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 کرد؟ تقلید هدتازمج باید مواردي چه در 

 .دین احکام در

 چیست؟ وضو مهم شرایط 

 .باشد كپا وضو آب و نباشد غصبی وضو، جاي و وضو آب

 دارد؟ حکمی چه دادن غسل از قبل تمی بدن به زدن دست 

 .کرد غسل باید

 شود؟ می غسل شدن واجب باعث چیزي چه 

 .میت مس و زنان براي زایمان از پس روز چند زنان، در ماهانه عادت از بعد شدن پاك جنسی، آمیزش

 کنیم؟ می تیمم زمانی چه 

 کـم  کـردن،  غسـل  و وضـو  براي وقت و باشیم نداشته دسترسی آب به باشد، داشته ضرر آب با شستشوي

 .باشد

 است؟ معنی چه به نماز در» االحرام تکبیره« 

 .کردن نیت از بعد» اکبر ...ّا« گفتن

 است؟ معنی چه به نماز در مواالت 

 .دادن انجام یکدیگر دنبال و زیادي  فاصله بدون را نماز اعمال یعنی

 بخواند؟ شکسته نماز تا بنماید فرسخ چند قصد باید نباشد، مسافرت او شغل که کسی 

  فرسخ 8

 خواند؟ شکسته توان می را نمازهایی چه 

 .عشاء و عصر ظهر، رکعتی، 4 نمازهاي

 است؟ الزم جماعت نماز برگزاري براي نفر دچن حداقل 

  نفر 2

 شود؟ می واجب آیات نماز نخواند مواقعی چه در 

 .زلزله و) گرفتگی ماه( خسوف ،)گرفتگی خورشید( کسوف

 است؟ رکعت چند آیات نماز 

  .رکعت 2

 گیرند؟ می روزه ماهی چه در مسلمانان 

  .رمضان ماه

 است؟ مقدار چه گرفتن روزه زمان 

  .مغرب اذان تا صبح ازادان

 دارد؟ نام چه رمضان ماه از پس روز، اولین 

  اسالمـی احکام
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  .فطر عید

 دارد؟ نماز اعیاد از یک کدام 

  .قربان عید و فطر عید

 ؟دارد تفاوتی چه یومیه نمازهاي با عید نماز 

  .دارد تقنو 4 دوم رکعت و قنوت 5 اول رکعت در و است رکعت 2 عید نماز

 است؟ مقدار چه به ،)فطریه( فطر زکات 

  .نفر هر براي کیلو 3

 داد؟) فطریه( توانمی را چیزهایی چه 

  .ذرت  برنج  خرما  جو  گندم: مانند خوراکی مواد

 باشد؟ داشته شرایطی چه باید جماعت، امام 

  .بخواند صحیح طور به را نماز  زادهحالل  عادل  امامی 12 يشیعه  عاقل  بالغ

 است؟) محرا( ممنوع هاییراه چه از ثروت کسب 

  .احتکار و تقلب رشوه، ربا،

 گیرد؟نمی تعلق زکات محصول کدام به 

  .برنج

 گیرد؟نمی تعلق زکات دام کدام به 

  .اسب

 گویند؟می چه بدهد، زکات باید شد آن داراي وقتی شخص که را حدي 

نصاب حد. 

 کنند؟ استفاده زکات از توانندنمی کسانی چه

  .سید غیر افراد از هاشم بنی سادات

 است؟ درصد چند امام سهم و خمس پرداخت 

 .درصد 20

 گیرد؟نمی تعلق خمس چیزي چه به

  .هدیه

 گویند؟می» مستطیع« کسی چه به 

 معـاش  امـرار  نظـر  از حج، از بازگشت در و باشد داشته را سفر سالمتی و توانایی و سفر خرج که کسی به

 .نیافتد زحمت به) زندگی(

 شود؟می برگزار ماهی چه در حج مراسم 

  .ذیحجه

 شود؟می آغاز عملی چه با حج مراسم 

  .احرام
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 باشد؟می حج مناسک جزء بقیع، ائمه مرقد زیارت آیا 

  .خیر

 بکند؟ باید کار چه شرعی احکام اجراي در رسیده، اجتهاد يدرجه به که شخصی 

  .کند تقلید نیست جایز

 چیست؟ شرعی احکام اجراي در نیست، مجتهد که شخصی يوظیفه 

  .کند تقلید رایط،الشَ جامع مجتهد زا باید

 باشد؟ شرایطی چه داراي باید کرد، تقلید او از بتوان که کسی 

  .باشد عشري اثنی يشیعه و آگاه و اعلم عادل،

 کنیم؟ استفاده توانیممی فارسی کتاب کدام از مجتهدین، فتواهاي فهمیدن براي 

  .المسائلتوضیح

 ست؟ا متنوع و حرام معامالت در مواردي چه 

  .فروشیگران و تقلب احجاف،

 چـه  شود،می پرداخت داوران یا و متصدیان به کسی حق کردن پایمال براي که کاالیی یا پول 

 دارد؟ نام

  .رشوه

 باشد؟ دارا را شرایطی چه باید قاضی اسالم در 

  .نماید رعایت را عدالت و داشته کامل آشنایی اسالمی حقوق و فقه به نسبت باید

 چه؟ یعنی» ونهمضم يعاریه« 

 آن جبـران  مسـئول  گـردد،  وارد خسـارتی  آن بـه  یـا  و شده گم ایم،گرفته) قرض( عاریه به که چیزي اگر

  .هستیم

 دارد؟ حکمی چه زندگی يهزینه درآوردن براي کارکردن 

  .است عینی واجب

 است؟ حرام مشاغلی چه 

 .دست این از کارهایی و بینیفال بازي،شعبده ري،گجادو-

 .قمار وسایل و عیاشی وسایل الکلی، مشروبات فروش و ریدخ و ساختن-

 .موقوفه امالك فروش و خرید-

 است؟ حرام هایینوشیدنی چه اسالم نظر از 

  .باشد آورمستی و الکلی که هایینوشیدنی

 چیست؟) مزارعه( از منظور اسالم در 

 .کشاورزي هايفعالیت قرارداد

 است؟ معنی چه به اسالم در) مسافات( 

  .درختان و باغداري هايفعالیت براي ادقرارد
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 است؟ معنی چه به اسالم در) مضاربه( 

 .بازرگانی و فروش و خرید هايفعالیت براي قرارداد

 چیست؟ اسالمی قراردادهاي و معامالت در طرفین شرایط 

  .باشند داشته اختیار و آزادي و بوده عاقل و بالغ

 است؟ معنی چه به اسالم در) توبه( 

 .آینده در شایستگی و پاکی راه در حرکت و گذشته خطاي از بازگشت -

 .نکنند کاري چنین آینده در که جدي تصمیم و ناروا کار انجام از شدن پشیمان -

  .واجب اعمال جبران و دارند شخص گردن به که مردم حقوق اداي -

 است؟ معنی چه به) ایمان( 

  ... و مسلک یک ،دین یک مطلب، یک شخص، یک: به کامل قلبی اطمینان و اعتماد

 دارد؟ حکمی چه کودکان به نجس چیز خوراندن 

  .نیست جایز

 دارد؟ حکمی چه باشد نوشته آن بر خدا نام که کاغذي کردن نجس 

  .کشید آب را آن فورا باید شود، نجس اگر و است حرام

 هستند؟ نجس) دریایی خوك و سگ( آیا 

  .خیر

 چیست؟ اشوظیفه است دهش نجس مسجد زمین یا بام یا دیوار بفهمد کسی اگر 

  .کند تطهیر را آن فوراً باید

 دارد؟ حکمی چه طال هايزینت یا بافتطال و ابریشمی هايلباس با نمازخواندن 

  .نیست جایز مردان براي ولی جایز بانوان براي

 شود؟می نجس نجس، چیز با برخورد اثر در آبی چه 

  .قلیل آب

 شوند؟می نجس زمانی چه جاري و کر آب 

  .کند تغییر نجاست اثر در آن، بوي و طعم گ،رن

 انجـام  غسلی چه بگیرد، فرا آب را مانبدن تمام که رویم فرو آب در کردن غسل براي هرگاه 

 ایم؟داده

  .ارتماسی غسل

 بایـد  چـه  بـزنیم،  دسـت  است استخوان داراي که انسانی بدن از شده جدا قسمت به هرگاه 

 بکنیم؟

  .بکنیم میت مس غسل باید

 دارد؟ حکمی چه فرد، هر بر مسلمان دفن و نماز و کفن و غسل امانج 

 .است کفایی واجب
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 داد؟ انجام چگونه باید را میت غسل 

  .دهندمی غسل را میت خالص، آب به سپس و کافور به کردن مخلوط از بعد سدر، به مخلوط آب با

 دارند؟ یکدیگر با تفاوتی چه غسل، از بدل و وضو از بدل تیمم 

م در و دارد فرق هم با هانآتنیزنندمی زمین به را هادست نوبت 2 سل،غ از بدل تیم. 

 است؟ حرام اسالم در پرندگانی چه خوردن 

 .دارند منقار و چنگال که شکاري پرندگان -

  .ندارند دانچینه که پرندگانی و زنندمی بال کم پرواز موقع در که پرندگانی -

 ؟چیست) کردن ذبح( براي الزم شرایط 

 .ببرند را خدا نام ذبح، هنگام و کنند ذبح قبله به رو را حیوان باشد، مسلمان کنندهذبح

 کنند؟می نهر ،)ذبح( جاي به را حیوانی چه 

  .شتر

 دارد؟ حکمی چه دهد، جان آب از بیرون و بگیرند آب از زنده را دارفلس ماهی اگر 

  .است حالل آن خوردن و بوده پاك

 ؟است معنی چه به) نفاق( 

  .دورنگی و دورویی

 است؟ الزم خانواده افراد از یک کدام ياجازه ازدواج، براي اسالم در 

  .پدر

 کرد؟ ازدواج شودنمی کسانی چه با 

  .رضاعی و سببی نسبی، محارم

 چیست؟ در موقت و دائم عقد تفاوت 

 .ندارد را زن زندگی تامین و نفقه مسئولیت مرد موقت، عقد در -

  .بردنمی ارث هرشو از زن موقت، عقد در -

 است؟ معنی چه به) موات احیاي( 

  .بایر زمین آبادکردن

 است؟ چگونه اسالم در مالکیت انتقال 

  .گیردمی صورت ارث راه از که قَهري انتقال و شودمی انجام معامله راه از که اختیاري انتقال

 است؟ معنی چه به) بیع( 

  .پول یا دیگري االي براي در دیگري به کاال عین انتقال

 است؟ معنی چه به) هبه( 

  .بالعوض بخشش صورت به پول، یا کاال کردن منتقل

 گویند؟می) نقد( ايمعامله چه به 

  .شوندمی بدل و رد معامله هنگام و موجودند 2 هر آن قیمت و کاال آن در که ايمعامله به
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 گویند؟می) سلم یا سلف( ايمعامله نوع چه به 

 .شودمی پرداخت فروشنده به نقدا آن قیمت ولی نیست موجود کاال آن، در که ايمعامله به

 کرد؟) فسخ( توانمی را معامله یک صورتی چه در

 قـرارداد  محـل  از طرفین و باشد شده مغبون طرفین از که زیادي حد در باشد، معیوب کاال: که صورتی در

 .باشند نشده خارج

 گیرد؟می تعلق زکات) نقره و طال( به زمانی چه 

  .باشد مالک اختیار در سال یک حدود و برسد ابنص حد به باشد، سکه

 است؟ هاییراه چه از المالبیت درآمد

 .خمس و جزیه خراج،

 ببرید؟ نام را فقه در شیعه فقهاي استنباط منابع 

  .قیاس اجماع، قرآن،

 نیست؟ جایز تقلید مواردي چه در 

 .دین اصول

 چیست؟) سبق( از منظور اسالم در 

  .دوانیاسب ابقهمس

 چیست؟) رِمایه( از منظور اسالم در 

  .تیراندازي مسابقه

 است؟ رکعت چند شب ينافله نماز 

  .رکعت 11

 است؟ رکعت چند روزشبانه در هانافله و یومیه نمازهاي مجموع 

  .رکعت 28

 است؟ رکعت چند جمعاً روزشبانه در مسافر نمازهاي 

  .رکعت 11

 دارد؟ قنوت چند جمعه نماز 

  .رکوع از قبل اول رکعت در قنوت یک قنوت، 2

  .رکوع از بعد دوم رکعت در قنوت یک و

 دارد؟ تکلیفی چه کند) افطار( عمداً را رمضان ماهروزه که شخصی 

  .بگیرد روزه درپیپی روز 60 باید آن، قضاي بر عالوه

 است؟ زمانی چه شرعی ظهر 

  .کند میل مشرق طرف به و برسد حداقل به شخص يسایه وقتی

 است؟ زمانی چه شرعی مغرب 

  .کرند میل مغرب طرف به سر، باالي از و شود تمام شرق قسمت) حمره( سرخی وقتی
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 دارد؟ حکمی چه) نقره و طال( ظروف از استفاده 

  .است حرام هردو مردان، و زنان براي

 شود؟می پاك جوشانند،می که را انگوري آب موقع چه 

  .بماند باقی آن  وقتی

 کنیم؟ تطهیر باید چگونه باشد زده زبان) سگ( که را ظرفی 

 قلیـل  آب یا جاري آب یا کُر آب در مرتبه 2 واجب، احتیاط بنابر و کنیم مال خاك پاك، خاك با باید اول

 .بشوییم

  است؟ معنی چه به) جبیره( 

مـی ) جبیـره ( گذارند،می آن نندهما و زخم روي که دوایی و بندندمی را شکستگی و زخم آن با که چیزي

  .نامند

 )است؟ قدر چه مسافر، نماز خواندن شکسته براي) ترخّص حد 

 .اذان صداي نشنیدن و شهر دیوار ندیدن

 دارد؟ نگه عده باید مدت است،چه کرده فوت شوهرش که زنی 

 .روز ده و ماه3     

 گویند؟می چه ندارد صاحبی و شده پیدا که کودکی به

  .لقیط

 گویند؟ می چه شود می پیدا کهاي  گمشده حیوان به 

  .ضاله

 گویند؟ می چه شده پیدا که مالی به

 .لقطه

 شود؟ خورده نباید و نیست گوشت،حالل حالل حیوان از هایی قسمت چه 

  )نخاع(تیره مغز و دنبالن، خون،

 چیست؟ اسالم در محارب جزاي 

  .تبعید یا پا و دست کردن قطع یا دارزدن و کشتن

 برسد؟ زمین به نیست الزم بدن قسمت ده،کدامسج در 

  .صورت

 دارد؟ حکمی چه برگرداند روي اسالم دین از که کسی 

  .گردد می واجب او قتل و شود می حرام او بر همسرش شده، مرتد

 شود؟ می ثابت گرفتن روزه براي ماه اول چگونه 

  .باشد گذشته قبل ماه از روز 30 یا و دهند شهادت عادل شاهد نفر دو یا.ببینیم را ماه هالل شخصاً

 بخوانیم؟ نماز در حمد سوره بجاي توانیم نمی را قرآنهاي  سوره از یک کدام 

  .والنجمي  سوره و علقي  سوره
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 است؟ عقدي چگونه الزم عقد 

  .نیست فسخ قابل خاصی شرایط با انعقاد،جز از پس

 است؟ حرام گرفتن روزه سال، از ایامی چه در 

  ).اضحی(نقربا عید و فطر عید

 نیست؟ جایز اسالم در اییه روزه چه 

  .وصالي  روزه و سکوتي  روزه

 چیست؟ اسالم در مرد یک قتل دیه 

  .گاو دویست یا و طال دینار هزار یا و شتر صد

 است؟ معنی چه به) الوجود واجب( 

  .نیست غیر شدن،محتاج هست براي.نیست جداشدنی او از هستی که است ذاتی .اوست خود از او هستی

 باشد؟ متعدد تواند نمی) الوجود واجب( دلیل چه به 

  .است مغایر وجود با بودن مرکب و است بودن مرکب مستلزم تعدد، زیرا

 است؟ معنی چه به) الوجود ممتنع( 

 .گویند می الوجود باشد،ممتنع داشته وجود تواند نمی که وجودي به

 است؟ معنی چه به) تعزیر( 

  .شرع حاکم تشخیص به حد، از کمتر است هایی تنبیه

 بخوانیم؟ رااي  سوره چه باید حمدي  سوره قرائت از نماز،بعد در 

 .بخوانیم را کاملي  سوره یک توانیم می دارند، واجبي  سجده که هایی سوره از غیر به

 دارد؟ حکمی چه مسلماني  مرده تشریح اسالمی، فقه در 

  .دارد دیه و است حرام

 انـد،  آورده بیرون زنده حیوان شکم از که گوشت حالل نحیواي  مردهي  بچه گوشت خوردن 

 دارد؟ حکمی چه

 .است حرام

 دارد؟ حکمی چه دارد احتیاج آن به آدمی که مسائلی گرفتن یاد 

  .است واجب

 دهد؟ انجام) ارتماسی غسل( تواند نمی شخصی چه 

  ).واجبي  روزه( است روزه که شخصی

  .است بسته احرام عمره براي که شخصی و است بسته احرام ، حج براي که شخصی

 است؟ چگونه برد، سر به ماهانه عادت حال در که صورتی در زن دادن طالق 

  .است باطل

 است؟ صورت چه به ، واجب نماز به مستحب نماز اداي به قضا نماز از نیت برگردانیدن 

  .نیست جایز

جــمع آوری توســط  ( کاریاب دات نت )  مرجــع آگــهی های استخدامــی



 سئواالت رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه هاي حضوري

 

9 

 

 دارد؟ نام چه شبي  نافله رکعتی 1 نماز 

  .وتر

 خواند؟ نماز خز و نجابس پوست با توان می آیا 

  .ندارد اشکال. بله

 بخواند؟ کامل را نماز تواند می مسافر اماکنی چه در 

  .کوفه مسجد و مسجدالنبی مسجدالحرام،

 ندارند؟ عده طالق از بعد هایی زن چه 

  .باشند داشته سال 9 از کمتر که زنانی و یائسه زنان

 است؟ صورت چه هب عشا و مغرب و صبح نمازهاي در سوره و حمد خواندن 

  .بخوانند بلند صداي با توانند می نباشد، نامحرم که جایی در زنان و بخوانند بلند صداي با باید مردان

 است؟ مستحب) شنبه5( جمعه شب در دعایی چه خواندن 

  .کمیل دعاي

 چیست؟ حج مناسک در) تقصیر( از منظور 

  .ناخن و مو کردن کوتاه

 است؟ معنی چه به) جمرات رمی( 

 روزهـاي  در ریـزه  سـنگ  7 پرتـاب  و عقبـه  حجره نام بهاي  میله به قربان عید روز در ریزه سنگ 7 ابپرت

  .عقبه و میانی و اولی حجره میله 3 به دوازدهم و یازدهم

 است؟ معنی چه به) جایز عقد( 

 .باشد فسخ قابل که است عقدي

 دارد؟ حکمی چه دینی مسائل آموختن قبال در گرفتن اجرت 

  .است حرام

 دارند؟ یکدیگر با فرقی چه جعاله و اجاره 

 ممکن جعاله، در ولی. دهد می انجام را کار مقرر موعد در و بالفاصله کننده اجاره شخص اجاره، قرارداد در

 .باشد فاصله کار انجام و قرارداد بین است

 است؟ روز چند) باشد حامله که زنی( حملي  عده 

  .نماید حمل وضع زن که زمانی تا

 شود؟ می بریده حیوان، بدنهاي  قسمت از یک کدام) شرعی حذب( در 

 .گردن رگ دو و حلق مري،

  زن آن بـرود،  دنیـا  از ازدواج از قبـل  و درآورد خود عقد به را زنی بیماري، حال در مردي اگر 

