟) رض( از کدام قبیجبیر بن مطعم  -۲۱۶  

 الف:بنی بکر      ب: قریش     ج: بنی نجار     د: اوس

زیر اند : مردان مستحقین میراث به طور از جمله ذوالفروض  -۲۱۷  

 الف- پدر کالن صحیح،پدر ، برادر اخیافی و شوهر 

پسر، پسر و شوهر    -ب  

پدر کالن صحیح،  پدر و برادر  -ج  

شوهر ، پسر و پدر کالن صحیح  -د  

خیرا فامض فان رآیت فی عاقبته له نبی )ص( خذاالمر با تدبیر قال اوصنی یا رسول هللا فقال کلیدی این حدیث ) ان رجل از فواید  -۲۱۸

غیا با امسک (؟و آن خفت   

 الف: خاموشی         ب: عجله در کار ها     ج: میل شدید صحابه کرام به نصیحت        د: اظهار حق    

فاحمد هلل فسمته واذا عطش ست قیل......................... در این حدیث حق المسلم علی المسلم فاحمد هلل(  ) عطشلمه معنای این ک -۲۱۹

 ( چیست؟ 

 الف: یر حکم هللا بگوئید        ب: چون عطسه زند پس الحمد هللا بگوید

خدا بگوید  حمد و ستایش  -عطسه می زند              د -ج  

( چیست؟ واذا دعاک فاجبه و اذا استضحک)دعاک ( در این حدیث ) کلمه  معنای این -۲۱۱  

 الف: دعا کند     ب: منازعه کند   ج: آیا دعوت کند   د: ترا دعوت کند

آن از نظام های اقتصادی مطرح در جهان است؟از گزینه های ذیل یکی  -۲۱۱  

 الف: اقتصاد جهانی    ب: فیودالیزم    ج: کپتالیزم    د: نظام اقتصادی

عزرائیل علیه السالم چیست؟ وظیفه  -۲۱۲  

ب: بارانیدن باران              ف: دمیدن در صور   لا  

 ج: قبض روح بنده گان             د:آوردن وحی به پیامبران

خود را به کسی نشان بدهند این کار : اگر فرشتگان بخواهند  -۱۳۲  

 الف: ممکن است                   ب: ناجایز  است

وجود خارجی ممکن نیست : ممکن نیست                    د: از لحاظ ج  

کلمه قرآن که مصدر است به معنی چیست؟  -۱۴۲  

 الف: نازل کردن     ب: فاصله دادن    ج: نزدیک کردن    د: یکجا کردن

حضرت صهیب صحابی جلیل القدر فرزند کی می باشد ؟ -۲۱۵  

 الف: سنان     ب: ابو صهیب  ج: ابو عبدهللا    د: ابو عبید هللا 

؟یمسک ( دلیل کاشف له اال هو و اد و آن یمسک هللا بضر فال این آیت )  -۱۶۲  

 الف: ربوبیت     ب: الوهیت     ج: توحید نفسی    د: اقتضانی
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از دنیا رحلت کرد ؟ انس ) رض( چگونه  -۲۱۷  

سان شهید شد ب: در جنگ خرادر جنگ یرموک شهید شد       الف:   

 ج: به مرگ طبیعی خود وفات کرد      د: در جنگ با مسلیمه الکذاب شهید شد 

معنی توحید الوهیت چیست؟ -۱۸۲  

 الف: تنها الیق پرستش است        ب: دارای اسماع  زیبا است 

د: تنها  هللا رسانند خیر و شر استتنها خالق و رازق است         -ج  

اثبات یکی از دالیل ذیل میباشد : یوحی الی انما الهکم اله واحد ( به مقصد ما بشر مثلکم قل انآیت شریف )  -۱۹۲  

توحید اسما وصفات          ب: توحید ربوبیت الف:   

 ج: بر موجودیت هللا تعالی         د: توحید الوهیت

عبارتنداز:  کراههم ا( معنی درست هذا االمر اکرهم  له قبل تجدون من خیر الناس فی در حدیث )  -۲۲۱  

 الف: زمانی که دانش را یاد بگیرد          ب: نسبت به همه بد بین باشد           

( کدام صحابه است؟راوی حدیث ) حق مسلم علی المسلم  -۲۲۱   

 الف: ابو دردا      ب: عایشه      ج: ابوبکر صدیق      د: ابو هریره

چیست؟ بارکه ) فعال المایرید ( در این آیت مترجمه درست ) فعال(  -۲۲۲  

فعال میکند  الف: باید فعال باشد             ب:   