 برد؟ می ارث مقدار چه

  .برد نمی ارث زن آن

 چیست؟ رمضان ماهي  روزه قضاي کردن باطلي  کفاره 
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) طعـام ( غـذا )  گـرم  750 معـادل  سیر 10 حدوداً( مد یک کدام هر به فقیر 10 به یا و گرفتن زهرو روز 3

  .دادن

 است؟ صورت چه به بدن اعضايي  دیه 

 هر براي و کاملي  دیه نصف آنها از کدام هر ،.... و گوش 2 پا، 2 دست، 2 مثل باشد زوج بدن، اعضاي اگر

  .است شده گرفته نظر در کامل دیه زبان، یا ینیب: مثل باشد، فرد اگر و. کاملي  دیه ،2

 کند؟ کار چه باید جماعت نماز دوم و اول رکعت در مأموم 

  .دهد می گوش جماعت امام قرائت به فقط و خواند نمی را سوره و حمد

 کدامند؟ اربعه غلّات 

  .کشمش و خرما جو، گندم،

 است؟ قدر چه اربعه غالت نصاب حد 

  .کیلوگرم 862

 شود؟ می اثبات چگونه آب بودن کر 

  .بگویند عادل مرد 2 یا و کند یقین خود انسان

 دارد؟ حکمی چه باشد، شده نجس نیست معلوم و بوده پاك آب اگر 

  .است پاك

 دارد؟ حکمی چه گوشت حرام پرندگاني  فضله 

  .است نجس

 شست؟ چگونه را صورت وها  دست باید وضو در 

  .پایین به باال از

 است؟ چگونه باشد، نقره یا طال از جنسش که ظرفی آب با گرفتن وضو 

  .است باطل

 دهد؟ انجام کاري چه باید نه؟ یا است گرفته وضو که کند شک کسی اگر 

  .بگیرد وضو باید

 خواند؟ نماز وضو بدون توان می غسلی چه با 

 .جنابت غسل

 چیست؟ شود خراب که مسجدي حکم 

  .نمایند جاده و کمل داخل را آن یا و فروخته را آن زمین توانند نمی

 است؟ چگونه نماز در اربعه تسبیحات خواندن 

 .بخوانند آهسته باید ، زنان و مردان

 دارد؟ حکمی چه شود، زیاد یا کم نماز از سجده یک اگر 

  .شود نمی باطل نماز باشد، سهو روي از اگر ولی است باطل نماز باشد، عمد روي از اگر

 دارد؟ حکمی چه شود، گفته زیاد یا کم نماز در حرف یک اگر 
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 .شود نمی باطل سهو روي از و شده باطل عمد روي از

 است؟ صورت چه به کند، می مسافرت گردش و تفریح قصد به که مسافريي  روزه و نماز 

  .بگیرد را روزه قضاي بعداً و بخواند شکسته را نماز باید

 غیـر  یـا  اسـت  ومیـه ی واجـب  نمـاز  خوانـد می امام که را نمازي داندنمی که کسی يوظیفه 

 چیست؟ مستحب،

  .کند اقتدا امام به تواندنمی

 چیست؟ است نگرفته دیوانگی زمان در که را هایی روزه حکم شود، عاقل ايدیوانه اگر 

  .نیست واجب هاروزه قضاي

 اسـت  عرفـه  روز دارد شک انسان که عرفه روز يروزه و) عاشورا روز( محرم ماه دهم يروزه 

 است؟ چگونه ن،قربا عید روز یا

  .است مکروه

 بچـه  آن حکـم  آورنـد،  بیـرون  ازشـکمش  مرده آيبچه و کنند شکار یا و ذبح را حیوانی اگر 

 چیست؟

  .است حالل و پاك باشد، روئیده بدنش در پشم یا مو و نباشد الخلقهناقص چنانچه

 دارد؟ حکمی چه شوهردار زنان کردن نذر 

  .است باطل ،شوهر ياجازه بی صحیح، شوهر ياجازه با

 چقـدر  هـا آن االرث سـهم  باشد، پسر یک و مادر یا و پسر یک و پدر فقط میت وارث هرگاه 

 است؟

  .است پسر سهم باقیمانده،  و مادر یا پدر به 

 است؟ قدر چه دختر و پسر االرثسهم 

  .دختر سهم 1 و پسر سهم 2

 دارد؟ حکمی چه کافر و مسلمان بردن ارث 

  .بردنمی ارث مسلمان از کافر ولی برده، ارث کافر از مسلمان

 دارد؟ حکمی چه مردان، در ریش تراشیدن خمینی امام فتواي به 

  .کند ترك را کار این است واجب احتیاط

 بـازي  هدف به فقط و باخت و برد قصد بدون قمار، وسایل با کردن بازيی خمین امام فتواي به 

 است؟ چگونه کردن

  .نیست جایز

 شود؟می پاك چگونه باشد، شده نجس» خون« اثر در انسان لباس و بدن اگر 

 همـان  سـپس . نمانـد  بـاقی  آلـودگی  آن از چیـزي  دیگر تا کرده برطرف کامل طور به را نجاست اثر ابتدا

 .برسد شده نجس هايقسمت يهمه به آب تا برده آب جوي یا آب شیر زیر را ده نجس قسمت
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 داشـته  اختیـار  در آب مقـدارکمی  و شـده  نجس ادرار يواسطه به بدن یا لباس از جایی اگر 

 بکنیم؟ باید چه باشیم،

 .شود پاك تا بریزیم شده نجس قسمت همان روي آب مرتبه 2 باید

 شود؟می پاك صورتی چه در نجس چیز هر 

  .نماند باقی آن در نجاست از اثري کشیدن، آب از پس که صورتی در

 دارد؟ حکمی چه بخواند، نماز و بپوشد صاحبش رضایت بدون را دیگري لباس کسی راگ 

 .باشد دیگري مال از آن يتکمه یا نخ فقط چه اگر است، باطل نمازش

 انگشـت  بـه  عقیـق  انگشـتر  و خوش بوي و عطر از استفاده و پاکیزه و سفید لباس پوشیدن 

 دارد؟ حمی چه نماز، در کردن

  .است مستحب

 دارد؟ حکمی چه نماز، در دارد حیوان یا انسان يهچهر نقش که باسیل پوشیدن 

 .است مکروه

 دارد؟ حکمی چه نماز، در لباس ةايتکمه بازگذاشتن 

  .است مکروه

 گیریم؟می» وضو« چگونه 

 بـه  آب رسـیدن  مـانع  چیـزي  تـا  کنـیم می وارسی را) انگشتان توك یا آرنج از( هادست و صورت ابتدا -

  ).باشد نچسبیده وضو، اعضاي به رنگ یا چسب( نشود پوست

 .گیریم می وضو خدا دستور خاطر به که کنیم می نیت -

 .شوییممی چانه تا پایین به باال از را خود صورت -

 .شوییممی پایین به باال از انگشتان نوك تا آرنج از را چپ دست سپس و راست دست -

 ).کردن مسح. (کشیممی دست مانده، دست در که وضو) خیسی( تري با را سر جلوي قسمت -

می مسح پا روي ايهانت تا هاانگشت از یکی سر از را چپ پاي روي و راست پاي روي وضو، آب تري با -

  .کنیم

 شستشـو  را مـا  صورت و دست یا بریزد آب ما صورت و دست بر وضو براي تواندمی کسی آیا 

 دهد؟

  .نیست صحیح وضویی چنین خیر،

 ؟است صحیح» تیمم« مواردي چه در 

  .باشیم نداشته دسترسی آب به -

 .باشد داشته ضرر مانبراي آب -

 تشـنه  قـدري  بـه  یا و شویم مریض یا مرده تشنگی از اطرافیان یا خودمان کنیم، مصرف را موجود آب اگر -

 .باشد سخت آن تحمل که گردیم

 .باشیم اشتهند آن کردن پاك از بیش آب و باشیم نداشته دیگري لباس و باشد نجس مانلباس یا بدن -
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 از بعـد  آن از مقـداري  یـا  نمـاز  تمام کنیم، غسل یا بگیریم وضو بخواهیم اگر که باشد تنگ قدري به وقت -

  .شود خوانده وقت

 کنیم؟می تیمم چگونه 

  .کنیممی تیمم خدا دستور آوردن جا به براي سل،غ یا وضو جاي به که کنیممی نیت اول -

 .زنیم و ریگ میها را با هم روي خاك یا سنگ  کف دست -

 .کشیممی ابروها روي و بینی باالي تا پیشانی تمام بر را هادست کف -

 )انگشتان نوك طرف به مچ از( کشیممی راست دست پشت تمام بر را چپ دست کف -

 )انگشتان نوك طرف به مچ از( کشیممی چپ دست پشت تمام بر را راست دست کف -

  .دهیممی انجام دیگر بار یک را 3 و 2 موارد ابت،جن غسل بدل تیمم در که باشید داشته توجه -

 چیست؟ تیمم مبطالت 

  .کندمی باطل نیز را تیمم کندمی باطل را وضو که چیزهایی

 بخواند؟ نماز نوبت چند روزشبانه در است واجب مسلمان هر بر 

  )گانه پنج نمازهاي( نوبت 5

 شود؟می خوانده زمانی چه و است رکعت چند صبح نماز 

  آفتاب طلوع تا صبح اذان از. کعتر 2

 شوند؟می خوانده زمانی چه و اندرکعت چند عصر و ظهر نماز 

  .مغرب تا ظهر از رکعت، 4 هرکدام

 شوند؟می خوانده زمانی چه و اندرکعت چند عشاء و مغرب نماز 

  .شوندمی خوانده شب نصف تا مغرب از و است رکعت 4 عشا نماز و رکعت 3 مغرب نماز

 نامند؟می» اربعه حاتیتسب« را تیجمال چه 

  .اکبرُ  ...ّا و ...ّا الّا اله ال و الحمدلله و ...ّا سبحانَ

 نامند؟می چه شودمی خوانده تنهایی به که نمازي 

  .فرادا

 است؟ کسی چه يعهده بر سوره و حمد خواندن جماعت، نماز در 

 .جماعت امام

 اند؟خو تنهایی به را جمعه نماز توانمی آیا 

  .شود خوانده جماعت به باید خیر،

 است؟ رکعت چند جمعه نماز 

 .رکوع از بعد دوم رکعت در دیگري و رکوع از قبل اول رکعت در یکی: دارد مستحب تقنو 2 رکعت، 2

 شود؟می خوانده نمازي چه جاي به جمعه نماز 

  .ظهر نماز

 دارد؟ حکمی چه روزه هنگام در عطر و خوش بوي از استفاده 
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 .ندارد لاشکا

 آخـرت  در و شـود مـی  ناگهانی هايمرگ و ناگوار آمدهايپیش مانع چیزي چه روایات، طبق 

 کند؟می آسان را قیامت روز حسابرسی و زدایدمی را بزرگ گناهان

  .دادن صدقه

 است؟ موقع چه) عیدتین( قربان عید و فطر عید نماز خواندن وقت 

  .ظهر تا آفتاب طلوع از

 است؟ واجب چیزهایی چه بر زکات 

  خرما -3       جو -2     گندم -1

  نقره -6      طال -5    کشمش -4

  گوسفند -9      گاو -8    شتر -7

 .کنید بیان را زکات رسانیدن مصرف به موارد 

  ).ندارد را اشخانواده و خود سال مخارج که کسی( فقیر -

 ).گذراندمی ترسخت فقیر، از که کسی( مسکین -

 ).کند جمع را زکات که است مامور ایبش،ن یا امام طرف از که کسی( مامور -

 .شوندمی مسلمان برسد، آنان به زکات اگر که کافرهایی -

 .آنان آزادکردن و هابنده خریداري -

 .بدهد را خود قرض تواندنمی که بدهکاري -

 ).مسجد ساختنر:مانند. دارد دینی عمومی منفعت که کاري( ...ّاسبیلفی -

  ).است اندهدرم سفر، در که مسافري( سبیل ابن -

 دارد؟ حکمی چه نماز، در 4 و 3 بین شک 

 یـا  ایستاده احتیاط نماز رکعت یک بعداً و کند تمام را نماز و گذارد 4 بر را بنا باشد، که نماز کجاي هر در

  .آورد جاي به نشسته رکعت 2

 چیست؟ روزه) هاکنندهباطل( مبطالت 

  آشامیدن و خوردن -١

 )نزدیکی( جماع -٢

 حلق هب غلیظ غبار رساندن -٣

 )آید بیرون او از منی که کند کاري خود با انسان یعنی( استمنا -٤

 آب در سر تمام بردن فرو -٥

 پیامبر جانشینان و پیامبر و خدا به بستن دروغ -٦

 روان چیزهاي با کردن اماله -٧

 صبح اذان تا نقاس و حیض و جنابت بر ماندن باقی -٨

 )کردن استفراغ( کردن قی -٩

 است؟ صحیح دتینسج از بعد 4 و 3 و 2 بین شک آیا 
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 .آورد جا به ایستاده احتیاط نماز رکعت دو بعدا و کرده تمام را نماز و و گذارد 4 بر را بنا بله،

 چیست؟ نماز ارکان 

  االحرامتکبیره -2    نیت -1

  سجده دو -4     رکوع -3

 ).رکوع از پیش ایستادن( رکوع به متصل قیام و االحرامتکبیره گفتن موقع در قیام -5

 کدامند؟ کرد اعتنا هاآن به نباید که یهایشک 

  .است گذشته آن آوردن جا به محل که چیزي در شک -1

 .نماز سالم از بعد شک -2

 .نماز وقت گذشتن از بعد شک -3

 ).کندمی شک زیاد که کسی( کثیرالشک شک -4

 .مستحبی نماز در شک -5

 در مـاموم  شک نیز و دبدان را هاآن شماره ماموم، که صورتی در نماز، هاییرکعت شماره در امام شک -6

 .بداند را نماز هاییرکعت شماره امام که صورتی

 دارد؟ حکمی چه سجدتین از بعد 3 و 2 بین شک 

 احتیـاط  نمـاز  رکعـت  یـک  بعداً و کرده تمام را نماز و بخواند را 4 رکعت و گذارد 3 بر را بنا. است صحیح

 .آورد جا به نشسته رکعت دو یا و ایستاده

 دارد؟ حکمی چه نماز هايرکعت دادتع در گمان یا ظن 

 .دارد را یقین حکم

 چیست؟ است، نجس لباسش یا بدن بفهمد نماز ياقامه از پس که کسی حکم 

 .است صحیح او نماز

 چیست؟ آن سهو يسجده حکم بدهد، سالم سهواً دوم، رکعت در رکعتی 3 نماز در کسی اگر 

 واجب احتیاط

 پذیرد؟نمی تقلید چیزي چه در اسالم 

 دین اصول

 چیست؟ نماز يکنندهباطل هايشک 

  .رکعتی 3 و 2 نماز هايرکعت شماره در شک: دوم و اول -

 .بیشتر یا خوانده رکعت یک کند شک که رکعتی 4 نماز در شک: سوم -

 .بیشتر یا خوانده رکعت 2 کند شک که: دوم سجد شدن تمام از پیش که رکعتی 4 نماز در شک: چهارم -

 .6 از بیشتر و 3 یا 6 و 3 بین شک و 5 از بیشتر و 2 و 5 و 2 بین شک: ششم و پنجم -

 .است خوانده رکعت چند نداند که نماز هايرکعت در شک: هفتم -

 .دوم يسجده شدن تمام از بیش و 6 از بیشتر و 4 و 6 و 4 بین شک: هشتم -

 گیرد؟می تعلق خمس مال، از درصد چند به 

 .درصد 20

جــمع آوری توســط  ( کاریاب دات نت )  مرجــع آگــهی های استخدامــی



 سئواالت رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه هاي حضوري

 

16 

 

 دارد؟ حکمی چه شود فراموش رکوع نماز، در سهواً اگر 

 .است باطل نماز

 دارد؟ حکمی چه ازدواج هنگام در مرد براي طال يحلقه از استفاده 

 .است حرام

 دهد؟ انجام کاري چه باید کندمی اقتدا که کسی جماعت، نماز در 

 .خواندنمی را سوره و حمد

 رد؟دا حکمی چه باشد کافی ياندازه به وقت نماز در اگر اقامه، و اذان گفتن 

 .است مستحب

 ندارد؟ قنوت و سوره نماز کدام 

 .احتیاط نماز

 دارد؟ حمکی چه منکر از نهی و معروف به امر 

 .است کفایی واجب

 است؟ واجب نمازي چه ماه، گرفتن هنگام 

 .آیات نماز

 است؟ رکعت چند آیات، نماز 

 .رکعت 2

 شود؟ می خمس مشمول کسب، از حاصل سود آیا 

 .بله

 است؟ چگونه بعدازظهر افرتمس در دارروزه حکم 

 .است صحیح

 است؟ رکعت چند مسافر شخص عصر نماز 

 .رکعت 2

 شود؟می قرائت آهسته سوره و حمد نماز، هايوعده کدام در 

 .عصر و ظهر

 چیست؟) تزکیه( يکلمه معنی 

 .دادن نمو و افزودن

 نیست؟ واجب بودن، قبله به رو مواردي چه در 

 .گرفتن وضو

مـی  چه را آن اصطالحاً نماید بیان احتیاط صورت به ابتدا از را مکلف يوظیفه مجتهد، هرگاه 

 گویند؟

 .واجب احتیاط

 است؟ کسانی چه مخصوص) جبیره وضوي( 
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 .هستند شکستگی و زخم دچار که کسانی

 .دهید توضیح را) جبیره وضوي( گرفتن 

 زخم آن روي پاکی پارچه ستحب،م احتیاط بنابر و شسته پایین به باال از وضو، همانند را زخم اطراف باید

 .کشید آن روي تر دست و گزارده

 دهیم؟ انجام کاري چه باید خوانیم،می نماز وضو بدون بهفمیم نماز بین در اگر 

 .بشکنیم را نماز باید

 چیست؟ کند فراموش را تشهد یا سجده 1 نماز، در که کسی حکم 

 .آورد جا به سهو يسجده 2 باید

 است؟ واجب سهو يسجده مواردي چه در 

  .بزند حرف سهواً نماز، بین -1

 .کند فراموش را سجده یک -2

 رکعت 5 یا خوانده رکعت 4 کند شک دوم سجده از بعد رکعتی 4 نماز در -3

 .دهد سالم اول رکعت در مثال دهد سالم را نماز نباید که جایی در -4

 .کند فراموش را تشهد -5

 است؟ معنی چه به تقلید 

 .گویندمی» تقلید« را آن به عمل و مجتهد فتواي و راي پذیرش

 دارد؟ حکمی چه نماز در فاطمه حضرت تسبیحات و قنوت ياقامه 

 .است مستحب

 بخواند؟ شکسته را خود نماز باید مسافر صورتی چه در 

 .نباشد کمتر فرسخ 8 از مسافرتش که صورتی در

 است؟ صحیح چیزهایی چه بر تیمم 

 ).شدن پخته از قبل( آهک و گچ سنگ مرمر، سنگ سیاه، سنگ خاك،

 دارد؟ حکمی چه و عنوان چه اضافی، دریافت با هم مثل کاالي 2 يمبادله 

 .است حرام و باشدمی ربا

 کدامند؟ واجب نمازهاي 

   یومیه نماز -1

 میت نماز -2

 آیات نماز -3

 کعبه يخانه طواف نماز -4

 .است واجب بزرگ پسر بر که پدر نماز -5

 .شود اجبو عهد، و قسم و نذر يواسطه به که نمازي -6

 چیست؟ نماز مقدمات
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 .اقامه و اذان وضو، قبله، نمازگزار، مکان و لباس

 چیست؟ نماز واجبات 

  نیت -1

 )ایستادن( قیام -2

 )اکبر ...ّا گفتن( االحرامتکبیره -3

 سجود -5    رکوع -4

  تشهد -7     قرائت -6

  سالم -9    ذکر -8

  ترتیب -10

 )نماز اجزاء بودن پی درپی( مواالت -11

 داد؟ انجام توانمی هاییرتصو چه به را غسل 

 ارتماسی غسل -2      ترتیبی غسل -1

 دهیم؟می انجام چگونه را ترتیبی غسل 

 دفعـه  یـک  که است آن احتیاط. رود آب زیر مانبدن تمام تا رویممی فرو آب در پا از تدریج به کرده، نیت

 .برویم آب زیر

 است؟ آبی چگونه مطلق آب 

 .چاه آب با باران آب: مانند نباشد، مخلوط چیزي با و نگیرند چیزي را آن که است آبی

 است؟ آبی چگونه مضاف آب 

. نگوینـد  آب آن بـه  دیگر که باشد مخلوظ خودش غیر با قدري به یا و بگیرند چیزي از را آن که است آبی

 .آلود گل آب یا هندوانه آب مانند

 است؟ آبی چگونه کر آب 

 حـدوداً  که است آبی دیگر بیان به. شود پر بریزند، نیم و وجب 3 ابعاد به ظرفی در را آن اگر که است آبی

 .باشد داشته وزن کیلوگرم 419/377

 .ببرید نام را واجب هايغسل 

  میت مس غسل -2      میت غسل -1

  حیض غسل -4    جنابت غسل -3

  استحاضه غسل -6      نفاس غسل -5

 .شود واجب عهد، و قسم و نذر يواسطه به که غسلی -7

 است؟ معنی چه به )احباط( 

 .شوند) هاخوبی( حسنات از بعضی رفتن بین از سبب ،)گناهان( معاصی از بعضی که معنی این به

 هستند؟ کسانی چه قیامت روز گواهان 

 .بدن اعضاي ) حسابرس فرشتگان( الهی ماموران  خداوند اولیا و پیامبران  خداوند

 ببرید؟ نام را آب انواع 
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 .قلیل آب  کر آب  مضاف آب  مطلق آب

 است؟ معنی چه به) مباح( 

 .ندارد فرقی هیچ عمل، آن کردن ترك یا و دادن انجام یعنی

 است؟ معنی چه به) عینی واجب( 

 .گویند) عینی واجب( دهد انجام خودش باید مسلمان هر که را ايوظیفه

 است؟ معنی چه به) فتوي( 

 .امندنمی) فتوي( را مجتهد احتیاط از خالی و قطعی نظر

 است؟ معنی چه به) فتوي( 

 .نامندمی) فتوي( را مجتهد اختیاط از خالی و قطعی نظر

 .ببرید نام را تکلیفیه يخمسه احکام 

 .مباح  مکروه  مستحب  حرام  واجب

 است؟ معنی چه به) واجب( 

 .است عقوبت موجب آن ترك و دهند انجام را آن باید که عملی: یعنی

 ت؟اس معنی چه به) حرام( 

 .است عقوبت موجب آن انجام و ندهند انجام را آن آن باید حتما که عملی: یعنی

 است؟ معنی چه به) مستحب( 

 .ندارد عقوبت آن ترك ولی دهند انجام را عمل آن است بهتر: یعنی

 است؟ معنی چه به) مکروه( 

 .ندارد عقوبت آن انجام ولی ندهند انجام را عمل آن است بهتر: یعنی

 ؟چیست احکام 

 .کندمی مشخص زندگی کارهاي در را ما يوظیفه که است اسالم دستورهاي مجموعه

 گرفت؟ وضو باید کارهایی چه براي 

  نماز خواند براي -

 .خداوند اسم به بدن از جایی رساندن -

 نمایند؟ رعایت را احکام باید سنی چه از دختران و پسران 

 .سالگی 10 آغاز از دختران و سالگی 16 آغاز در پسران

 هستند؟ کسانی چه» تقلید مراجع« 

 قرآن از را اسالم احکام و بوده مشغول تحصیل به علمیه هايحوزه در سال سالیان که هستند دانشمندانی

 .اندداده قرار هامسلمان اختیار در ساده بیان با و آورده دست به دینی پیشوایان سخنان و

 است؟ معنی چه به» طهارت« 

 .کند حفظ نجس چیزهاي به شدن آلوده از را خود انسان یعنی

 است؟ معنی چه به نجسن« 
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 ناپاك

 است؟» نجس« چیزهایی چه 

  غائظ -2       پول -1

  خوك -4      خون -3

  کافر -6      سگ -5

  )جو آب( فقاع -8      شراب -7

  )است نجس نیز دارد جهنده خون که حیوانی منی( منی -9

  مردار -10

  خوارنجاست شتر عرق -11

 گویند؟می) اطمحت( کسی چه به

 تکلیـف  کنـد  پیـدا  یقین که کندمی عمل خود يوظیفه به طوري احتیاط، راه از که است کسی) محتاط(

 .است داده انجام را خود

 باشد؟ داشته شرایطی چه باید مجتهد 

   بالغ -2       مرد -1

  امامی 12 يشیعه -4      عاقل -3

  زنده -6      زادهحالل -5

  عادل -7

  .نباشد دنیا به حریص بواج احتیاط بنابر -8

 .باشد اعلم -9

 است؟ معنی چه به) غساله( 

 بـه  یـا  خـود  بـه  خود شود،می شسته که چیزي آن از بعد و شستن وقت در معموال که است آبی) غساله(

 .ریزدمی فشار يوسیله

 است؟ حرام جنَب بر چیز چند 

  .لیااو و پیامبران و خدا اسامی یا قرآن خط به بدن از جایی رساندن -1

 .شود خارج دیگر در از و داخل در یک از چه اگر ،)ص( پیامبر مسجد و الحراممسجد در رفتن -2

 چیـزي  برداشـتن  بـراي  یـا  شـود  خارج دیگر در از و داخل در یک از اگر ولی. دیگر مساجد در توقف -3

 .ندارد مانعی برود،

 .مسجد در چیزي گذاشتن -4

 .دارد واجب يسجده که هاییسوره خواندن -5

 .دهید توضیح را) غفیله نماز( خواند چگونگی و وقت

. شـود مـی  خوانده برود بین از مغرب طرف سرخی که وقتی تا مغرب نماز از بعد عشا، و مغرب نماز بین در

 يسـوره  از بعـد  دوم رکعـت  در و» ... ذهـب  اذ وذالنّـون « يآیه حمد از بعد اول رکعت در. است رکعت 2

  .شودمی خوانده» ...الغیب بمفاتیح اسألک انی الهم« قنوت در و» ... الغیب مفاتیح عنده و« يآیه حمد
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 .دهید توضیح را) شب نماز( خواندن چگونگی و وقت 

 شـب،  نمـاز . شـود  خوانده صبح اذان نزدیک است بهتر و است صبح اذان تا شب نصف از شب ينافله وقت

 نیـت  بـه  آن رکعـت  1 و شفع نماز نیت به آن رکعت 2 شبف ينافله نیت به آن رکعت 8. است رکعت 11

  .شودمی خوانده وتر نماز

 .دهید توضیح را) احتیاط نماز( خواندن يطریقه 

  .کند احتیاط نماز نیت فورا باید نماز، سالم از بعد -1

 .تکبیربگوید -2

 .بخواند آهسته را حمد -3

 .رود رکوع به -4

 سـالم  و بخوانـد  تشـهد  دهسـج  2 از بعد است واجب او بر احتیاط نماز رکعت 1 اگر( نماید سجده دو -5

 )دهد

 .ندارد سوره -6

 .ندارد قنوت -7

 .خواند آهسته را آن باید -8

 .نیاورد زبان به را آن نیت -9

  .بگوید آهسته هم را الرحیم الرحمن ...ّابسم و حمد يسوره که است آن واجب احتیاط -10

 چیست؟ دین اصول

  عدل -2      توحید -1

  امامت -4      نبوت -3

  معاد -5

 چیست؟ دین فروع 

  روزه -2       نماز -1

  زکات -4      خمس -3

  جهاد -6      حج -5

  منکر از نهی -8     معروف به امر -7

  تبرّي -10      تولّی -9

 است؟ قسم برچند مجتهد نظر 

  حکم -1  :قسم 4

  فتوي -2      

  واجب احتیاط -3      

  مستحب احتیاط -4      

 کند؟می پاك را نجاسات چیز چند 

  آفتاب -3     زمین -2    آب -1
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  اسالم -6    انتقال -5    هاستحال -4

  تبعیت -7

  نجاست عین شدن برطرف -8

  خوار نجاست حیوان استبراء -9

  مسلمان شدن غایب -10

 دارد؟ حکمی چه نماز در کشیدن آه و زدن آروغ و کردن سرفه 

  .ندارد اشکال

 دارد؟ حکمی چه نماز، در است حرف 2 که هااین امثال و آخ و آه گفتن 

  .است لباط نماز باشد عمدي اگر

 ؟شودمی واجب چیزهایی چه يواسطه به آیات نماز

... و بـرق  و رعـد  و) نترسـد  کسی هرچند( زلزله ،)باشد کم آن هرچندمقدار( ماه گرفتن و خورشید گرفتن

  ).بترسند مردم بیشتر صورتیکه در( سرخ و سیاه بادهاي

  شود؟می خوانده چگونه آیات نماز 

  .شودمی خوانده صورت 2 به و اردد رکوع 5 رکعت هر در و است رکعت 2

 یـک  و حمـد  یـک  دوبـاره  -5 رکـوع  -4 سوره یک و حمد یک خواند -3 تکبیر -2 نیت -1 : اول صورت

 را دوم رکعـت  و کرده سجده دو پنجم رکوع از شدن بلند از بعد و مرتبه 5 تا رفته رکوع به با خوانده سوره

  .دهیممی سالم و تشهد و آورده جا به اول رکعت مثل هم

 تکبیـر  -2 نیـت  -1: خوانیممی را آن از قسمت 1 بار هر و کرده تقسیم قسمت 5 به را سوره: دوم صورت

 همـان  دوم قسمت شود، خوانده حمد اینکه بدون -5 رکوع -4 سوره از قسمت یک و حمد یک خواند -3

 دوم رکعت و کرده سجده دو کنیممی تمام را سوره پنجم رکوع از پیش تا رفته رکوع به و خوانده را سوره

  .دهیممی سالم و تشهد و آورده جا به اول رکعت مثل هم را

  خواندن نمازجمعه به چه صورت است؟ -267

مستحب است که حمد و سوره با صداي بلند خوانده شـود و در  :رکعت است 2نماز جمعه مانند نماز صبح 

  .خوانده شود ي منافقون رکعت اول بعد از حمد، سوره جمعه و در رکعت دوم سوره

که قبل از نماز مانند اصل نماز واجب بوده و باید توسط امام جمعـه ایـراد   : خطبه است 2نمازجمعه داراي 

  .خطبه، نمازجمعه محقق نمی شود 2بدون این  .شود

  نماز میت چند تکبیر دارد؟ -268

  تکبیر 5

  کمترین عدد الزم براي انعقاد نماز جمعه چند نفر است؟ -269

  .معهنفر است با امام ج 5

  آیا نمازجمعه خارج از وقت، قضا دارد؟ -270

  .خیر
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  وقت خواندن نمازجمعه چه زمانی است؟ - 271

. برسـد، امتـداد دارد  ) پـا (قـدم  2اي  ي شخصی به اندازه شود و تا وقتی که سایه با زوال خورشید شروع می

  .ولی احتیاط واجب آن است که از اوایل عرفی زوال ظهر تاخیر نیاندازند

  ازجمعه تاخیر افتاد، احتیاط مستحب چیست؟اگر در خواندن نم -272

  .نماز ظهر را بخوانند

  منابع اصلی علم فقه چیست؟ -273

  .اجماع عقل، سنت، کتاب،

  روزه چیست؟ -274

روزه آن است که انسان براي انجام فرمان خداوند از اذان صبح تـا مغـرب، از انجـام کارهـایی کـه روزه را      

  .کند خودداري نماید باطل می

  در مدینه وضع گردید؟) ص(ن حیات پیامبر چه احکامی در زما -275

  .رکعتی و روزه گرفتن و شراب نخوردن 4ي امروزي و نماز  گانه 5واجب شدن نمازهاي 

  ها را براي چه کسانی بیان کرده اند؟ مثل خداوند در کتب آسمانی، -276

  .دانایان

  برد؟ چه چیزي اجر و پاداش اعمال خیر انسان را از بین می - 277

  .ساندنمنت نهادن و آزار ر

  .را بیان کنید)س(تسبیحات حضرت فاطمه - 278

  اکبر...ّمرتبه ا 34-

  مرتبه احمداهللا33-

  ...ّمرتبه سبحان ا33-

  ي نفس انسانی چه نام دارد؟ باالترین مرتبه -279

  ).جان به آرامش رسیده(نفس مطمئنه

  ي نفس انسانی را دارا هستند؟ چه کسانی باالترین مرتبه -280

  .شهدا و مقربین

  انی چه نام دارد؟نفس بدفرماي انس - 281

  .نفس اماره

  ي انسانی چه نام دارد؟ نفس مالمت کننده -282

  ).وجدان انسان( نفس لوامه
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  پیامبران چه چیزهایی به ما یاد داده اند؟

  .ي ما و جهان را به ما معرفی کرده و راه پرستش او را به ما یاد داده اند آفریننده -

ا به ما آموخته و ما را از آخرت آگاه ساخته و راه خوشـبختی را بـه مـا    هاي خداوند ر طرز استفاده از نعمت -

  .یاد داده اند

  لقب کدام یک از پیامبران بوده است؟» اسرائیل« -283

  ).ع(حضرت یعقوب

  مادر کدام یک از پیامبران او را از ترس و فرعون به رود نیل انداخت؟ -284

  ).ع(حضرت موسی

  شد؟ حضرت موسی در کدام نقطه به پیامبري مبعوث -285

  .کوه طور

  مربوط به کدام پیامبران است؟» تورات«کتاب آسمانی -286

  ).ع(حضرت موسی

  چیست؟» تورات«نام دیگر کتاب - 287

  .عهد عتیق

  حضرت عیسی در کجا متولدشد؟ - 288

  .بیت اللحم

  چه نام دارد؟)ع(کتاب آسمانی حضرت عیسی -289

  .انجیل

  منظور از اهل کتاب در اسالم چه کسانی هستند؟ - 290

  .مسیحیان و کلیمیان

  در چه سال میالدي متولد شده است؟)ص(ضرت محمدح -291

  .میالدي 570سال 

  در چند سالگی به پیامبري مبعوث گردید؟)ص(حضرت محمد -292

  .سالگی 40

  باشد؟ میاي  مبداء تاریخ هجري شمسی و قمري چه واقعه -293

  ).ص(هجرت حضرت محمد

  چه نام دارد؟ مشهورترین پیامبري که با هرگونه بت پرستی ستیز کرد، -294

  ).ع(براهیمحضرت ا

  پیوندي استوار دارد؟ تعالیم کدام یک از پیامبران با دین یهود و مسیحیت و اسالم، -295
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  ).ع(حضرت ابراهیم

  کدام یک از پیامبران،خانه کعبه را بنا نهادند؟ -296

  ).ع(و پسرش حضرت اسماعیل) ع(حضرت ابراهیم

  جد پیامبران بنی اسرائیل که بود؟ -297

  ).ع(حضرت اسحاق

  کرد؟ همکاري می در تعالیم پیامبري، چه کسی با حضرت موسی -298

  .برادرش هارون

  کدام ستمگر تاریخ،با یارانش در دریا غرق شد؟ -299

  .فرعون

  ؟»ي خدا هستم من بنده« کرد در تعالیم خود،مدام تکرار می) ع(به چه دلیل حضرت عیسی - 300

  .صور کنندمبادا مردم او را خدا و یار پسر خدا بدانند و براي او مقام خدایی ت: به دلیل اینکه

  کدام یک از امپراطوران روم،مسیحیت را دین رسمی اعالم کرد؟ -301

  .کنستانتین

  در دین مسیح را نام ببرید؟»اقانیم ثالثه« -302

  ).عیسی مسیح.خداي پسر(این -1

  ).خداي پدر آسمانی(رب-2

  ).رابط بین پدر و پسر(روح القدس-3

را بـر عهـده   )ص(محمـد سرپرستی و کفالت حضـرت   چه کسانی در دوران طفولیت و جوانی، - 303

  داشتند؟

  ).عمویش(و بعد ابوطالب)پدربزرگ ایشان(عبدالمطلب

  .صفات پیامبران را بیان کنید -304

  .عصمت از گناه و اشتباه و ارتباط با وحی

  اصل مشترك دعوت پیامبران چیست؟ -305

  .توحید

  دلیل ارتباط پیامبران با آفریدگار جهان چیست؟ -306

  .قیدهاستقامت و پایداري کامل آنان در راه ع

  .ي آنان با توجه به سوابق زندگی آنان علوم ویژه

  .و معجزات ایشان

  برتري پیامبران نسبت به دیگران چیست؟ترین  مهم -307

  .از جهان واالي ابدیت )یعنی وحی(هاي مستقیم دریافت پیام

  کردند؟ به چه دلیل پیامبران معجزه می -308

  .تا مردم، آنان را به عنوان پیغمبر بشناسند
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  به چه معنی است؟ )عصمت انبیا( -309

  .مصونیت از گناه و اشتباه که معلول بینش و یقین و ایمان آنهاست

  هستند؟ )معصوم(چه کسانی  -310

  .پیامبران و امامان

  در زبان عربی به چه معنی است؟» نبی« -311

  .خبرآورنده از جانب خدا

  می گویند؟ )اولوالعزم(به چه پیامبرانی -312

  .به پیامبرانی که داراي کتاب آسمانی هستند

  را نام ببرید؟ )اولوالعزم(پیامبران -313

  ).ص(نوح، داود، موسی، عیسی و حضرت محمد

  کدام پیامبر،عمري طوالنی داشت؟ -314

  ).ع(حضرت نوح

  پدر پیامبر،در چه مکانی از دنیا رفت؟...ّ)عبدا( -315

  .مدینه

  در کجا از دنیا رفت؟ مادر پیامبر،)آمنه( - 316

  .نزدیک مدینه .ابواء

  د؟نام مادر رضاعی پیامبر چه بو -317

  .حلیمه

  در چه مکانی به معراج رفت؟)ص(حضرت محمد -318

  .مسجداالقصی

  چند سال داشتند؟ در موقع ازدواج،)س(و حضرت خدیجه)ص(حضرت محمد -319

  .سال40سال و حضرت خدیجه 25)ص(حضرت محمد

  ي جهان را آب فراگرفت؟ در زمان کدام پیامبر،طوفان عظیمی شد و همه -320

  ).ع(حضرت نوح

  ي کدام یک از پیامبران بوده است؟ همعجز ،)دست روشن(ید بیضا -321

  ).ع(حضرت موسی

  دانند؟ ذبیح می 2را فرزند)ص(به چه دلیل حضرت محمد -322

،مـی خواسـت بـه فرمـان خـدا قربـانی کنـد و همچنـین         )ع(را ابـراهیم )ع(به دلیل اینکه جـد او اسـماعیل  

قربـانی کنـد و قرعـه بـه      جد پیامبر،با خدا عهد کرده بود که یکی از فرزندانش را در راه خـدا )ع(عبدالمطلب

  .افتاد)ص(پدر حضرت محمد..)عبدا(نام

  چه زمانی به دنیا آمد؟)ص(حضرت محمد -323

  .ربیع االول12ربیع االول و از نظر اهل تسنن،17از نظر شیعیان،
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  نامند؟ را چه می)ع(هواداران نزدیک حضرت مسیح - 324