 ج: باید انجام دهد                د: خوب انجام دهنده است

هللا بکم الیسر و ال یرید بکم العسر(  در این آیت مبارکه ) یرید -۲۲۳  

 کدام قسمت اراده ذکر است ؟ 

 الف: تکوینی       ب: دینی تکوینی     ج: دینی و تشریعی     د: باطنی  

: در علم میراث مراد از ذواالرحام کی هاست  -۲۴۲  

 الف: اقارب میت از جمله ذوی الفروض      

اقارب میت از جمله ذوی الفروض و عصبه: ب  

مسولین بیت المال   : ج  

 د: اقارب میت از جمله عصبه باشد

سمیع  بصیر (چی نوعقادر ،علیم ، حکیم ،  این نام ها وصفات هللا متعال ) -۲۲۵  

 نامها و صفات اند؟ 

 الف: اسما صفتی           ب: وصف صفتی اند         

فعلی             د: اسماء افعال اند : نامهای ج   

: در علم میراث وارث کیست  -۲۶۲  

 الف : به کسی گفته میشود که مستحق میراث میگردد

شود به مردن پدر گفته می: ب  

: به مال ویا ترکه گفته میشود     ج  
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: به متوفی گفته میشود که مال یا حقی از او مانده باشد د  

زیرین بود ؟از جمله کدام یکی از گروه های  انس ) رض( -۲۲۷   

انصار ج: مهاجران     د: الف: ناقالن      ب:  اهل مکه       

نیا آمده است؟حضرت عبدهللا بن عمر در کدام سال بعثت به د -۲۸۲  

 الف: سوم      ب: نهم       ج: ششم      د: پنجم

) قال : نحجزه نصره ( در این حدیث معنای این کلمه ) فان ذلک  -۲۹۲  

نصره( چیست؟ او نعلمه،  من الظلم فان ذلک   

کننده شو                ب: در کمک او باش  الف: کمک  

 ج: کمک می کند                     د: همین کمک با او است

از اقسام صبر است ؟ازگزینه های زیر یکی  -۳۱۲  

صبر بر آسایش           ب: صبر بر ثروت     الف:   

 ج: صبر بر مصیبت            صبر بر شکیبایی

نفسی الیک وفوضت امری الیک ) اللهم اسلمت در این حدیث شریف  -۲۳۱  

کر شده است؟چیز ذ........ورغبه الیک( آداب چی والجات   

باز گشت از مسافرت الف: آداب سفر           ب:   

 ج: بر خواستن از خواب       د: خوابیدن  

در حقیقت : حدیث : ۲۳۲  

 الف: تنها فرمان است              ب: وحی خفی است

 ج: وحی جلی است                 د: هیچکدام 

در کدام غزوه اشتراک کرد ؟م هجری ابن عازب صحابی جلیل القدر در سال سوبراء  -۲۳۳  

 الف: احد       ب: احزاب       ج: بدر     د: خیبر   

ششگانه پیامبر )ص( یکی از موارد زیر از حقوق بر اساس فرموده  -۲۳۴  

 مسلمانان است ؟

 الف: همراه شدن با اوست    

تداوی کردن او   ب:   

 ج: در وقت عطسه زدن یرحمک هللا بگوید

  شدن با اوهمسفر د: 

چند سهم تعیین شده است ؟برای ذوی الفروض در قرآن کریم  -۳۵۲  

 الف: ۶         ب: ۳       ج: ۴      د:۵

هللا متعال به ضد ان صفت نمی شود چی مینامند؟ان دسته از صفاتی که  -۳۶۲  

 الف: توصیفی     ب: ذاتی    ج: فعلی        د: تکوینی

عبارت قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان فلیستجیبولی( معنی درست ) اجیب ( اذا سالک عبادی عنی فانی در این آیت مبارکه ) و -۳۷۲

 انداز: 
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پس من به آنها نزدیکمو چون از من بخواهد              ب: الف:   

 ج: پس آنها بنده گان من هستند           د: میپذیرم

) اذا فقهوا ( فقهوا ( معنای درستاذا خیارهم فی السالم در این حدیث شریف ) : ۳۸۲  

 چیست؟ 

نگهدارد بهترین ها          ب: وقتی که از قهر خود دور الف:   

 ج: وقتیکه بدانند          د: هیچکدام 

ذیل تقسیم می شود؟که از صفات هللا تعالی میباشد به اقسام ) اراده (  -۳۹۲  

تکوینی و امری( قدری و امری )الف:   

و شرعی( کونی   )  قدری و امری: ب  

) خلقی وشرعی (کونی و شرعی : ج  

 د: همه غلط است

؟از کدام قسم صفات هللا تعالی میباشد )سمع وبصر (  -۲۴۱  

علمی و عملی الف: ذاتی و فعلی                 ب:   

 ج: ذاتی                            د: فعلی  

چی را میگویند ؟حجب در لغت  -۴۱۲  

 الف: منع را گویند               ب: یکجا کردن را گویند 

تحریر را گویند تزیین را گویند               د: : ج  

مراد از ) وارث ( کیست وبه کی گفته میشود ؟در علم میراث  -۴۲۲  

 الف: به مردن پدر گفته میشود        ب: به کسی گفته میشود که مستحق میراث میگردد

گفته میشود که مال یا حقی از او مانده یشود       د: به متوفی گفته مبه مال یا ترکه : ج  

چی مینامند؟شود صفات آن صفت هللا متعال به ضد و مقابل صفات را که  -۴۳۲  

 الف: صفت فعلی      ب: توصیفی    ج: گونی     د: ذاتی   

وجود دارد ؟ اقتصادی احکام اسالمی آیا در فقه  -۴۴۲  

 الف: نخیر      ب: بلی      ج:   به تحقیق نیاز دارد     د: تحقیقی صورت نگرفته

دارای چند حالت است؟ در میراث ،شوهر  -۴۵۲  

 الف:۵             ب: ۲       ج: ۴        د: ۳ 

معنای درست خیر فامض وان خفت غیا فامسک(حدیث شریف) فی عاقبته در  -۴۶۲  

 فامض  چیست؟ 

 الف: به سر برسان              ب: گذشت 

تدبر کن                       د: بگذار : ج  

از کدام قبیله می باشد؟ عویمر مشهور به ابودرداء -۴۷۲  

 الف: خزرج      ب: اوس     ج: بنی نضیر     د: بنی عامر 
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  عبادت ز ااحج وامثال آن هعبادت های مانند روزه، زکات،  -۴۸۲

: های به معنی   

ب: عام است      مخصوص البعض استالف:   

 ج: خاص است                    د: مفرده است 

فانی را وداع گفت: در کدام سال جهان  عبدهللا بن مسعود  -۴۹۲  

 الف: سی و سوم هجرت         ب: سی و دوم هجرت

د: سی و چهارم هجرت: سی و یکم هجرت            ج  

نمی شود چی مینامند؟به ضد ان صفت صفاتی که هللا تعالی ان دسته از  -۵۱۲  

 الف: ذاتی       ب: فعلی            ج: تکوینی      د: توصیفی

است؟ در میراث زوجه دارای چند حالت  -۲۵۱  

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

علم میراث را کی نصف علم گفته است؟  -۲۵۲  

 الف: عمر فاروق      ب: ابو حنیفه     ج:  اما شافعی    د: نبی علیه السالم

که از جمله است؟ نیز یاد میشود  بنام های دیگر عقیده اسالمی  -۲۵۳  

 الف: فقه اکبر             ب: اصول حدیث   

اصول قرآن            د: اصول فقه  ج:   

شده اند ؟نوع تقسیم هللا تعالی بر چند اسماء  -۲۵۴  

قرآنی و سنتیالف: علمی و عملی            ب:   

 ج: ذاتی وصفتی                د: افرادی و اجتماعی 

برای ذات خود ثابتاهل سنت و جماعت در اسما وصفات هللا تعالی  -۲۵۵  

ثابت میکند ،تعطیل......؟و با پیغمبر اکرم صلی هللا علیه و آله و سلم  هکرد  

 الف: می کند     ب: نمی کند     ج: بعضی را تعطیل می کند    د: هیچکدام 

لشکر اسالم قبل از آغاز جنگ اساس فرموده پیامبر اکرم ص فرمانده به  -۵۶۲  

زیر دعوت نماید در صورت با دشمنان مشترک ، آنان را بر یکی از مواد    

با آنان بجنگید : نپذیرفتن   

 الف : اسالم     ب: ترک منازعه       ج: صلح     د: اصالح ذات البین

م گردیده است : تقسیتوحید به اقسام ذیل  -۵۷۲  

صفاتتوحید عزت ،ذات، واسماء و الف:   