  .حواریون

  داد چه نام داشت؟)ص(سالگی بشارت نبوت را به حضرت محمد 12راهب مسیحی که در سن  -325

  .بحیرا

  وقایع هم زمان با تولد پیامبر را نام ببرید؟ -326

  .هاي کعبه سرنگونی بت-

  .شکاف در سقف ایوان کسري-

  .ي فارس خاموش شدن آتشکده-

  .خشک شدن دریاي ساوه-

  از معجزت کدام پیامبر است؟ »برد و سالم«تبدیل شدن آتش سوزان به  -327

  ).ع(حضرت ابراهیم

  گان از معجزات کدام پیامبر بوده است؟زنده کردن مرد -328

  ).ع(حضرت عیسی

  ،در کدام سرزمین به پیامبري مبعوث گردید؟)ع(مطابق آیات قرآن حضرت موسی -329

  .طوي

  .بت معروف شد را نام ببرید 3،ي آنها که مجسمه)ع(نفر از افراد حضرت نوح3  - 330

  .یعوق،یغوث و نسر

  چه نام داشت؟)قسطنطنیه(کلیساي معروف در -331

  .ایاصوفیا

  می نامند؟)عام الفیل(چه سالی را -332

با سپاهی عظـیم و تعـدادي فیل،بـه مکـه     )پادشاه یمن(ههرَباَ ،)ص(سالی که هم زمان با تولد حضرت محمد

  .حمله کرد

  ساخته است چه نام دارد؟)ع(شهري که معروف است حضرت سلیمان-333

  .تدمر

  شتند؟چه نام دا حمله کردند،)ابرهه(پرندگانی که به فرمان خدا به سپاه -334

  .ابابیل

  می ریختند؟)ابرهه(چه چیزي بر سر سپاه ،)ابابیل( -335

  ).سنگ گل(سنگریزه هایی از سجیل

  نامیدند؟ را چه می)ص(قریش،عبدالمطلب جد پیامبر -336

  .ابراهیم دوم

  چه بود؟) ص(هاي دیگر حضرت محمد نام-337

  .یاسین طه، محمود، احمد،
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  چه بود؟)ص(ي حضرت محمد کنیه -338

  .ابوالقاسم

  چیست؟)بیت المقدس(دنام دیگر مسج -339

  .ذوالقبلتین

  گرفت،چه نامیدند؟ هاي حرام انجام می جنگ هایی را که زمان عرب جاهلی در ماه -340

  .فجار

  ها مسدود بود،توسط چه کسی حفر گردید؟ چاه زمزم را که مدت -341

  ).ع(عبدالمطلب

  ي کعبه چه زمانی احداث شد؟ خانه - 342

  .ترمیم و تکمیل گردید ،)ع(حضرت ابراهیم بعدها توسط .در زمان حضرت آدم و پیش از طوفان نوح

  ،در چه سالی ایمان آورد؟)ص(حمزه عموي حضرت محمد -343

  .در سال دوم بعثت

  کوبید؟)ابوجهل(بر سر چه کسی در حضور سران مکه با کمانش، - 344

  ).ص(حمزه عموي پیامبر

  چه کسانی را به دین اسالم دعوت کرد؟ براي اولین بار،)ص(حضرت محمد - 345

  .را دعوت کرد)سران بنی هاشم(قوامشبراي اولین بار ا

  وحی به چه معنی است؟ -346

  .گویند) وحی( نوعی رابطه و دریافت حقایق از جهان غیب را

  وحی به انبیاء به چه صورت بوده است؟ -347

  .رویاي صادقانه-1

  .واسطه با خدا تکلم بی-2

  .سخن گفتن از وراي حجاب-3

  .ي رسوالن و فرشتگان وحی به وسیله-4

  شد؟)ص(،چه کسی عهده دار سرپرستی حضرت محمد)ع(دالمطلببعد از فوت عب -348

  .عمویش ابوطالب

  را نصب کرد؟)حجراالسود(در زمان عرب جاهلی چه کسی به اختالف سران قبایل پایان داد و - 349

  ).ص(حضرت محمد

  زمان مرگ چه کسی در قبر او خوابید و برایش طلب مغفرت کرد؟)ص(حضرت محمد -350

  .)ع(مادر حضرت علی(فاطمه بنت اسد

  دادند؟ )س(چه لقبی به خدیجه)ص(حضرت محمد -351

  .طاهره

  چه نام داشتند؟ )س(از خدیجه) ص( فرزندان حضرت محمد -352
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  .و پسري به نام قاسم که در کودکی درگذشت )س(فاطمه زینب، کلثوم، ام رقیه،

  قبل از ظهور اسالم چه دینی داشتند؟)ع(و ابوطالب)ع(عبدالمطلب -353

  .)پیروان حضرت ابراهیم(دین حنیف

  تاریخ اسالم

  مسلمانان اولین بار به کدام کشور مهاجرت کردند؟ - 354

  ).ي فعلی سوریه(حبشه

زمانی که از مکه براي مهـاجرت خـارج گردیـد در بسـتر     )ص(چه کسی به جاي حضرت محمد - 355

  خوابید؟

  ).ع(حضرت علی

  ي مسلمانان در چه سالی رخ داد؟ فتح مکه به وسیله -356

  .سال هشتم هجري

  الم ساخته شد چه نام دارد؟اولین مسجدي که در اس -357

  .مسجد قبا

  پیامبر چه کسی بود؟ )اذان گو(مؤذن  -358

  .بالل

  اسپانیا بدست کدام یک از سرداران اسالم فتح شد؟ -359

  .طارق

  در چه محلی به بعثت رسید؟)ص(حضرت محمد -360

  .غار حرا

  دشمن سرسخت ایشان بود؟)ص(کدام یک از عموهاي حضرت محمد - 361

  .ابولهب

ي کفـار قـریش چنـد سـال طـول       نان در شعب ابی طالب بوسـیله ي اقتصادي مسلما محاصره -362

  کشید؟

  .سال 3

  گویند؟ می »انصار«به چه کسانی  -363

  .می گویند»انصار«به کسانی که در مدینه به پیامبر کمک کردند

  چه کسانی بودند؟» مهاجرین« -364

  .گویند»مهاجرین«از مکه به مدینه هجرت نمودند)ص(به کسانی که به خاطر حضرت محمد

  ن جنگ بین کفار قریش و مسلمانان چه نام دارد و نتیجه آن چه شد؟اولی -365

  .جنگ بدر که به پیروزي مسلمین انجامید

  مسلمین در جنگ بدر چند نفر بودند؟ -366

  .نفر 313

جــمع آوری توســط  ( کاریاب دات نت )  مرجــع آگــهی های استخدامــی



 سئواالت رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه هاي حضوري

 

31 

 

  کدام یک از دشمنان اسالم در جنگ بدر به هالکت رسید؟ - 367

  .ابوجهل

  عید غدیر در چه روز و چه ماهی قراردارد؟ - 368

  .هجدهم ذیحجه

  یر چه روزي است؟عید غد -369

  .را به جانشینی خود برگزید)ع(،حضرت علی)ص(روزي که حضرت محمد

  پیشواي مذهب حنفی چه نام دارد؟ -370

  .ابوحنیفه

  نامند؟ چرا شیعیان دوازده امامی را  جعفري مذهب می -371

  .فرا گرفته اند)ع(ي دستورات اسالم را از امام جعفر صادق زیرا قسمت عمده

  از همسرانش فرزند داشته است؟از کدام یک  )ص(حضرت محمد -372

  .خدیجه و ماریه قبطیه

  چگونه زندگی کرده اند؟)ص(پسران حضرت محمد-373

  .نفر در مدینه از دنیا رفته اند 1نفر در مکه و  2در کودکی،

  چه نسبتی داشت؟)ص(با حضرت محمد» زیدبن حارثه« -374

  .ي ایشان بود ي آزادشده،پسرخوانده و داماد عمه برده

  باشد؟ است و معناي آن چه می صفت چه کسی»مبشر« -375

  .باشد می »مژده دهنده«به معناي  )ص(صفت حضرت محمد

  باشد؟ صفت چه کسی است و معناي آن چه می» نذیر« - 376

  .می باشد» بیم دهنده«به معناي  )ص(صفت حضرت محمد

  هم زمان با چه سال میالدي است؟ )ص(بعثت حضرت محمد -377

  .میالدي 610سال 

  شد؟ بیشتر در کجا تبلیغ می اسالم سال اول بعثت،13در -378

  .مکه

  اولین شهید زن اسالم چه نام دارد؟ -379

  .سمیه

  اولین شهید مرد اسالم چه نام دارد؟ -380

  .یاسر

  کسانیکه در جنگ بدر اسیر شدند قرارشد چند نفر را با سواد کنند تا آزاد شوند؟ -381

  .نفر 10هر کدام 

  علت شکست ظاهري مسلمانان در جنگ احد چه بود؟ -382

  .ي پشت کوه احد محافظت آن را بر عهده داشتند اي که در دره نافرمانی عده
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  شهداي جنگ احد چند نفر بودند؟ -383

  .نفر 70

  به شهادت رسید؟ )ص(در جنگ احد کدام یک از عموهاي حضرت محمد -384

  .حمزه

  هاي مسلمین کفار قریش و یهود علیه آنان با یکدیگر همدست شدند؟ در کدام یک از جنگ -385

  .جنگ خندق

  به هالکت رسید؟ )ع(، کدام دالور کفار قریش به دست حضرت علیدر جنگ خندق - 386

  .عمر و بن عبدود

  می نامند؟ )عام الفیل(چه سالی را-387

  .ي کعبه را ویران کند خواست خانه سالی که ابرهه می

  چه کسی پیشنهاد حفر خندق را در جنگ خندق دارد؟ -388

  .سلمان فارسی

  یه کرد؟اولین پرچم جنگ را براي چه کسی ته)ص(حضرت محمد -389

  .عمویش،حضرت حمزه

  سالگی در آن شرکت کرده چه نام داشت؟15در سن  )ص(جنگی که حضرت محمد -390

  .فجار

  نامیده اند؟ )لیله المبیت(چه شبی را -391

  .،در بستر پیامبر خوابید و پیامبر راهی غار ثور گردید)ع(شبی که حضرت علی

  نامند؟ مکه را چه می -392

  .ام القري

  ؟نامند ي کعبه را چه می خانه -393

  .بیت العقیق

  پرستیدند؟ اعراب جاهلیت حدوداً چند بت را می - 394

  .بت 360

  هاي زمان جاهلیت را نام ببرید؟ بتترین  مهم -395

  .عزا منات، هبل، الت،

  نامند؟ اند را چه می کرده و بر آیین توحید بوده کسانی که قبل از اسالم زندگی می -396

  .حنیفان یا حنفا

  درش را از دست داد؟،در چندسالگی و در کجا پ)ص(حضرت محمد -397

  .سالگی در شهر طائف 2در 

  از نظر شیعیان پیامبر در چه روز و ماهی متولد گردید؟ -398

  .هفدهم ربیع االول
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  مبعث پیامبر در چه ماهی از سال به وقوع پیوست؟ -399

  .ماه رجب

  چه نام داشتند؟)ص(هاي حضرت محمد دایه -400

  .حلیمه سعدیه و ثویبه

  ه رسالت مبعوث گردید؟در چه سالی و در کجا ب)ص(حضرت محمد -401

  .سالگی در غار حرا 40در سن 

  حوادث سال دهم بعثت را نام ببرید؟ -402

  ي اقتصادي پایان یافتن محاصره-

  )عام الحزن(وفات ابوطالب و خدیجه-

  .معراج پیامبر-

  مکانی را که قریش در آن اجتماع کردند و تصمیم به قتل پیامبر گرفتند چه نام داشت؟ -403

  .دارالندوه

  گویند؟ می »یوم االنذار«یا »یوم الدار«زيبه چه رو -404

روزي که پیامبر خویشان خود را براي دعوت علنی،به منزل خود دعوت کرد و آنان را به دین اسـالم دعـوت   

  .نمود

  اولین مسجدي که به دست پیامبر ساخته شد چه نام دارد؟ -405

  .مسجد قبا

  ي اسالم در کدام جریان اقامه شد؟ اولین نماز جمعه -406

  .ي بنی سالم بن عوف ربیع االول، در جریان هجرت به مدینه در میان قبیله 15معه در روز ج

  چند سال از حکومت بر کنار ماند؟)ع(حضرت علی)ص(پس از پیامبر -407

  .سال 25

  مسلمانان اولین بار به کدام سرزمین هجرت کردند؟ -408

  .حبشه

  چه نام داشت؟)ص(پادشاه حبشه در زمان هجرت یاران پیامبر -409

  .نجاشی

  مسلمانانی که به حبشه هجرت کردند چه نام داشت؟ رهبر -410

  .جعفربن ابیطالب

  قریش،چه کسی را براي بازگرداندن مهاجران از حبشه،به آنجا فرستاد؟ - 411

  .عمروبن عاص

  با یکدیگر ازدواج کردند؟ )س(و حضرت فاطمه )ع(در چه سالی حضرت علی -412

  .در سال اول هجرت

 به چه معنی است؟ )سریه( -413
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 .گفتند می) سریه(ها حضور مستقیم نداشتند  در آن) ص(یامبر هایی که پ به جنگ

 به چه معنی است؟) غزوه( -414

  .می گفتند)عزوه(کردند در آنها شرکت می)ص(به جنگ هایی که پیامبر

  چه نام دارد؟ )س(دومین زن مسلمان بعد از خدیجه -415

  .همسر عباس این عبدالمطلب )ام افضل(

  م دارد؟ویران کرد چه نا)ص(مسجدي را که پیامبر -416

  .ساخته شده و مرکز توطئه و جاسوسی بود )ابوعمر(این مسجد توسط ،)مسجد ضرار(

  در کدام جنگ،بدون خونریزي سپاه اسالم پیروز شد؟ - 417

  .فتح مکه

  سالگی در کدام پیمان شرکت کردند؟ 20در  )ص(حضرت محمد - 418

  ).تمگرانپیمان جوانمردان مکه مبنی بر دفاع از حقوق مظلومان در برابر س(حلف الفضول

ي چـه کسـی    درباره»اکنون تمامی ایمان در برابر تمامی کفر ایستاده است«ي پیامبر، این جمله -419

  است؟

  .است که در جنگ خندق بیان فرموده اند )ع(ي حضرت علی درباره

  در کدام عزوه مسلمانان بدون آن که جنگی رخ دهد صاحب عنیمتی بزرگ شدند؟ -420

  .بنی نضیر

  ؟»بروید شما آزاد گانید«رمودند،در کدام عزوه ف)ص(پیامبر -421

  .فتح مکه

  چیست؟ )عام الحزن -422

  .نامید )عام الحزن( را )س(و خدیجه)ع(سال مرگ ابوطالب ،)ص(حضرت محمد

  چند نفر از پرچم داران قریش را به هالکت رساند؟)ع(در جنگ احد حضرت علی - 423

  .نفر 10

  هاي حرام کدامند؟ ماه -424

  .محرم و رجب ذیحجه، ذیقعده،

  چه کسانی اسالم آوردند؟ )س(و خدیجه)ع(ت علیبعد از حضر -425

  .جعفربن ابیطالب و زیدابن حارثه

  ي تقیه جان خود را نجات داد؟ بوسیله)ص(کدام یک از یاران پیامبر -426

  .عمار

تا سرحد مرگ،نوشته بودنـد چـه نامیـده    )ص(پیمانی که سران قریش براي مبارزه علیه پیامبر -427

  شود؟ می

  .اي ملعونه صحیفه

  اي از قرآن ایمان آورد،چه نام داشت؟ شنیدن آیه شاعري که با -428
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  .دوسی

  ي کعبه را پاکسازي کرد؟ هاي بام خانه چه کسی بت -429

هاي طالیی و مسی را جمـع آوري و   ها و مجسمه گزارده و تمامی بت)ص(ي پیامبر پا بر شانه)ع(حضرت علی

  .به زمین ریخت و شکست

  می نامند؟)ي فواطم قافله(اي را چه قافله -430

،فاطمـه بنـت   )س(فاطمـه الزهـرا  (فاطمـه در آن قافلـه بـود    3بـا زنـان همـراه کـه     )ع(ي حضرت علـی  قافله

  ).و فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب)مادرش(اسد

  یعنی چه؟)عراف( -431

  .دادند شناختند و صاحبان آن را تشخیص می کسانی که رد پاها را می

  ،چند سال طول کشید؟)شعب ابیطالب(ي مسلمانان در محاصره - 432

  .سال3

  ،چگونه پایان یافت؟)شعب ابیطالب(محاصره مسلمانان در -433

به سران قریش بگو که تمام آن صحیفه را موریانه خـورده  «:به ابیطالب فرمود)ص(سال،روزي پیامبر 3بعد از 

  .»است به جز بسمک اللهم

  را به مدینه فراهم ساخت؟)ص(ي هجرت پیامبر چه اتفاقی،زمینه - 434

  ).پیمان عقبه( و بیعت الحرب )پیمان عقبه اولی( بیعت النساء

  این سوره مکی است،به چه معنی است؟ - 435

ي توحیـد و نفـی شـرك و معـاد و آخـرت و نبـوت        نازل شـده اسـت و دربـاره    )ص( یعنی در مکه بر پیامبر

  .باشد می

  این سوره مدنی است،به چه معنی است؟ -436

  .ي جنگ است نازل شده و درباره)ص(یعنی در مدینه بر پیامبر

  الم در جنگ احد چند نفر بودند؟سپاهیان اس -437

  .نفر 700

  سپاهیان کفار در جنگ احد چند نفر بودند؟ -438

  .نفر 3000

  ي قریش را به حرکت درآورد چه نام داشت؟ زنی که در جنگ احد پرچم افتاده - 439

  .عمره دختر علقمه

  روز محاصره کرد؟ 15کدام قبیله را به مدت )ص(حضرت محمد -440

  .طئه شانیهیودیان بنی نضیر را به خاطر تو

  در کدام جنگ قبایل قریش و قبایل یهودي با یکدیگر هم پیمان شدند؟ -441

  ).احزاب( جنگ خندق

  حضور نداشتند؟)ص(چه کسانی هنگام دفن پیامبر -442
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  .ابوبکر،عمر و عایشه

  می باشد؟)ص(لقب کدام یک از یاران پیامبر»ذوالشهادتین - 443

  .خزیمه ابن ثابت

  بود؟ مذهب رسمی ایرانیان هنگام ظهور اسالم چه -444

  .زردشتی

  در سال هفتم هجرت به روم فرستاد چه نام داشت؟)ص(سفیري که پیامبر -445

  .دحیه کلبی

  چیست؟)فدك - 446

واگذار کردند و ایشـان بـه امـر     )ص(زمینی است که یهودیان،بدون جنگ و درگیري آن را به حضرت محمد

  .بخشید )س(خداوند آن را به دخترش فاطمه

  چه کسانی بودند؟ در فتح مکه پرچم داران سپاه اسالم -447

  .و سعدبن عباده )ع(حضرت علی

 اند؟ چه کسانی در زمان حیات پیامبر ادعاي نبوت کرده -448

  ).ي بنی تمیم زنی از قبیله( سجاح -اسود عنسی -طُلَیحه ابن خویلد -مسیلَمه کذّاب

  .را توضیح دهید )غدیر خم(واقعه ي -449

اي ایـراد کـرد و حضـرت     لی به نـام غـدیر، خطبـه   در مح)حجه الوداع(در بازگشت از مراسم حج  )ص(پیامبر

  .»هرکس من موالي اویم،علی موالي اوست« :را به جانشینی خود برگزید و فرمود )ع(علی

  به چه معنی است؟ ،»ثقلین« -450

  ).ص( اهل بیت پیامبر )سنت( و عترت)قرآن(کتاب خدا:دو امر گرانقدر

  خت؟برقرار سا)عقد اُخوت(،بین کدام قبایل )ص(حضرت محمد  -451

  .اوس و خزرج

  در ابتداي اسالم نمازهاي واجب چند رکعتی بوده است؟ -452

  .رکعتی 2 

  ي امروزي واجب شد؟ گانه 5ز چه زمانی نمازهاي ا -454

  .رکعتی واجب شد 4ي امروزي و نماز  گانه5با ورود مسلمانان به مدینه،نمازهاي 

  چه زمانی ماه رمضان،به عنوان ماه وجوب روزه شناخته شد؟ -455

نـازل   )ص(ي بقره، مربوط به روزه بـر پیـامبر   سوره196و185و  184و  183و  178جرت،آیات در اوایل ه

  .شد

  در مدینه ساخت،چه نام دارد؟)ص(مسجدي که حضرت محمد -456

  .مسجد النبی

  تغییر قبله،در سال چندم هجرت به وقوع پیوست؟ -457

  .سال دوم هجرت
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  به سر برد؟ »تقیه«کدام امام نیمی از دوران امامت خویش را در -522

به سـر   »تقیه«شید،در سال آن را در زمان هارون الر 10سال بود که 20دوران امامت ایشان  ،)ع(امام رضا

  .برد

ي شیعیان آن حضرت ترسیم شـده   و کارنامه)عج(در کدام دعا،سیماي منتظران حضرت مهدي -523

  است؟

  .دعاي ندبه

  ي کعبه متولد شده است چه نام دارد؟ تنها کسی که در خانه -524

  ).ع(حضرت علی

چـه نـام    رد،را مجبور به اقامت ک)ع(بیابان بدون آب و علفی که حربن یزید ریاحی،امام حسین -525

  داشت؟

  .نینوا

  آورد؟)ع(را براي امام حسین )عمرسعد(چه کسی پیغام -526

  .قره ابن قیس حنظلی

  به چه دلیلی و در چه سالی به مکه رفت؟ )ع(امام حسین -527

بـا یزیـد بیعـت کـرده     )ع(براي اینکه دروغ معاویه راکه در مسجدالحرام و حج اعالم کرده بود امام حسین

  .به مکه رفت ق. ه 60رجب سال در آخر .است را بر مالکند

  که بود؟)ص(ي سپاه اسالم در زمان حیات پیامبر آخرین فرمانده -528

  .اسامه بن یزید

  سبطی از اسباط خوانده اند؟ چه کسی را سید جوانان بهشت،)ص(حضرت محمد -529

  ).ع(امام حسین 

  از نسل کدام امام معصوم است؟) عج(حضرت مهدي -530

  ).ع(امام حسین 

  چه کسی ایشان را همراهی نکرد و در مدینه ماند؟ به مکه،)ع(زمان کوچ امام حسین -531

  .ابن عمر...ّعبدا

  پیوست و شهید شد؟)ع(چه کسی صبح روز عاشورا به سپاه امام حسین -532

  .حربن یزید ریاحی

  در چه تاریخی و در کجا به دنیا آمد؟)ع(امام حسین -533

  .در سوم شعبان سال سوم هجري قمري در مدینه متولد گردید

  سال بود؟ چند )ع(ت امام حسینمدت امام - 534

  .سال10

  در چه تاریخی و در کجا به شهادت رسید؟)ع(امام حسین - 535

  .هجري قمري،در کربال به شهادت رسید 61در روز دهم محرم سال 
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  اختالف است؟ )راس الحسین(چرا در محل دفن -536

  .به شام فرستاده شد )ع(براي اینکه سر امام حسین

  سالی و در کجا متولد گردید؟در چه  ،)ع(حضرت امام حسن مجتبی -537

  .رمضان سال سوم هجرت در مدینه 15در 

  چگونه و در چه تاریخی به شهادت رسید؟)ع(حضرت امام حسن مجتبی -538

  .مسموم گردیده و به شهادت رسید )جعده(به دست همسرش ).51به روایتی (ق. ه 50صفر سال  28در 

  را نام ببرید؟)ع(لقب امام حسن مجتبی 2 -539

  .السید الزکی.ریحانه الرسول

  در کجا قراردارد؟)ع(ي امام حسن مجتبی مقبره -540

  .قبرستان بقیع

  به چه دلیل با معاویه صلح کرد؟ ،)ع(امام حسن مجتبی -541

و امامـت  )ع(ي مکتب حضرت علی براي اینکه از نابودي اسالم و مسلمانان پاك و یاران ویژه و تربیت شده

  .جلوگیري کند

  رسید؟ با معاویه،خالفت بعد از معاویه به چه کسی می)ع(ي امام حسن مجتبی طبق صلح نامه -542

  .شد خلیفه می)ع(آمد،امام حسین اي پیش می اگر براي ایشان حادثه ).ع(به امام حسن مجتبی

  چگونه و در چه تاریخی به شهادت رسید؟)ع(حضرت علی - 543

ضـربت   )ابـن ملجـم مـرادي   (ي  در حال سجده در مسجد کوفه به وسـیله  ق. هرمضان سال چهلم  19در 

  .رمضان همان سال به شهادت رسید 21خورد و در 

  کردند؟ به چه دلیل جنگ می)ع(حضرت علی -544

  .براي جلوگیري از تاویل قرآن

  در زمان خالفت اش را نام ببرید؟)ع(جنگهاي حضرت علی -545

  .صفین و نهروان جمل،

  چه کسانی بودند؟)مارقین(خوارج -546

جـدا شـدند،به   ) ع(حقارت کرده و از حضـرت علـی  گروهی که از ترك جنگ با معاویه در صفین احساس 

  .معروف گردیدند )مارقین( خوارج

  شود؟ به چه کسانی گفته می )ناکثین( -547

  .پیمان شکنان

  چه کسانی به خالفت رسیدند؟ )ص(بعد از رحلت پیامبر -548

  .عمر و عثمان ابوبکر،

  در چه تاریخی به خالفت رسید؟ ،)ع(حضرت علی -549

  .مردم با ایشان بیعت کردند ق. ه 35یحجه سال ذ 18در روز  بعد از قبل عثمان،

  چند سال خالفت کرد؟)ع(حضرت علی - 550
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  .ا بیان کنیدصفات امامان ر -478

  .علم،عصمت، رفتار و اخالق شایسته

  منظور از عصمت چیست؟ -479

  .پاك بودن از گناهان کوچک و بزرگ

  چه نسبتی داشت؟ با پیامبر اسالم، )ع(حضرت علی -480

  .داماد و پسرعموي او بود

  چه نام داشت؟ )ع( مادر حضرت علی - 481

  .فاطمه بنت اسد

  بود؟ ایمان آورد چه کسی )ص( اولین مردي که به پیامبر -482

  ).ع(حضرت علی 

  ایمان آورد چه کسی بود؟ )ص( اولین زنی که به پیامبر -483

  .حضرت خدیجه

  ایمان آورد؟)ص(در چه سنی به حضرت محمد )ع( حضرت علی -484

  .سالگی 10در 

  چه کسانی بودند؟ ،)ع(و حضرت فاطمه )ع(ي ازدواج حضرت علی ثمره -485

  .حضرت زینب و ام کلثوم ،)ع(امام حسین ،)ع(امام حسن

  چند سال حکومت کرد؟)ع(ت علیحضر -486

  .سال 5

  در چه روزي به شهادت رسید؟ )ع(حضرت علی -487

  .ماه رمضان 21

  چه کسی حضرت علی را به شهادت رساند؟ -488

  .ابن ملجم مرادي

  فوت کردند،کدام یک از فرزندانش زنده بود؟ )ص( زمانیکه حضرت محمد -489

  ).ع( حضرت فاطمه

  در چه سالی متولد گردید؟ )ع( امام حسن -490

  .مضان سال سوم هجرير 15

  با چه کسی قرارداد صلح بست؟ )ع( امام حسن -491

  .معاویه

  را به شهادت رساند؟ )ع( کدام یک از خلفاي عباسی،امام موسی بن جعفر -492

  .هارون الرشید

  تاریخ امامت
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  در کجا واقع است؟ )ع( مدفن حضرت موسی بن جعفر - 493

  .در شهر کاظمین در عراق

  دت رساند؟را به شها)ع( کدام یک از خلفاي عباسی،امام رضا -494

  .مامون

  مدفن حضرت عبدالعظیم در کجا واقع است؟ -495

  .در شهر ري

  حضرت عبدالعظیم از نوادگان کدام امام است؟ -496

  ).ع( امام حسن مجتبی

  به دستور کدام یک از خلفاي عباسی صورت گرفت؟ )ع( شهادت امام محمدتقی -497

  .معتصم

  کدام یک از ائمه کمتر در این دنیا زندگی کرد؟ -498

  ).سال25( )ع(امام محمد تقی

  است؟»هادي«لقب کدام یک از ائمه  -499

  ).ع( امام علی النقی

  در کدام شهر قراردارد؟ )ع( مدفن امام علی النقی -500

  .سامرا در عراق

  را صاف کنند و مردم به زیارت نروند؟ )ع(چه کسی دستور داد تا قبر امام حسین  -501

  .ي عباسی متوکل،خلیفه

  د؟در کجا قراردار )ع(مدفن امام حسن عسکري - 502

  .سامرا در عراق

  کردند؟ نسبت به امام حسن عسکري بیش از حد سخت گیري می ،»بنی عباس«چرا -503

  .کند علیه ستمگري قیام می ،)عج(دانستند فرزند او حضرت مهدي چون طبق روایات می

  فرزند کیست؟»جعفر کذاب« -504

  ).ع(امام علی النقی

  می باشد؟)ع(ي امام حسین چندمین نواده)عج(حضرت مهدي - 505

  .نواده نهمین

  افتد؟ ظهور کند چه اتفاقی می )عج(وقتی حضرت مهدي -506

  شود در سطح جهان به طور قاطع پیروز میهایش  اسالم با تمامی احکام و نظام

  .روند جهان پر از عدل و داد شده و جباران و ستمگران از بین می

ج کمـال بشـر   ي او آیـد،آخرین نظـام حکومـت هـاو نقطـه      نظام و حکومتی که بدست ایشان بوجـود مـی  

  .خواهدبود

  اي انجام داد؟ جنگ جمل را با چه طایفه)ع(حضرت علی -507
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  .ناکئین

  اي انجام داد؟ جنگ نهروان را با چه طایفه )ع(حضرت علی -508

  .مارقین

  اي انجام داد؟ جنگ صفین را با چه طایفه )ع(حضرت علی - 509

  .قاسطین

  در چه مکانی متولد گردید؟ )ع(حضرت علی -510

  .ي کعبه در خانه

  خواندند؟ یی را تمامی ائمه میچه دهاها - 511

  .مناجات شعبانیه

  به کوفه چه کسی بود؟ )ع(ي امام حسین فرستاده -512

  .پسر عمویش،مسلم بن عقیل

  چند سال داشتند؟) ع(حضرت علی ،)ع(زمان رحلت حضرت محمد -513

  .سال33

  براي پذیرفتن والیتعهدي مامون گذاشت چه بود؟ )ع(شرطی که امام رضا -514

  .عزل و نصب شرکت نکند داوري،فتوي، ارت،امر و نهی نکند و در ام

  چند سال بود؟ )ع(ي امام حضرت علی دوره -515

  .سال30

  چه بود؟ )عج(نام مادر حضرت مهدي -516

  .نرجس خاتون

و تـرین   صـریح  کدامین امام،با مطرح ساختن مرزهاي قلمرو اسالمی به عنـوان حـدود فـدك،    - 517

  گیري سیاسی را در شرایط خویش ابراز نمود؟ موضع

  ).ع(کاظم امام موسی

هاي انحرافـی   ي آثار یونانی و ظهور مذاهب و مکتب امام،مصادف با ترجمه 2دوران امامت کدام  - 518

  بوده است؟

  ).ع( و امام جعفر صادق) ع( امام محمدباقر

  قیام کرد؟ )ع(به چه دلیل امام حسین -519

  .امر به معروف و نهی از منکر

  از شد؟دوران محنت اهل بیت،پس از شهادت کدام امام معصوم آغ - 520

  ).ع( امام رضا

تمامی پیشوایان مذاهب اهل سنت،بی واسطه یا باواسطه،نزد کدام امام شیعی شـاگردي کـرده    -521

  اند؟

  ).ع(امام جعفرصادق
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  به سر برد؟ »تقیه«کدام امام نیمی از دوران امامت خویش را در -522

به سـر   »تقیه«شید،در سال آن را در زمان هارون الر 10سال بود که 20دوران امامت ایشان  ،)ع(امام رضا

  .برد

ي شیعیان آن حضرت ترسیم شـده   و کارنامه)عج(در کدام دعا،سیماي منتظران حضرت مهدي -523

  است؟

  .دعاي ندبه

  ي کعبه متولد شده است چه نام دارد؟ تنها کسی که در خانه -524

  ).ع(حضرت علی

چـه نـام    رد،را مجبور به اقامت ک)ع(بیابان بدون آب و علفی که حربن یزید ریاحی،امام حسین -525

  داشت؟

  .نینوا

  آورد؟)ع(را براي امام حسین )عمرسعد(چه کسی پیغام -526

  .قره ابن قیس حنظلی

  به چه دلیلی و در چه سالی به مکه رفت؟ )ع(امام حسین -527

بـا یزیـد بیعـت کـرده     )ع(براي اینکه دروغ معاویه راکه در مسجدالحرام و حج اعالم کرده بود امام حسین

  .به مکه رفت ق. ه 60رجب سال در آخر .است را بر مالکند

  که بود؟)ص(ي سپاه اسالم در زمان حیات پیامبر آخرین فرمانده -528

  .اسامه بن یزید

  سبطی از اسباط خوانده اند؟ چه کسی را سید جوانان بهشت،)ص(حضرت محمد -529

  ).ع(امام حسین 

  از نسل کدام امام معصوم است؟) عج(حضرت مهدي -530

  ).ع(امام حسین 

  چه کسی ایشان را همراهی نکرد و در مدینه ماند؟ به مکه،)ع(زمان کوچ امام حسین -531

  .ابن عمر...ّعبدا

  پیوست و شهید شد؟)ع(چه کسی صبح روز عاشورا به سپاه امام حسین -532

  .حربن یزید ریاحی

  در چه تاریخی و در کجا به دنیا آمد؟)ع(امام حسین -533

  .در سوم شعبان سال سوم هجري قمري در مدینه متولد گردید

  سال بود؟ چند )ع(ت امام حسینمدت امام - 534

  .سال10

  در چه تاریخی و در کجا به شهادت رسید؟)ع(امام حسین - 535

  .هجري قمري،در کربال به شهادت رسید 61در روز دهم محرم سال 
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  اختالف است؟ )راس الحسین(چرا در محل دفن -536

  .به شام فرستاده شد )ع(براي اینکه سر امام حسین

  سالی و در کجا متولد گردید؟در چه  ،)ع(حضرت امام حسن مجتبی -537

  .رمضان سال سوم هجرت در مدینه 15در 

  چگونه و در چه تاریخی به شهادت رسید؟)ع(حضرت امام حسن مجتبی -538

  .مسموم گردیده و به شهادت رسید )جعده(به دست همسرش ).51به روایتی (ق. ه 50صفر سال  28در 

  را نام ببرید؟)ع(لقب امام حسن مجتبی 2 -539

  .السید الزکی.ریحانه الرسول

  در کجا قراردارد؟)ع(ي امام حسن مجتبی مقبره -540

  .قبرستان بقیع

  به چه دلیل با معاویه صلح کرد؟ ،)ع(امام حسن مجتبی -541

و امامـت  )ع(ي مکتب حضرت علی براي اینکه از نابودي اسالم و مسلمانان پاك و یاران ویژه و تربیت شده

  .جلوگیري کند

  رسید؟ با معاویه،خالفت بعد از معاویه به چه کسی می)ع(ي امام حسن مجتبی طبق صلح نامه -542

  .شد خلیفه می)ع(آمد،امام حسین اي پیش می اگر براي ایشان حادثه ).ع(به امام حسن مجتبی

  چگونه و در چه تاریخی به شهادت رسید؟)ع(حضرت علی - 543

ضـربت   )ابـن ملجـم مـرادي   (ي  در حال سجده در مسجد کوفه به وسـیله  ق. هرمضان سال چهلم  19در 

  .رمضان همان سال به شهادت رسید 21خورد و در 

  کردند؟ به چه دلیل جنگ می)ع(حضرت علی -544

  .براي جلوگیري از تاویل قرآن

  در زمان خالفت اش را نام ببرید؟)ع(جنگهاي حضرت علی -545

  .صفین و نهروان جمل،

  چه کسانی بودند؟)مارقین(خوارج -546

جـدا شـدند،به   ) ع(حقارت کرده و از حضـرت علـی  گروهی که از ترك جنگ با معاویه در صفین احساس 

  .معروف گردیدند )مارقین( خوارج

  شود؟ به چه کسانی گفته می )ناکثین( -547

  .پیمان شکنان

  چه کسانی به خالفت رسیدند؟ )ص(بعد از رحلت پیامبر -548

  .عمر و عثمان ابوبکر،

  در چه تاریخی به خالفت رسید؟ ،)ع(حضرت علی -549

  .مردم با ایشان بیعت کردند ق. ه 35یحجه سال ذ 18در روز  بعد از قبل عثمان،

  چند سال خالفت کرد؟)ع(حضرت علی - 550
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  سال 5

  در چه تاریخی به وقوع پیوست؟ )جنگ جمل( -551

  .ق. ه 36جمادي االول سال 10

  جنگیدند چه کسانی بودند؟)ع(افرادي که در جنگ جمل با حضرت علیترین  مهم -552

  )).ص(آخرین همسر پیامبر ( طلحه و زبیر و عایشه

  جنگ صفین،در چه تاریخی به وقوع پیوست؟ - 553

  .ق. ه 37صفر سال  1

  جنگیدند چه کسانی بودند؟) ع( افرادي که در جنگ صفین با حضرت علیترین  مهم -554

  .عاص معاویه و عمر و

  ها را بر سر نیزه کرد؟ ست به حیله زد و قرآند )عمر و عاص( در کدام جنگ -555

  .جنگ صفین

 ،)قرنی،هشام بن عتیبه،خزیمه بن ثابت و انـس بـن مالـک   عمار،اویس ( ،)ع(یاران حضرت علی -556

  درکدام جنگ به شهادت رسیدند؟

  .جنگ صفین

  در آن انجام شد چه نام داشت؟ )حکمیت(مکانی که  -557

  .دومه الجندل

  چه کسی را به عنوان حکم انتخاب کرد؟ )ع(حضرت علی -558

ابوموسـی   ،)قاسـطین ( ا بـر اصـرار  ابن عباس یا مالک اشتر را انتخاب کند ولی بنـ .. خواست عبدا ابتدا می

  .اشعري را به عنوان حکم انتخاب کرد

  ي حکمیت چه شد؟ نتجیه -559

  .را از خالفت عزل، ولی عمر و عاص، معاویه را خلیفه نامید) ع(حضرت علی ابوموسی اشعري،

  جنگ نهروان در چه تاریخی به وقوع پیوست؟ -560

  .ق. ه 38صفر سال 9

  سی بود؟رهبري خوارج در جنگ نهروان با چه ک -561

  .ابن وهب راسبی...ّعبدا

  چند نفر از خوارج در جنگ نهروان کشته شدند؟ -562

  .نفر 1700حدودا 

  چه نام داشت؟) ع(مادر امام سجاد -563

  .دختر یزدگرد سوم) شهربانو(

  به چه معنی است؟)زین العابدین( -564

  .زینت عبادت کنندگان

  در  کجا قراردارد؟)) ع(امام زین العابدین(مدفن -565
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  .ع در مدینهدر قبرستان بقی