 ب: توحید ربوبیت و الوهیت و اسماءوصفات 

توحید عقاید و ربوبیت : ج  

هیچ کدام: د  

میرود؟از کدام قسم صفات هللا تعالی بشمار سمع و بصر  -۵۸۲  
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 الف: ذاتی        ب: فعلی       ج: علمی و عملی      د: هیچکدام

از سهام در علم میراث کدام ها اند ؟م نوع دو -۵۹۲  

ثو ثلسدس نصف، ربع وثمن           ب: ربع ، الف:   

 ج: نصف ، ثلثان و ثمن          د: ثلث، ثلثان وسدس 

صفات هللا تعالی است؟ و کالم از کدام قسم از اقسام حیات  -۶۱۲  

 الف: فعلی      ب: ذاتی     ج: تکوینی      د: کونی 

( معنای درست کلمه ) الیسلمه( چیست؟  معنای درست کلمه ) الیسلمهالیظلمه والیسلمه(  المسلمخو)المسلم آشریف ن حدیث در ای -۶۱۲  

تسلیم نمی گیرد   تسلیمش نمی شود            ب: الف:   

 ج: سالم ودر امن است             د: به دشمن تسلیمش نمیکند

والحیاء.............عن الطریق ن شعبه بغض وسبعودر این حدیث ) االیمان  -۲۶۲   

الطریق عبارتند از : معنای درست کلمه  عنشعبه من االیمان(   

 الف: از راه       ب: از صراط المستقیم    ج: از راه خود    د: از راه راست 

نامها اند؟و بصیر( چه نوع  علیم ، حکیم ، سمیع متعال ) قادر، هللا این نامهای  -۲۶۳  

 الف: فعلی      ب : صفات       ج: اسماء صفتی       د: الف وب 

دلیل است برای : ( کل شی وکیل هللا خالق کل شی و هو علی آیت مبارکه ) این  -۲۶۴  

 الف : توحید ربوبیت                ب: توحید الوهیت 

هیچکدامج: توحید اقتصاد                    د:   

ند حالت دارد؟چبرادر و خواهر اخیافی : ۲۶۵  

 الف_۴              ب_۳             ج_۲                 د_۱

_در جهان چند نوع نظام اقتصادی وجود دارد؟۲۶۶  

 الف_۳              ب_۴            ج_۵              د_همه

است؟ به یک باز امور ذیل اشاره شده_آیت کریمه "و ما ینطق عن الهوی ان هو اال وحی یوحی" ۲۶۷  

 الف_علت            ب_تبلیغ           ج_صدق و راستی پیغمبران       د_هیچکدام

_میراث دارای شرط ذیل است؟۲۶۸  

مال باقی مانده با ترکه                ب_به مالی که از متوفی باقی مانده الف_  

 ج_مردن مورث و زنده بودن وارث     د_هیچکدام

والی بحرین مقرر گردید؟_ابوهریره در زمان کدام ۲۶۹  

 الف_عثمان)رض(      ب_علی)رض(       ج_عمر)رض(       د_هیچکدام

_کسی که از موجودیت فرشته گان منکر شود چیست؟۲۷۱  

 الف_فاسق           ب_مشرک         ج_مبتدع           د_کافر 

خیرا فامض و آن خذاالمر بالتدبیر و فان رایت فی عاقبه وسلم  النبی صلی هللا علیه_در این حدیث " الوصنی یا رسول هللا فقال له ۲۷۱

 خفت غیا فامسک" معنی درست )خذ( چیست؟

 الف_خوب کن         ب_بگیر         ج_خزانه کن        د_بخور
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_انس )رض( نواسه کیست؟۲۷۲  

 الف_مالک            ب_ذهیل            ج_نضر           د_حمزه 

تعالی است؟از کدام قسم صفات هللا _حیات و کالم ۲۷۳  

 الف_صفات کونی     ب_صفات ذاتی       ج_صفات تکوینی     د_صفات فعلی

کدام قسم اراده ذکر است؟_در آیت " ولکن هللا یفعل مایشاء" ۲۷۴    

 الف_دینی وتشریعی      ب_تکوینی        ج_دینی        د_تشریعی

اراده خود کاری را انجام دهد یا ترک کند در لغت تعریف است برای:زنده می تواند موافق آن هر موجود _آن صفتی که بواسطه ۲۷۵  