  چه چیزي است؟)عروه الوثقی شیعیان(و )مصحف اهلبیت( -566

  ).ي سجادیه ي مبارکه ادعیه( صحیفه کامله

  گویند؟ )آدم بنی الحسین( به کدام یک از ائمه -567

  ).ع(امام زین العابدین

  سجده کرد،که بود؟ )ع(اولین کسی که به مهر و تسبیح خاك امام حسین -568

  ).ع(امام زین العابدین

  گویند؟ )رئیس البکائین(انیبه چه کس -569

  ).ع( آدم،یعقوب،یوسف و امام سجاد

  رانام ببرید؟ )صحیفه سجادیه(القاب -570

  ).ص( اخت القرآن،انجیل اهل بیت و زیور آل محمد

  چه بود؟ )ع(ي امام سجاد کنیه - 571

  .فاطمه ابوجعفر

  القاب مشهور امام سجاد را نام ببرید؟ -572

  .سجاد -امینزکی  -العابدین -سیدالساجدین -زین العابدین

  چه بود؟)ع(نام مادر امام باقر -573

  .می گفتند...ّ)ام عبدا(که به او)ع(فاطمه دختر امام حسن

  چه بود؟ )ع(کنیه امام محمدباقر -574

  .ابوجعفر

  را نام ببرید؟ )ع(القاب امام محمد باقر -575

  .باقرالعلوم،شاکر،هادي

  به چه معنی است؟ )باقرالعلوم( -576

  .ي علم ها شکافنده

  در کجاست؟ )ع(قرمدفن امام محمدبا - 577

  .قبرستان بقیع

  متولد گردیده است؟ )ص(کدام یک از ائمه در روز والدت حضرت محمد - 578

  ).ع(امام جعفر صادق

  چه بود؟ )ع(ي امام جعفر صادق کنیه -579

  ..ابوعبدا

  را نام ببرید؟ )ع(القاب امام جعفر صادق -580

  .صابر،فاضل،طاهر،صادق

  ؟در هنگام شهادت چند سال داشت )ع(امام جعفر صادق - 581
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  .سال 65

  چگونه به شهادت رسید؟ )ع(امام جعفر صادق -582

  .ي عباسی به آن حضرت خورانید خلیفه)منصور دوانیقی(ي انگور زهرآلودي که به وسیله

  چه کسی سلمان فارسی زمان خود بوده است؟ ،)ع(ي امام رضا به گفته -583

  ).نفر از امامان خدمت کرد 4به آن جهت که به ( ابوحمزه ثمالی

  چه بود؟) ع(موسی کاظم ي امام کنیه -584

  .ابوالحسن،ابوابراهیم

  .را نام ببرید)ع(القاب امام موسی کاظم -585

  .امین صالح، صابر، کاظم،

  به چه معنی است؟ )کاظم( -586

  .ي خشم خاموش و فروبرنده

  معروف است؟ )باب الحوائج(کدام یک از امامان شیعه در میان مردم به - 587

  )).ع( موسی بن جعفر( یا )ع( امام موسی کاظم

  چه بود؟ )ع(نام مادر امام موسی کاظم - 588

  .حمیده

  چگونه به شهادت رسید؟ )ع(امام موسی کاظم -589

  ).هارون الرشید( ي زهر توسط به وسیله

  در چند سالگی به امامت رسید؟ )ع( امام موسی کاظم - 590

  .سالگی 20در 

  در چند سالگی به شهادت رسید؟ )ع( امام موسی کاظم -591

  .سالگی 55در 

  چندسال بود؟ )ع( کاظم مدت امامت امام موسی -592

  .سال 35

  چه نام دارد؟ )ع( دختر امام موسی بن جعفرترین  معروف -593

  ).س( معصومه

  در کجا قراردارد؟ )س( مدفن حضرت معصومه -594

  .در شهر قم

  خواهر کدام یک از امامان شیعه است؟ )س( حضرت معصومه -595

  ).ع(امام رضا

  را نام ببرید؟ )ع( القاب امام رضا -596

  .غیظ الملحدین قره اعین المومنین، وفی، ضی،ر فاضل، صابر، رضا،

  چه بود؟ )ع( کنیه امام رضا -597
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  .ابوالحسن

  می پرداخت چه نام دارد؟)ع(شاعري که در اشعارش به مدح امام رضا -598

  .دعبل خزایی

  از چه کسی است؟ )مدارس آیات( شعر -599

  .دعبل خزایی

  چگونه به شهادت رسید؟ )ع(امام رضا - 600

  ).مامون عباسی( ي انگور زهرآلود توسط به وسیله

  چه نام داشت؟ )ع(یار امام رضاترین  نزدیک -601

  .اباصلت

  اسم شریف امام جواداالئمه چیست؟ -602

  .محمد

  چه بود؟ )ع(ي امام جواد کنیه -603

  .ابوجعفر

  .را نام ببرید )ع(القاب امام جواد -604

  .عالم قانع، منتخب،مرتضی، مختار، جواد، تقی،

  چگونه به شهادت رسید؟ )ع( امام جواد -605

  .انگور زهرآلود به ایشان داد ،)معتصم( به تحریک عموي خویش )ام الفضل( همسرش

  در چه تاریخی به شهادت رسید؟ )ع(امام جواد -606

  .ق. ه220محرم  28در روز 

  را نام ببرید؟)ع(برخی از یاران امام جواد -607

  .نانمحمدبن س ثقه االسالم محمدبن ابی عمیر، -علی بن مهزیار اهوازي فضل بن شاذان، احمد بزنطی،

  در کجا به دنیا آمد؟)ع(امام هادي -608

  ).صریا( در مدینه،در موضعی به نام

  چه بود؟ )ع(اسم شریف امام هادي -609

  .علی

  چه بود؟ )ع(ي امام هادي کنیه -610

  .ابوالحسن الثالث

  را نام ببرید؟)ع(القاب امام هادي -611

  .طیب موتمن، امین، ناصح، عالم،فقیه، مرتضی، هادي، نقی،

  .است را نام ببرید )مستحب(روز از سال که در آن روزه گرفتن  4،)ع( ي امام هادي به فرموده -612

  ).در آن متولد شده است )ص( روزي که حضرت محمد(ربیع االول  17

  )).ص( روز مبعوث شدن حضرت محمد(رجب27
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  ).روزي که در آن روز،زمین پهن شده است( ذي القعده 25

  ).روز غدیر( ذي الحجه 18

  نه به شهادت رسید؟چگو) ع( امام علی النقی - 613

  .مسموم گردید ي زهر، به وسیله)معتز( در زمان خالفت

  را نام ببرید؟)ع( چند تن از یاران امام علی النقی -614

علـی بـن جعفـر    )ع(حضـرت عبـدالعظیم   -خیـران خـادم ابوهاشـم جعفـري     -حسین بن سـعید اهـوازي  

  .ابن سکیت اهوازي -همیناوي

  اسم شریف امام یازدهم شیعیان چیست؟ -615

  .حسن

  چه بود؟ )ع(ي امام حسن عسکري کنیه -616

  .ابومحمد

  را نام ببرید؟ )ع(مشهورترین القاب امام حسن عسکري -617

  .زکی،عسکري

  بوده است؟ )ممنوع از معاشرت( کدام یک از امامان شیعه،بیشتر عمر خویش را محبوس -618

  ).ع(امام حسن عسکري

  که بود؟ )جعفر کذاب( -619

  .کرد )ادعاي امامت( شان به دروغ،که بعد از فوت ای )ع( برادر امام حسن عسکري

  چگونه به شهادت رسید؟ )ع( امام حسن عسکري -620

  .آن حضرت را زهر،شهید نمود )معتمد(

  .را نام ببرید )ع(برخی از یاران امام حسن عسکري -621

  .محمد همدانی -احمدابن اسحاق اشعري

  در چه سالی متولد شده اند؟ )عج(حضرت مهدي -622

  .ق. ه 255شعبان  15 در شب جمعه،

  چیست؟ )عج( اسم شریف حضرت صاحب الزمان -623

  .محمد

  .را نام ببرید )عج( القاب حضرت مهديترین  معروف -624

هـم بـه   ( غـریم  قائم، ،)رانده شده(شرید خلف صالح، خلف، ،..بقیه ا صاحب، حجت، منتظر، خاتم، مهدي،

  ).آب ظاهر جاري بر روي زمین( مآء معین ،)معنی طلبکار است و هم به معنی بدهکار

  چه نام داشت؟ )عج( ادر حضرت مهديم -625

  .دختر پادشاه روم - )نرجس( نرگس

  در چه امري شبیه یکدیگرند؟)ع(و حضرت موسی )عج( حضرت مهدي -626
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تا هنگام والدت هر دوي ایشان،هیچگونه تغیري در ظاهر مادرانشان  ایجاد نشـد و هـیچ کـس از بـاردار     

  .بودنشان مطلع نگردید

  چیست؟ )بیت الحمد( -627

گوینـد و در آن چراغـی    )بیت الحمد( اي است که او را خانه )عج(از براي حضرت مهدي« :که روایت است

  .»است که روشن است از آن روز که خروج کند با شمشیر و خاموش نمی شود

  بر طبق روایات در هنگام ظهور چند نفرند؟)عج(یاران حضرت مهدي -628

  .مرد 313

  را نام ببرید؟) عج( ب حضرت مهديجمعی از مردگان در رکا ،)شیخ مفید( به نقل از -629

نفر از اصحاب کهف و یوشع بن نون و سـلمان و ابـوذر و ابودجانـه انصـاري و      7نفر از قوم موسی و  27«

  .»مقداد و مالک اشترع، از انصار آن جناب خواهند بود

، کـدام یـک از پیـامبران ایشـان را یـاري      )عـج (بر طبق روایات در زمان ظهور حضرت مهدي -630

  کند؟ می

  .حضرت عیسی به مریم

  نواب اربعه را نام ببرید؟ - 631

  .علی بن محمد سمري - حسین بن روح نوبختی - دمحمدبن عثمان بن سع -  عثمان بن سعید عمري

  .را توضیح دهید »مهدویت« ي اندیشه -632

و انتظار ظهور رهبري الهی و آسمانی کـه جهـان    )مصلح بزرگ آسمانی( امید به آمدن« :یعنی )مهدویت(

ها خالص کرده و به کمال  ها و تیره ورزي ها و ناامنی ظلم و ستم نجات داده و آدمیان را از نابسامانیرا از 

  .»مطلوب و زندگی شرافتمندانه نایل سازد

  به چه معنی است؟ »فوتوریسم« -633

  .»ي آخر زمان و انتظار ظهور منجی عینی و مصلح جهانی و بزرگ اعتقاد به دوره«

  نام ببرید؟ي مسیحیت را  مذهب عمده3 -634

  .ارتودکس پروتستان، کاتولیک،

  موعودي که در آثار مقدس به آنها اشاره شده است چه کسانی هستند؟ 3 -635

  ).ع( حضرت عیسی-1

  ).ص( حضرت محمد-2

  ).عج( حضرت مهدي-3

را بدسـت   )عـج (توان احادیث مربوط به حضرت مهـدي  اولین منبع روایتی شیعه که در آن می -636

  چه نام دارد؟ آورد،

  .سلیم بن قیس هاللیکتاب 

  کتاب روایتی موجود شیعه چه نام دارد؟ترین  مهم - 637

  ).الکافی( اصول کافی
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را که به دسـتور آن حضـرت    )عج( هاي روایتی مربوط به حضرت مهدي کتابترین  یکی از مهم - 638

  را نام ببرید؟ تدوین شده است،

  .کمال الدین و کمال النعمه

  در چه کتابی آمده است؟ ین احادیث مهدویت،ي اهل سنت بیشتر هاي اولیه در میان کتاب -639

  .مسند احمد

  در لغت به چه معنی است؟ »متواتر« ي واژه -640

  .آمدن یکی پس از دیگري و بالفاصله

  چیست؟ )عج( هاي ظهور حضرت مهدي زمینه -641

  .ناامیدي کامل مردم و فراگیر شدن ستم

  .ت بیان کنیدرا به هنگام ظهور بر طبق روایا )عج( هاي جسمانی حضرت مهدي ویژگی -642

 40ظهـور در سـن    -5 خال بـر گونـه   -4 پیشانی بلند و بینی کشیده -3اي نورانی چهره -2 قدرتمند -1

  .سالگی

  بر طبق روایات چیست؟ )عج(هاي ظهور حضرت مهدي نشانه -643

  نداي آسمانی -1

  )عج( علیه حضرت مهدي )سفیانی( قیام شخصی با عنوان -2

نام سـرزمینی بـین مکـه و مدینـه      رفتن و پنهان شدن و بیداء، خسف به معناي فرو( خسف در بیداء -3

  ).است

ي بیـداء   چـون بـه منطقـه   . شوند برانگیخته می )مهدي عج( گروهی از شام به سوي او« :فرماید پیامبر می

  .»به زمین فرو برده شوند رسند، می

  ).ي قیام حضرت گناه در آستانه کشته شدن انسانی پاك و بی(قتل نفس زکیه-4

و پیوستن یاران خاص بـه او  )عج( ي آغاز ظهور حضرت مهدي نقطه نابر روایات شیعه و سنی،ب - 644

  باشد؟ چه مکانی می

  .ظهور آن حضرت از مکه و براساس روایات فراوان از کنار کعبه آغاز خواهدشد

  چیست؟)عج( هاي حکومت حضرت مهدي ویژگی -645

  .عدالت گستري-

  .رفاه و آسایش عمومی-

  .و عمومیامنیت همه جانبه -

  .رضایت همگانی از حکومت حضرت-

  .نیازي در مردم احساس بی-

  .غلبه اسالم بر سایر ادیان-

  .جهانی بودن حکومت حضرت-

  .را نام ببرید »مهدویت« ها و افراد مدعی برخی از فرقه -646
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 -8 )موسـاییه ( موسـویه  -7 اسـماعیلیه  -6 ناووسـیه  -5 نفس زکیـه  -4 باقریه -3 زیدیه -2 کیسانیه -1

  .عسکریه -9 حمدیهم

  چیست؟ )عج( هاي شناخت حضرت مهدي راه -647

  ).که مفادش خبر دادن از نصب الهی و یا نصب امام به امر الهی است )ص( تعیین و تصریح پیامبر( نص-

  ).دلیل بر صدق ادعاي اوست ظهور کرامت به دست کسی که مدعی امامت باشد،( کرامت-

گفتـار و   سـلوك،  یص را داشته باشـند و بتواننـد از اخـالق،   براي کسانی که اهلیت تشخ( ي عملی سیره-

  ).صاحب این مقام را بشناسند برخوردهاي گوناگون،

  .نام ببرید )عج( ي پیشوایی آخرین امام معصوم حضرت مهدي چندحدیث درباره -648

  حدیث معراج -1

  حدیث غدیر -2

  )س( حدیث لوح حضرت زهرا -3

  )ص( حدیث رسول اکرم -4

  ).ع( یحدیث امام عل -5

بـه هنگـام ظهـور همـراه خواهـد       )عج( هاي پیامبران را که حضرت مهدي بنابر روایات میراث -649

  داشت را نام ببرید؟

  ).ص( پرچم حضرت محمد + سالح + زره + عمامه + پیراهن-

  ))ع(حضرت موسی(سنگ + عصا-

  .کرد در آن قربانی می) ع(تشتی که حضرت موسی-

  .انگشتري سلیمان-

  چه مقدار است؟ )عج(ديطول عمر حضرت مه -650

  .دهند ایشان با قدرت الهی زنده است و در میان مردم به حیات خود ادامه می

  در آغاز امامت چه بود؟ )عج(نخستین اقدام حضرت مهدي -651

رسـید و   فـرا  )عج( نخستین روز امامت حضرت مهدي ،)ع(در روز درگذشت امام یازدهم حسن عسکري«

  .»پیکر پدر خویش نماز گزاردند ایشان ناگزیر میان مردم آمده و بر

  در چندسالگی به امامت رسید؟ )عج( حضرت مهدي -652

  .سالگی 5در 

  از میان پیامبران اوالعزم، کدام یک در کودکی نبوت خویش را آشکار کرده است؟ -653

  )ع(حضرت عیسی 

  ازمیان امامان شیعه، نخستین پیشوایی که در سن کودکی به امامت رسید که بود؟ -654

  .سالگی 7در ) ع(یعیان، حضرت امام محمدتقی نهمین پیشواي ش

  کدام یک از امامان شیعه در کمترین سن به امامت رسید؟ -655

  .سالگی 5در ) عج(حضرت مهدي 
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  به چه معنی است؟) غیبت(» مهدویت«در اصطالح  -656

  .شود گفته می) عج(به پنهان زیستی حضرت مهدي 

ي چگـونگی غیبـت حضـرت مهـدي      ههایی دربار گیري از بیانات معصومان، چه دیدگاه با بهره -657

  قابل ارائه است؟) عج(

  )ناپیدایی(پنهان بودن جسم  -

  .»نماید که آن حضرت را نبینند آن بزرگوار، در دیدگان مردم تاثیر و تصرف می«

  )ناشناسی(پنهان بودن عنوان  -

کننـد و مـردم را    ن حضرت افزون بر این که در جوامع انسـانی عمـر شـریف خـویش را سـپري مـی      آ«

  .»شناسند بینند ولی او را نمی بینند، مردم نیز او را می می

  .پنهان بودن جسم و پنهان بودن عنوان به تناسب شرایط -

آن حضرت در مواردي که صالح بداند از دیدگان مردم پنهان اسـت یـا بـه صـورت آشـکار در جامعـه       «

  ».شناسند بینند ولی نمی کند و مردم ایشان رامی حرکت می

  .را بیان  کنید) عج(عصومین، انواع غیبت حضرت مهدي بنابر روایات م -658

  .»شود تقسیم می) کبري(و دراز ) صغرا(بخش کوتاه  2به «

  کنند؟ به چه عنوان یاد می) غیبت کبرا(و ) غیبت صغرا(اندیشمندان شیعه، از  -659

  .»غیبت طولی«و » غیبت قصري«

  چیست؟) عج(هاي ظاهري غیبت حضرت مهدي  حکمت -660

  .حضرتبراي حفظ جان آن  -

 .ها براي امتحان و آزمایش انسان -

 .براي آزادگی از بیعت دیگران -

  .ها براي تادیب انسان -

  از چه زمانی آغاز شده است؟) غیبت صغرا(دوران  -661

  .اند دانسته) ع(برخی آغاز آن را از همان ابتداي والدت و برخی از شهادت امام حسن عسکري 

  چند سال طول کشید؟) غیبت صغرا( -662

  .ماهسال و چند 69

  چند سال طول کشید؟) غیبت کبري( -663

  .غیر از خداوند کسی از مدت آن آگاهی ندارد

  گردد؟ چه زمانی آشکار می) هاي اساسی غیبت فلسفه(با توجه به روایات،  -664

چون در اغلب روایات اساس حکمـت غیبـت آن حضـرت رازي از رازهـاي خداونـد دانسـته شـده اسـت،         

  .ظهور ایشان آشکار خواهد شد هاي اساسی غیبت آن حضرت، پس از حکمت

  چیست؟) غیبت صغرا(هاي  ویژگی -665

  .محدود بودن به زمان معین -
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 .پنهان نبودن حضرت از همگان -

  .ي افراد مشخص ارتباط حضرت با مردم به وسیله -

  چیست؟) غیبت کبري(هاي  ویژگی -666

  .کسی غیر از خداوند از مدت آن اطالعی ندارد -

 .نامه نگاري با ایشان بسته است  ده و راهها پنهان بو حضرت به طور کلی از نگاه -

  .اي ندارد و کسی از اقامتگاهش اطالعی ندارد حضرت نماینده -

  چگونه با شیعیان در رابطه بود؟) عج(، حضرت مهدي )غیبت صغرا(در زمان  - 667

  ).نواب اربعه(نفر از نایبان خاص خود  4ي  به واسطه

  چه نام دارد؟) غیبت صغرا(در زمان () عج(نخستین نایب امام زمان  - 668

  )سال 5به مدت (بن سعید عمري  عثمان

 چه نام دارد؟) غیبت صغر(در زمان ) عج(دومین نایب امام زمان  -669

  .سال 40به مدت ) فرزند نایب اول(محمدبن عثمان بن سعید 

  چه نام دارد؟) غیبت صغر(در زمان ) عج(سومین نایپ امام زمان  -670

  ).سال 21به مدت (حسین بن روح نوبختی 

  چه نام دارد؟) غیبت صغرا(در زمان ) عج(ارمین نایب امام زمان چه -671

  )سال 3به مدت (علی بن محمد سمري 

  در زمان کدام امام شیعیان و به چه منظور شکل گرفت؟) تشکیالت امامت( -672

به طور رسمی پدید آمد و به منظور آماده کردن هر چه بیشتر مردم بـراي  ) ع(در زمان امام موسی کاظم 

  ).عج(ان غیبت حضرت مهدي تحمل دور

  کردند؟ ارتباط برقرار می) عج(، وکیالن چگونه با حضرت مهدي )غیبت صغرا(در عصر  - 673

  .کرد  ، نایبی بود که ایشان تعیین می)عج(محور ارتباط وکیالن با حضرت مهدي 

  کردند؟  ارتباط برقرار می) خاص(شیعیان چگونه با نواب ) غیبت صغر(درعصر  -674

گذاشـتند و یـا وجوهـات شـرعی خـود را بـه آنـان         خـود را وکـیالن در میـان مـی     هـاي  مردم خواسته«

ي سـفیر از ناحیـه مقدسـه،     کردند و بـا واسـطه   ها را به نایب امام منتقل می وکیالن نیز آن. پرداختند می

  .»گرفتند هاي خود را می پاسخ پرسش

  را نام ببرید؟) غیبت صغرا(در زمان ) عج(برخی از وکالي حضرت مهدي  -675

  ).وکیل در قم(احمد بن اسحاق  -

 ).وکیل در نیشابور(محمد شاذان  -

 ).وکیل در آذربایجان(قاسم بن عال  -

 )وکیل در ري(ابوالحسین محمدبن جعفر اسدي  -

  ).وکیل در اهواز(ابراهیم مهزیار  -

  منحرف، و از وکالت امام برکنار شدندة) عج(کدامیک از وکالي حضرت مهدي  - 676
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  .محمد بن علی بن بالل -

 .بن صالح همدانی محمد -

  .احمد بن هاللی -

  به چه معنی است؟) توقیع( -677

شـود را   هاي کتبـی کـه از ایشـان مـی     ها و درخواست هاي مکتوب بزرگان و دولتمردان به پرسش پاسخ«

  .»گویند )توقیع(

  .در دست است را نام ببرید) عج(برخی از دعاهایی که از حضرت مهدي  -678

  .دعاي افتتاح -

 .دعاي سمات -

 .اي ماه رجبه دعاي روزه -

 .دعاي ابوالحسن ضراب -

 .»الهم عظم ابالء«دعاي فرج  -

  .»....الهم ارزقنا توفیق الطاعه «دعاي  -

  .منسوب است را نام ببرید) عج(هایی که به حضرت مهدي   برخی از زیارتنامه -679

  هزیارت آل یس -

 .زیارت ناحیه مقدسه -

  .زیارت رجبیه -

را گردآوري و بررسی کرده است، چـه  ) عج(نخستین کسی که روایات مربوط به حضرت مهدي  -680

  نام دارد؟

  .ابن ابی زینب نعمانی

  به چند دوره تقسیم گردیده است؟) عج(زندگانی حضرت مهدي  -681

  .دوران زندگی با پدر خود -1  :دوره 4

  .دوران غیبت صغر -2      

  .دوران غیبت کبرا -3      

  .دوران ظهور -4      

را بیـان  ) غیبـت کبـرا  (ي  در دوره) عج(هدي ي مالقات با حضرت م هاي مختلف درباره دیدگاه -682

  .کنید

 عدم امکان مالقات به طور مطلق  -1

بینـد، مـردم او را    کند و مردم را مـی  آن حضرت با وجود این که زنده است و بین مردم زندگی می«

  .»بینند نمی

 امکان مالقات بدون شناخت -2

ن حضـرت را در ایـن دوران،   امکان مالقات مورد پذیرش است ولی وقوع مالقات همراه شـناخت آ «

 .»داند غیرقابل پذیرش می
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 وقوع مالقات همراه با شناخت و عدم پذیرش ادعا -3

نه فقط امکان و وقوع مالقات مورد پذیرش است، بلکه مالقات همراه با شـناخت آن حضـرت نیـز    «

را  ولی آنچه مورد انکار است این است که مالقات کننـده، حـق ادعـاي مالقـات    . پذیرفته شده است

 .»ندارد

 امکان مالقات و پذیرش ادعا -4

هاي فراوانـی بـا آن حضـرت     ، مالقات)غیبت کبرا(در گروهی از دانشمندان شیعه بر این باورند که «

  .»این دیدگاه بین متاخران شهرت بیشتري دارد. گرفته است

  .را در دوران معاصر نام ببرید» مهدویت«انحراف از  2 - 683

  ).بهاییت(و ) بابیت(

  اي است؟  چگونه فرقه) شیخیه ي فرقه( -684

در ) شـیخ احمـد احسـایی   (امامی اسـت کـه براسـاس تعـالیم      12اي منشعب از شیعیان  فرقه) شیخیه(«

  .»گردید) بهاییت(و ) بابیت(ي  فرقه 2ساز پیدایش  ي اول قرن سیزدهم پدید آمد که زمینه نیمه

  چیست؟) رکن رابع(مقصود از  -685

. ي فیض میان امام عصـر و مـردم اسـت    کامل وجود دارد که واسطهي  آن است که میان شیعیان، شیعه«

  .»دهند نسبت می) سید کاظم رشتی(اکثراً آن را به 

  چیست؟) شیخیه(اصول دین از منظر  - 686

  .توحید، نبوت، امامت، رکن رابع

  گویند؟ می) امامان با(چه کسی را  -687

  .نامند  می) باب(ي امام را  وکیل یا نماینده

  در عصر حاضر کیست؟) ابیتب(مشهورترین مدعی  -688

) بـاب (ملقـب بـه   . دانسـت  ، از آن جا که خود را راه ارتباط با امـام زمـان مـی   »سیدعلی محمد شیرازي«

  .»گردید

  شود؟ به چه کسانی گفته می) بابیه( -689

  .»شوند نامیده می) بابیه(، )باب(پیروان سیدعلی محمد شیرازي «

  چه نام دارد؟) بهاییت(ي  گذار فرقه بنیان -690

  ...ّ)بهاء ا(علی نوري معروف به  زا حسینمیر

  چه نام دارد؟) با بیان(ترین کتاب  مهم -691

  ).سیدعلی محمد باب(اثر ) بیان(

  چه نام دارد؟) بهاییان(کتاب احکام  -692

  .اقدس

  به چه معنی است؟) انتظار فرج( -693
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آمـاده  و ) عـج (ي الهی حضرت مهـدي   در اصطالح به معنی چشم به راه بودن براي ظهور آخرین ذخیره«

  .»شدن براي یاري او در برپایی حکومت عدل و قسط در سراسر گیتی است

  در اصل به چه معنی است؟» والیت« -694

  .نزدیکی دو چیز
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  از کیست؟) ایقان(کتاب  -695

  ...ّ)بهاءا(میرزا حسین علی نوري معروف به 

  لقب چه کتابی است؟) القرآن اخ( -696

  البالغه نهج

  به چه معنی است؟) البالغه نهج( -697

  راه روشن بالغت

  چه زمانی گردآوري شده است؟) البالغه نهج( -698

  ي سوم خالفت عباسیان هم عصر با دوره ق. ه 400در سال 

  باشد؟ شامل چند خطبه و چند نامه و چند حکمت و موعظه می) البالغه نهج( -699

  .خطبه و کالم 241  :شامل

  .نامه و مکتوب 79    

  .حکمت و موعظه 489    

  ي قولی و اعجاز ادبی دانسته است چه نام دارد؟ را معجزه) البالغه نهج(ادیب لبنانی که  -700

  جرج جرداق مسیحی

  نامیده اند؟» باب سیدالشهدا«چه کسی را  -701

  رشید هجري

  نامیده اند؟» باب امام سجاد«چه کسی را  -702

  .یحیی بن امام الطویل مطعمی

  را چه کسی سروده است؟) ع(اي مشهور، در مدح حضرت سجاد  قصیده -703

وقفَرَز  

  را به فارسی سروده است؟» فَرَزوق« ي  چه کسی قصیده -704

  .جامی

  باشد، چه نام دارد؟  را دارا می) ع(کتاب مشهوري که دعاهاي حضرت سجاد  -705

  .ي سجادیه صحیفه

  پدر علم شیمی کیست؟ -706

  .بود) ع(جابربن حیان که شاگر امام جعفر صادق 

  ي اعال رسانید؟ ثات را به درجه، چه کسی در اسالم، علم مثل»جرج سارتون«ي  به عقیده -707

  .الدین طوسی خواجه نصیر

احـادیث، کتب و 

  هـاي مذهبـی شخصیت
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  کدام دانشمند اسالمی از حرکت زمین صحبت کرده است؟ -708

  .ابوریحان بیرونی

  باشد؟ اثر کدام دانشمند اسالمی می» قانون در طب« -709

  .ابوعلی سینا

  ترین دانشگاه جهان در کجا قرار دارد؟ قدیمی -710

  .)این دانشگاه اسالمی است. (مراکش

  تالیف چه کسی است؟) سفینه البحار(ب کتا -711

  شیخ عباس قّمی

  تالیف چه کسی است؟) الغدیر(کتاب  - 712

  عالمه امینی

  شاگر چه کسی بود؟) اویس قرنی( -713

  )ع(حضرت علی 

  شاگرد چه کسی است؟) میثم تمار( - 714

  ).ع(حضرت علی 

  اثر کیست؟) الجامع(کتاب  - 715

  .احمد بن محمد بزنطی

  را نام ببرید؟) ع(تن از شاگردان امام جعفر صادق  3 -716

  )متکلم و متفکر(هشام بن حکم 

  )پدر علم شیمی(جابربن حیان 

  )متکلم(مومن االطاق 

  را نام ببرید؟) ع(تن از شاگردان حضرت علی  2 -717

  .رشید هجري –کمیل بن زیاد 

  از آثار چه کسی است؟» توحید مفصل« -718

) مفصـل : (کی از اصحاب خود به نامي خداشناسی است که به ی در زمینه) ع(یکی از آثار امام جعفر صادق

  .تعلیم داده است

  کتاب حدیث شیعه چه نام دارد؟ترین  جامع - 719

  .جلد 110بحاراالنوار، تالیف مرحوم عالمه مجلسی در 

  کتب اربعه را نام ببرید؟ -720

  )محمدبن یعقوب کلینی(اصول کافی  -

 )شیخ طوسی(تهذیب االخالق  -

 )شیخ طوسی(استبصار  -

  ).بن علی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوقحمد(من الیحضره الفقیه  -
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  شاگرد که بود؟) فضل بن شاذان نیشابوري( - 721

  )ع(و امام حسن عسکري ) ع(امام هادي 

 کیست؟) عدل الهی(مؤلف کتاب  -722

 .شهید مرتضی مطهري

  کیست؟) اصول کافی(مؤلف کتاب  -723

  ).شیخ کلینی(محمدبن یعقوب کلینی 

  کیست؟) تفسیر المیزان(مفسر  -724

  .طباییعالمه طبا

  آوري شده است؟ توسط چه کسی جمع) البالغه نهج( -725

  .هجري 4توسط سید رضی در قرن 

  چیست؟) البالغه نهج(محتواي  -726

  )ع(ها و کلمات قصار حضرت علی  ها، نامه خطبه

  ي چه کسی است؟ نوشته) پرتوي از قرآن( - 727

  .طالقانی...ّ آیت ا

  امام خمینی چه کسی را ابوذر زمان نامیدند؟ - 728

  .طالقانی ...ّا  آبت

  لقب شهید مظلوم از آن کیست؟ -729

  .بهشتی...ّ آبت ا

  به چه معنی است؟) شیعه( -730

  .گروه، یاران و پیروان

  ، چه نام دارد؟)ع(ي یازده هزار کلمات قصار حضرت علی  مجموعه -731

  .غررالحکم و دررالکلم

  مشتمل بر چند دعا است؟» ي سجادیه صحیفه« -732

  .دعا 54

  پیش از آنکه عرق بدنش خشک شود، بپردازید؟ اجرت کارگر را: این جمله از کیست-733

  .)ص(حضرت محمد 

خدا دوست بـدارد هـر کـس را کـه     . حسین از من است و من از حسینم«: این جمله از کیست -734

  ؟»دار حسین باشد دوست

  .)ص(حضرت محمد 

من مرگ با افتخار را سعات و زندگی با سـتمگران را بـدبختی و هالکـت    «:این جمله از کیست -735

  ؟»دانم می

  .)ع(امام حسین 
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فرزندم، براي خدا شریکی مگیر، به راستی شرك به خدا، ستم و خطـاي  « :این جمله از کیست - 736

  ؟»بزرگی است

  .لقمان

خدا به من کتاب داده و مرا به پیـامبري برگزیـده   . ي خدا هستم ه من بند«:این جمله از کیست -737

  ؟»...هر جا باشم باعث برکت هستم. است

  .حضرت عیسی

هیچ ثروت سرشار و فراوانی ندیدم، جز اینکه در کنار آن حقّـی بـر بـاد    « :از کیستاین جمله -738

  ؟»رفقته باشد

  .)ع(حضرت علی 

  از کیست؟» سلسله الذهب«حدیث مشهور  -739

  .)ع(امام رضا 

  ، از کیست؟»رشوه گرفتن در داوري کفر به خداست«: ي جمله -740

  .)ع(امام جعفر صادق 

  گونه عمل کند؟ي پیامبر اسالم قاضی باید چ به گفته - 741

  .با هر دوطرف دعوي، با یک آهنگ سخن بگوید -

 .به یک چشم، به هر دو طرف دعوا نگاه کند -

  .در اشاره و تعیین جا، یکسان عمل کند -

مسلمان، کسی است که مسلمانان از دست و زبان او سالم باشند و مومن کسـی کـه   «: ي جمله -742

  ، از کیست؟»ندمردم نسبت به جان و مال خود از دست او در امان باش

  ).ص(حضرت محمد 

  از کیست؟» خرجی بگذارد ي خود را بی این گناه براي مرد بس است که عائله«:ي جمله -743

  .)ع(امام سجاد 

  از کیست؟» هر کس زمین بایري را آباد کند مال اوست«: ي جمله -744

  .)ص(حضرت محمد 

م گزارند، هرگز از دعـوت  به خدا قسم، اگر خورشید را در یک کَفَم و ماه را کف دیگر«: ي جمله -745

  ، از کیست؟»دارم خود دست بر نمی

  ).ص(حضرت محمد 

  ، از کیست؟»ي ایمان است پاکیزگی نشانه«: ي جمله -746

  .)ص(حضرت محمد 

 ، از کیست؟»خصلت باشد ایمان ندارد، حرص، حسد و بزدلی 3مردي که در او «: ي جمله -747

 .)ع(امام جعفر صادق 

  ، از کیست؟»یامبران استمسواك کردن از آداب پ«: ي جمله -748
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  .)ع(امام جعفر صادق 

  تر از جهاد با دشمن، چیست؟ منظور پیامبر از جهاد بزرگ -749

  .جهاد با نفس خود

  ، از کیست؟»وجود ندارد) تارك دنیا شدن(در اسالم رهبانیت : ي جمله -750

  .)ص(حضرت محمد 

  ، از کیست؟»هر که در معامله با مردم تقلب کند، مسلمان نیست«: ي جمله - 751

  ).ص(حضرت محمد 

حلـم، گذشـت، فروتنـی، سـخاوت، مهربـانی،      : چیز است 7اساس معاشرت با مردم «: ي جمله -752

  ، از کیست؟»خیرخواهی و عدالت و انصاف

  .)ع(امام موسی بن جعفر 

  ، از کیست؟»بی وضو قرآن نخوانید«: ي جمله -753

  .)ع(حضرت علی 

» )وقت کـه بـالغ شـد   (تن و ازدواج نام نیکو، آموختن و نوش: چیز است 3حق فرزند «: ي جمله -754

  ازکیست؟

 ).ص(حضرت محمد 

  از کیست؟» خست و بداخالقی: شود صفت است که در مسلمان جمع نمی 2«: ي جمله -755

  ).ص(حضرت محمد 

صبر و بر مصیبت، صبر بر گنـاه و نافرمـانی و صـبر بـر     : گونه است 3صبر و بردباري «: ي جمله -756

  از کیست؟» اطاعت و فرمانبرداري

  .)ع(ضرت علی ح

  چیست؟) حدیث ثقلین(منظور از  - 757

  .قرآن و اهل بیت

  کرده، وارد دین نمودند؟  حدیث که حالل را حرام و حرام را حالل می 4000چه کسانی حدود  - 758

  .حماد ابن یزید و ابن ابی و العوجاي مانوي

، از »کنـد  خانه خود صاحبی دارد که اگر بخواهد آن را حفـظ و از آن حمایـت مـی   «: این جمله -759

  کیست و به چه مناسبتی گفته شده است؟

  .ي کعبه کرد ، در پاسخ به اَبرَهه زمانی که به خانه)ع(از عبدالمطلب 

خداونـد از کـودکی، پیـامبر را بـه     «: فرماید البالغه می در کدام خطبه از نهج) ع(حضرت علی  -760

  فرشته حفاظت و تعلیم داد؟ترین  ي بزرگ وسیله

  .ي قاطعه خطبه

  سول خدا اولین و آخرین خوارج چه کسانی بودند؟در کالم ر -761

  ).حرقوص بن زهیر سعد(ذوالثدیه : ذوالخویصره و دومین: اولین
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  در کدام جنگ و در حق چه کسی فرموده است؟) ص(را پیامبر ) حدیث منزلت( -762

  ).ع(در جنگ تبوك و در حق حضرت علی 

  چیست؟) حدیث سفینه(مضمون  - 763

هاي سیاسی معرفـی   نش را عامل نجات امت از غرقاب حوادث و توفاناهل بی) ص(در این حدیث، پیامبر 

  .اند کرده 

  اند؟ ي خالفت اشاره کرده به مسئله) ص(در کدام احادیث، پیامبر  -764

  .حدیث ثقلین و حدیث منزلت

اند، کسی کـه در امـور کوچـک از     هاي گوناگون بزرگ گناهان کوچک راه«این جمله از کیست،  -765

  ترسد؟ تر نیز نمی گخدا نترسد در امور بزر

  .)ع(امام رضا 

آمیـزد تـا جاییکـه     همانا قلب با گناه در می. کند هیچ چیز مانند گناه، دل را فاس نمی: ي جمله - 766

  ، از کیست؟»کند شود و آن را زیر و رو می گناه بر آن چیره می

  ).ع(امام باقر 

  ، از کیست؟»شماردترین گناهان، گناهانی است که مرتکب آن، آن را سبک  بزرگ« : ي جمله -767

  ).ع(حضرت علی 

  بیشتر فریاد اهل دوزخ از چیست؟ -768

  ).تسویف(تأخیر انداختن توبه 

  ، از کیست؟»تر از توبه کردن است نکردن، آسان  گناه«ي  جمله -769

  ).ع(حضرت علی 

  منع تدوین و نگارش حدیث در زمان کدام خلیفه و در چه سالی آغاز شد؟ -770

  .ق. ه 145 ي اول؛ ابوبکر، سال در زمان خلیفه

  کیست؟» الذریعه الی تصانیف الشیعه«مؤلف کتاب  -771

  .شیخ آقا بزرگ تهرانی

  چیست؟ ) ع(حضرت داود ) زبور(0 - 772

  ).ع(ها و اندرزهاي داود پیامبر  ها و نیایش اي از مناجات مجموعه

  چیست؟) زبور داود(نام دیگر  -773

  .مزامیر داود

  از کیست؟) کتاب الغدیر -774

  .عالمه امینی

 از کیست؟) ها عه و اصولالشی اصل(کتاب  - 775

  ...ّکاشف الغطاء ا

 از کیست؟...ّ) رساله لقاءا(کتاب  -776
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 .میرزا جواد ملکی تبریزي