 الف_حیات             ب_اراده          ج_علم              د_قدرت

وی در میراث حق آن؟_اگر از میت پدر مانده باشد پس برای خواهر اعیانی ۲۷۶  

 الف_ثلث             ب_ربع           ج_ساقط            د_دوثلث

_شروط میراث چند تا است؟۲۷۷  

 الف_۲             ب_۱                ج_۳             د_۴

_توحید الوهیت عبارت است از:۲۷۸  

 الف_تنها هللا دارای اسماء و صفات زیبا است

 ب_تنها هللا تعالی الیق عبادت است

 ج_تنها هللا رساننده خیر و شر است

تعالی خالق و رازق است د_تنها هللا  

هللا در عدد این است که صفات هللا تعالی :_فرق بین اسماء صفتی و صفات ۲۷۹  

 الف_تنها در احادیث ذکر کرده اند        ب_تنها در قرآن ذکر گردیده است

 ج_از اسماء او تعالی بیشتر است         د_هیچکدام

_عبادت در شریعت بر دو معنا زیر آمده است؟۲۸۱  

 الف_عام و خاص     ب_عملی و علمی    ج_مطابق قرآن و سنت   د_شرعی اصطالحی 

عبادی( چیست؟..." معنی درست )و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع _در آیت "۲۸۱  

و چون از تو پرسیدالف_من به بنده گانم نزدیکم            ب_  

 ج_و چون از من پرسیدند              د_بنده گان من

_تعداد سهام ذکر شده در موضوع میراث بر چند نوع تقسیم می شود؟۲۸۲  

 الف_۷            ب_۲            ج_۸              د_۴

چیست؟_ترجمه " لبیک اللهم لبیک" در ۲۸۳  

 الف_تنها تو الیق بنده گی هستی          ب_اطاعت و فرمانبرداری کنید

 ج_به فرمانبرداری تو ایستاده ام          د_ما حاضریم بارالها ما حاضریم

االذی عن الطریق و الحیاء شعبه من سبعون شعبه فاضلها قول ال اله هللا و ادنا ها اماطه _در حدیث شریف " االیمان بضع و ۲۸۴

 االیمان" از هفتاد و چند شعبه ایمان چند شاخه آن ذکر گردیده است؟

 الف_۲۳          ب_۷۲           ج_۱۱          د_هیچکدام
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به نام های ذیل نیز یاد می شود؟_عقیده اسالمی ۲۸۵  

 الف_اصول فقه    ب_اصول قرآن     ج_اصول حدیث    د_اصول دین

ذیل دلیل توحید ربوبیت است؟_یکی از آیات ۲۸۶   

الرحمن الرحیمالف_الهکم اله واحد ال اله اال هو   

 ب_هللا خالق کل شی و هو علی کل شی وکیل

و السارقه ج_السارق   

 د_اعدلوا هو اقرب للتقوی 

فاذا قرناء فاتبع قرانه" چیست؟جمعه و قرانه ان علینا _ترجمه درست کلمه )قرانه( در این آیت "۲۸۷  

 الف_گرد آوری کن    ب_وقتی نازل کردیم آنرا    ج_خواندن آن     د_هیچکدام

،حکیم، سمیع وبصیر( چی نوع نام ها و صفات اند؟_این نام ها و صفات هللا متعال )قادر، علیم ۲۸۸  

 الف_وصف صفات اند    ب_نام های فعلی    ج_همه درست     د_اسماء صفتی

ضد آن چی می باشد؟_اراده که از صفات ذاتی هللا متعال است ۲۸۹  

 الف_عاجزبودن         ب_بی تدبیربودن       ج_مجبوربودن     د_بی سنجش بودن

بر اثبات کدام نوع توحید است؟اال هوو ان یمسک بخیر فهو علی کل شی قدیر" دلیل و ان یمسک هللا بضر فال کاشف له _در آیت " ۲۹۱  

 الف_الوهیت         ب_ربوبیت        ج_اسماء وصفات      د_هیچکدام

برای زوجه چند حصه متروکه داده می شود؟اوالد نماند _اگر از زوج ۲۹۱  

 الف_ثمن            ب_سدس              ج_ثلث             د_ربع 

_میراث دارای چند رکن است؟۲۹۲  

 الف_۲            ب_۱             ج_۳            د_۴

_معنی )ادناها( چیست؟۲۹۳  

 الف_کوجکترین          ب_پائینترین       ج_اول و دوم        د_بلندترین 

_توحید به چند نوع است؟۲۹۴  

 الف_۲               ب_۴               ج_۵         د_۳

_حقوق متعلق به متروکه میت چند است؟۲۹۵  

 الف_دو           ب_پنج              ج_چهار           د_سه 

_مالئک از چی آفریده شده اند؟۲۹۶  

 الف_نور           ب_خاک            ج_آتش            د_باد 

لم میراث مخرج ثمن چند است؟_نظر به قاعده سهام در ع۲۹۷  

 الف_شش            ب_هشت         ج_دو             د_چهار 

_نام اصلی ابوهریره چیست؟۲۹۸  

 الف_عبدالرحیم    ب_عبدالرحمان      ج_عبدهللا      د_صخر

العلم" مراد از )الفرایض( چیست؟_در حدیث " تعلموا الفرایض و علمه فانه نصف ۲۹۹  
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 الف_علم فقه      ب_علم میراث       ج_علم توحید      د_علم عقیده

_یکی از گزینه های ذیل از دالیل اثبات توحید الوهیت است؟۳۱۱  

 الف_قل هوهللا احد هللا الصمد             ب_یاایهاالذین آمنوا

السارقهالینکح االزانیه                 د_السارق و ج_الزانی   

است؟میراث بر چند نوع تقسیم شده ر موضوع تعداد سهام ذکر شده د -۱۱۳  

 الف: ۷        ب: ۲       ج: ۶          د: ۴

واذا سالک عبادی عنی فانی قریب( معنای درست کلمه عبادی  چیست؟ در این آیت )  -۱۲۳  

 الف: بندگان من                ب: من به بنده گانم نزدیکم     

پرسند و چون از من و چون از من پرسید         د: : ج  

والملک ال شریک لک " شریک لک لبیک ان الحمد لک  حدیث شریف لبیک اللهم لبیک الترجمه: " لبیک اللهم لبیک " در این  -۱۲۳

 چیست؟ 

 الف: تنها تو الیق بنده گی هستی 

می کنم : اطاعت و فرمانبرداری ب  

: ما حاضریم بار الها ما حاضریم ج  

 د: به فرمان برداری تو ایستاده ام

که از جمله:عقیده اسالمی بنام های دیگر نیز یاد میشود  -۳۱۳  

حدیث    ب: اصول                   الف : اصول فقه    

 ج: اصول قرآن                      د: اصول الدین

یکی از آیات ذیل دلیل توحید ربوبیت است:  -۳۱۴  

السارق و السارقه الف :   

ال اله اال هو الرحمن الرحیم واحد ب: الهکم اله   

 ج: هللا خالق کل شی و هو علی کل شی وکیل 

  هو اقرب للتقوی د: اعدلوا 

قرانه(  چیست؟ان علینا جمعه و قرانه فاذا قرناء فاتبع کلمه ) قرانه( در این آیت مبارکه) ترجمه درست  -۱۵۳  

وقتیکه نازل کردیم آنرا الف: گرد آوری کن               ب:   

 ج: خواندن آن                      د: خواندن آن را پیروی کن

ذاتی هللا تعالی است ضد آن چی می باشد؟ اراده که از صفات  -۱۶۳  

بودن                 ب: بی تدبیر بودنالف: عاجز   

 ج: مجبور بودن                  د: بی سنجش بودن 

نام اصلی ابوهریره چیست؟ -۱۷۳  

 الف: عبدالرحمن                ب: عبدهللا 

 ج: سخر                          د: عبد الرحیم

علم و حیات از کدام قسم صفات هللا تعالی میباشد؟ -۱۸۳  
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ذاتی  الف: فعلی                    ب:   

 ج: ازلی                      د: ب وج

الفرایض چیست؟ نصف العلم ( مراد از ) تعلموا الفرایض و علمه فانه در این حدیث شریف  -۳۱۹  

 الف: علم فقه        ب: علم میراث      ج: علم توحید     د: علم عقیده   

است؟دالیل اثبات توحید الوهیت  از گزینه های ذیل  یکی از-۳۱۱  

 الف: قل هو هللا احد هللا الصمد 

: یا ایهالذین آمنو ب  

الزانی ال ینکح اال زانیه : ج  

و السارقه  السارق: د  

 