  از کیست؟) استبصار(کتاب  -777

  .شیخ طوسی

  از کیست؟) عبقات االنوار(کتاب  -778

  .میرحامد حسین

  از کیست؟) حقایق(کتاب  - 779

  .مالمحسن فیض کاشانی

  از کیست؟) شیعه در اسالم(کتاب  -780

  .طباییعالمه طبا

  از کیست؟) معراج السعادت(کتاب  -781

  .مالاحمد نراقی

 از کیست؟) جامع السعادت(کتاب  - 782

  .مالمهدي نراقی

  از کیستۀ) تفسیر المیزان(کتاب -783

  .عالمه طباطبایی

  از کیست؟) تفسیر مجمع البیان( -784

  .شیخ طوسی

  از کیست؟) بررسی مسائل کلی امامت( - 785

  .ابراهیم امینی

  از کیست؟) خورشید مغرب( -786

  .رضا حکیمیمحمد

  از کیست؟) الجنان مفاتیح( -787

  .شیخ عباس قمی

  از کیست؟) المحاسن(کتاب -788

  .احمد بن محمد برقی

  از کیست؟) تذکره المتقین(کتاب  - 789

  .شیخ محمد بهاري همدانی

  از کیست؟) االعتقاد تجرید(کتاب  -790

  .خواجه نصیر الدین طوسی

  از کیست؟) تفسیر صافی( - 791

  .مالمحسن فیض

  کیست؟ از) تفسیر دارالمنثور( -792
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  .الدین سیوطی جالل

  از کیست؟ )نظام حقوق زن در اسالم( -793

  .شهید مرتضی مطهري
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  عراق، در چه تاریخی به ایران حمله کرد؟ -794

  .شهر ایران 19ي هوایی به  با حمله 13/6/1359روز  14در ساعت 

  کدام عملیات به جنگ فراگیر مردمی معروف است؟ -795

  .المبین عملیات فتح

  رمشهر آزاد شد؟در کدام عملیات خ -796

  .المقدس عملیات بیت

  در چه تاریخی خرمشهر آزاد شد؟ - 797

  .ش. ه 3/3/1361در تاریخ 

  ي آبادان شکسته شد؟ در کدام عملیات محصاره - 798

  .االئمه عملیات ثامن

  در کدام عملیات شهر بستان آزاد شد؟  -799

  .القدس عمیات طریق

ز آغاز جنـگ بـه دشـمن وارد    در کدام عملیات بیشترین خسارات تجهیزاتی و تلفات انسانی ا -800

  شد؟

  .المبین عملیات فتح

  المبین در چه تاریخی اجرا شد؟ عملیات فتح -801

2/1/1361.  

  ارتش عراق منهدم گردید؟% 20در کدام عملیات بیش از  -802

  .المقدس عملیات بیت

  عملیات بیت المقدس در چه تاریخی اجرا شد؟ -803

10/2/1361.  

  د؟شکستن حصرِ آبادان در کدام عملیات محقق ش -804

  .االئمه عملیات ثامن

  االئمه در چه تاریخی اجرا شد؟ عملیات ثامن -805

5/7/1360.  

  القدس در چه تاریخی اجرا شد؟ عملیات طریق -806

8/9/1360.  

  ارتفاع میمک در ایالم در کدام عملیات آزاد شد؟ -807

  .عملیات ضربت ذوالفقار

  جبهـه و جنــگ
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  ي مهران آزاد شد؟ در کدام عملیات منطقه -808

  .3عملیات والفجر 

  ي مهران آزاد شد؟ ملیات مجدداً منطقهدر کدام  ع -809

  .1عملیات کربالي 

  در جهت استراتژي تنبیه متجاوز، نخستین عملیات در کجا و به چه نامی اجرا شد؟ -810

  .2در اربیل، عملیات والفجر 

  اجرا شد؟ 2در چه تاریخی عملیات والفجر  -811

29/4/1362.  

تصـرف گردیـد و تـامین شـهر      کیلومتر مربع از خاك عراق توسط ایران 700در کدام عملیات  - 812

  مریوان بهبود یافت؟

  .4عملیات والفجر 

  خاکی جمهوري اسالمی ایران چه نام داشت؟ –ي آبی  نخستین عملیات گسترده -813

  .عملیات خیبر

  گردید؟ 598ي  نامه کدام عملیات سرنوشت جنگ را روشن کرد و منجر به تصویب قطع - 814

  .5عملیات کربالي 

  خی اجرا شد؟در چه تاری 5عملیات کربالي  - 815

19/10/1365.  

  شود؟ کدام عملیات آخرین تحرك نظامی ایران در جنوب محسوب می -816

  .8عملیات کربالي 

  در چه تاریخی اجرا شد؟ 8عملیات کربالي  -817

18/1/1361.  

  چه بود؟ 8رمز عملیات کربالي  -818

  .یا صاحب الزمان

  در چه تاریخی به هواپیمایی ایرباس ایران حمله شد؟ - 819

  .فروند موشک از ناو آمریکایی وینسنس 2، با شلیک 12/1367

  ي هواپیماي ایرباس جان باختند؟ چند نفر در حادثه -820

  .نفر غیر نظامی 290

  اند؟  را چگونه توصیف کرده 598ي  نامه پذیرش قطع) ره(امام خمینی  - 821

تر است ولی راضی بـه رضـاي خـدایم و بـراي رضـایت او، ایـن        قبول این مساله براي من از زهر کشنده«

رعه را نوشیدم ج...«  

  ناو آمریکایی که به هواپیماي ایرباس ایران حمله کرد چه نام داشت؟ -822

  .وینسنس
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  اجرا شد؟ 598ي  نامه هفته پس از تصویب قطع 2کدام عملیات  -823

  .7عملیات نصر 

  در چه تاریخ اجرا شد؟ 7عملیات نصر  -824

14/5/1366.  

  ه اجرا درآمد؟کدام عملیات چند روز پس از کشتار حجاج ایرانی در مکه ب -825

  .7عملیات نصر 

  در کدام عملیات شهرهاي حلبچه،دوجیله و خورمال، به تصرّف رزمندگان اسالم درآمدند؟ -826

  .24/12/1366در تاریخ  10عملیات والفجر 

  چه بود؟ 10رمز عملیات والفجر  - 827

  ... .یا رسول ا

  چه بود؟ 10پاسخ عراق در برابر عمیات والفجر  - 828

  .بمباران شیمیایی حلبچه

  سرکوب شدند؟) منافقین(کدام عملیات نیروهاي سازمان مجاهدین خلق در -829

  .عملیات مرصاد

  عملیات مرصاد در چه تاریخی اجرا شد؟ -830

3/5/1367 .  

  رمز عملیات مرصاد چه بود؟ -831

  .یا صاحب الزمان ادرکنی

  در چه تاریخی توسط ایران پذیرفته شد؟ 598قطع نامه  -832

27/4/1367 .  

  وفادار ماند؟ 598ي  ع نامهآیا عراق، نسبت به اجراي قط -833

از سه محور اصلی شلمچه، کوشک و موسیان، به داخـل خـاك ایـران حملـه      31/4/1367در تاریخ . خیر

  .کرد

  ي عراق بعد از پذیرش قطع نامه توسط ایران چه بود؟  ي حمله نتیجه -834

  .ب نشینی کرداعالم عق 3/5/1367روز، در تاریخ  3در ابتدا با موفقیت هایی همراه بود ولی بعد از 

  خرمشهر با چه رمزي آزاد گشت؟ -835

  ).ع(یا علی بن ابیطالب

  رمز عملیات فتح المبین چه بود؟ - 836

  ).س(یا زهرا

  رمز عملیات بیت المقدس چه بود؟-837

  .یا علی بن ابیطالب

  رمز عملیات ثامن االئمه چه بود؟ -838
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  .و فتح قریب... نصرمن ا

  چه بود؟ 3روز عملیات والفجر  -839

  ... .یا ا

  ر با چه رمزي آغاز شد؟عملیات خیب -840

  ... .یا رسول ا

  چه بود؟ 5رمز عملیات کربالي  - 841

  .یا زهرا

  با چه رمزي آغاز شد؟ 4عملیات والفجر  -842

  ... .یا ا

  را با کمک نیروي دریایی امریکا بازپس گرفت؟) ي فاو منطقه(عراق در چه تاریخی  -843

  .1367در اردیبهشت 

  ته شدند؟کش) مجاهدین خلق(در کدام عملیات بیشتر منافقین -844

  .عملیات مرصاد

  چند سال به طول انجامید؟) ایران و عراق(جنگ  -845

  .سال 8

  چند شهر و روستا از کشور آسیب کلی دیدند؟) ایران و عراق(در طول جنگ  -846

  .استان کشور 16روستا در  2676شهر و  87

  ؟خانه و شغل خود را از دست دادند) ایران و عراق(چند تن از هم میهنانمان در طول جنگ  -847

  .میلیون نفر5

چند تن از هم میهنانمان به ناچار به مناطق غیر جنگی مهـاجرت  )ایران و عراق(در طول جنگ  -848

  کردند؟

  .میلیون نفر2

  درصد تخریب شدند؟ 85تا  30 )ایران و عراق(چه شهرهایی از کشور طول جنگ  -849

  .دزفول و اروندکنار آبادان، خرمشهر، بستان، سوسنگرد، شوش، گیالن غرب،

  درصد تخریب شدند؟ 100) ایران و عراق(هرهایی از کشور در طول جنگ چه ش -850

  .خسروي و هویزه نفت شهر، نوسود، موسیان، مهران، سومار، قصر شیرین،

  را تصرف کرد؟) کویت( به مدت چند ساعت) عراق(در چه سالی  - 851

  .1369در تابستان 

  د؟در زمان جنگ تحمیلی چه بو) دکتر مصطفی چمران( از اقدامات شهید -852

  ."چریکی"یا "هاي نامنظم ستاد جنگ"ایجاد و سازماندهی

  در چه سالی و در جریان کدام عملیات به شهادت رسید؟) دکتر مصطفی چمران( -853
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خمینـی روح   فرمانـده کـل قـوا،   "در عملیات چریکی  "دهالویه"در جبهه  1360خرداد ماه سال  31در 

  .سیدورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و به شهادت ر "خدا

  که دکتر چمران در لبنان پایه گذاري کرد چه نام دارد؟ "محرومین"شاخه نظامی جمعیت -854

  "سازمان امل"

  در چه تاریخی سقوط کرد؟) خرمشهر( -855

  .1359آبان  4
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  ي حمد چیست؟ نام دیگر سوره -856

  .فاتحه الکتاب و سبع المثانی

  ي دین به چه معنی است؟ کلمه) مالک یوم الدین(ي حمد  در سوره - 857

  .جزا و پاداش

  آموزیم ؟ ي حمد می چه مطالبی از سوره - 858

  .کنیم که ما را به راه راست هدایت فرماید به اصل توحید و معاد پی برده و از خدا درخواست  می

  ي توحید چیست؟ نام دیگر سوره -859

  .اخالص

  آموزیم؟ می ي توحید چه  از سوره -860

  .خداوند یکتاست و همتایی ندارد-

  .و همه به او نیازمندندنیاز است  از همه بی-

  .نه فرزندي آورده و نه از پدر و مادري زاده شده است-

  نظم و حسابی که خداوند در همه چیز قرار داده است، نشانگر چه چیزي است؟ -861

  .انتهاي خداوند عدل، حکمت و قدرت بی

  طاغوت به چه معنی است؟ "آیه الکرسی"در  -862

  .ها سرکش سرکش

  نازل شد،چه نام دارد؟) ص( مداي که به حضرت مح اولین سوره - 863

  .ي علق سوره

  نازل گردید؟ )ص( قرآن در مدت چند سال بر حضرت محمد -864

  .سال 23

  اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد چه آیاتی است؟ -865

  .ي علَق آیه اول سوره 5

  قرآن چند سوره دارد؟ - 866

  .سوره 114

  قرآن چند آیه دارد؟ -867

  .آیه 6200بیش از 

  باشد؟ قرآن داراي چند جزء می -868

  .جزء 30

  قرآن داراي چند حزب است؟ -869

  .حزب 120

  قـرآن مجیـد
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  هرجزء از قرآن داراي چند حزب است؟ -870

  .حزب 4

  شود؟ آغاز نمی» الرحمن الرحیم... بسم ا«هاي قرآن با  کدام یک از سوره -871

  .ي توبه سوره

  ي قرآن چه نام دارد؟ ترین سوره کوچک - 872

  .آیه 3کوثر، 

  ي قرآن چه نام دارد؟ ترین سوره بزرگ-873

  .آیه 286بقره، 

  قرن تغییري داشته است؟ 14آیا قرآن در طول  -874

  .ترین تغییر و تحریفی نداشته است خیر، کوچک

  نامیده است؟» خاتم النبیین«را ) ص(به چه دلیل قرآن، حضرت محمد  - 875

به دلیل اینکه ایشان آخرین پیامبر است و بعد از او پیامبري نخواهد آمد و دین او آخرین دیـن و قـرآن،   

  .اب آسمانی استآخرین کت

  چیست؟» در قرآن منظور از خَمـر و میسر -876

  .شراب و بت پرستی

  قرآن خواهان چگونه ایمانی است؟ -877

  .ي عینی، همراه با بررسی و تجزیه و تحلیل منطقی ایمان متکی بر تفکر و تدبر و مشاهده

  به چه معنی است؟» اکبر... ا«-878

  .تر از آن است که به وصف درآید خدا بزرگ

  باشد؟ چه می» کَنْزکُه«ن منظور از در قرآ - 879

  .زراندوزي و ذخیره کردن ثروت

  تعبیر شده است؟) المبین فتح(در قرآن کدام واقعه  -880

  .صلح حدیبیه

  چه کسی است؟) ص(جان پیامبر ) ي مباهله آیه(با توجه به  -881

  ).ع(حضرت علی 

  باشد؟ می) القربی ذي(ي  کدام امام معصوم مصداق آیه - 882

  ).ع(امام حسین 

  باشد؟ ي مباهله می در آیه) اَبنائنا(ي  امام معصوم مصداق جمله کدام -883

  ).ع(امام حسین 

  است؟) تطهیر(ي  کدام امام معصوم مصداق آیه -884

  ).ع(امام حسین 

  ي جنگ احد آمده است؟ در کدام سوره از قرآن آیات بسیاري درباره - 885
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  .ي آل عمران سوره

  ست؟نازل شده ا) فدك(کدام سوره از قرآن در مورد زمین  -886

  .ي اسرا سوره 26ي  آیه

  باشد؟ می) ذات سالسل(در جنگ ) ع(هاي حضرت علی  ي دالوري کدام سوره از قرآن درباره-887

  .ي والعادیات سوره

  ي جنگ اُحد نازل شده است؟ در قرآن چند آیه درباره -888

  .آیه 60بیش از 

  ي منافقون درباره چه کسی نازل شده است؟ سوره - 889

  .اي اوه بن ابی و کارشکنی... عبدا

  .را نام ببرید) قرآن(تن از کاتبان قرآن در زمان وحی  3 -890

  .، زیدبن ثابت و عبدالدین ارقم)ع(حضرت علی 

  چه کسی براي اولین بار قرآن را به زمان التین در اروپا ترجمه کرد؟ - 891

  .م1143روبرت کنت در سال 

  اولین کسی که کتابی در مورد قرائت قرآن تألیف کرد، که بود؟ -892

  .تغلب ابان ابن

  گوید؟ چه می) ع(قرآن در مورد مصلوب کردن حضرت مسیح  -893

  .»او را نکشتند و به صلیت نکشیدند، بلکه دچار اشتباه شدند«

  ي حیات برزخی وجود دارد؟ چند آیه در قرآن درباره -894

  .آیه 15حدوداً 

  آیه الکرسی در کدام سوره از قرآن قراردارد؟ -895

  .257تا  255ي  ي بقره، آیه سوره

  گویند؟ آن از مخالفان براي آوردن مطالبی مانند مطالب قرآن را چه میدعوت قر -896

  ).مبارزه طلبی(تحدي 

  اند؟ ي چه حیوانی بیان فرموده ها را، خانه ترین خانه خداوند در قرآن سست - 897

  .خانه عنکبوت

  ي تحریر درآمد؟ اولین بار قرآن در زمان چه کسی به رشته - 898

  ).ص(در زمان پیامبر 

  ي تحریر درآمد؟ دست چه کسی به رشته اولین قرآن به -899

  ).ع(حضرت علی 

  است؟ نشدهشروع » الرحمن الرحیم... ا بسم«ي قرآن با  کدام سوره -900

  .ي توبه سوره

  معروف است؟) عروس قرآن(کدام سوره به  -901
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  .ي الرحمن سوره

  هاي قرآن کریم است؟ لقب کدام یک از سوره) الکتاب ام( - 902

  .حمد سوره

  جزء قرآن مجید قرار دارد؟ ي حجرات در چندمین سوره -903

  .26جزء 

  قرآن کریم چه کسانی را جوانمردان نامیده است؟ -904

  .اصحاب کهف

  بنابر روایت قرآن کریم خواب اصحاب کهف چند سال طول کشید؟ - 905

  .سال 309

  معروف است؟» قلب قرآن«کدام سوره به  -906

  ).یاسین(سوره یس 

  آمده است؟» الرحمن الرحیم... ا بسم«در کدام سوره از قرآن، دوبار  -907

  .نمل  ي سوره

  ي توبه چیست؟ نام دیگر سوره -908

  .برائت

  ي قرآن، چه نام دارد؟ اولین سوره - 909

  ).الکتاب فاتحه(ي حمد  سوره

  ي قرآن چه نام دارد؟ آخرین سوره -910

  .ي ناس سوره

  قرآن کریم بعد از قسم به روز قیامت، به کدام نفس قسم یاد کرده است؟ -911

  .نفس لوامه

  آن، حفاظت و مصونیت آن از جانب خداوند متعال تضمین شده است؟در کدام سوره از قر -912

  .»ما قرآن را فرو فرستادیم و خودمان محافظ آن هستیم«: ي حجر سوره 9ي  آیه

  قرآن کریم، چگونه کتابی است؟ -913

  .»خداشناسی«و » انسانشناسی«کتاب 

  ي افالك و مدارات ستارگان است؟ هاي قرآن درباره کدام سوره -914

  .سوره والنازعات –ي انبیا  سوره –ي یس  سوره

  یعنی چه؟) ورع( -915

  .شود تعبیر می) ورع(قدم اول در عالم دین و حقیقت، پرهیز جدي از گناهان است که از آن به 

  خواند؟ ي دین می چه چیزي را اصل و ریشه) ص(پیامبر  -916

  .»اصل الدین الورع«. ورع

  چند سوره از قرآن مکّی است؟ - 917
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  .سوره 82

  ن در مورد دوري کردن از شراب و قمار است؟کدام آیه از قرآ - 918

  .ي بقره سوره 219ي  آیه

  نماز و روزه و اتمام روزه نازل شده است؟ ) شکسته(ي قصر  ي مسأله کدام آیه از قرآن، درباره -919

  .ي نساء سوره 101ي  آیه

  المقدس به کعبه نازل شده است؟ ي مسلمانان از بیت ي تغییر قبله کدام آیات قرآن درباره - 920

  .ي بقره سوره 144و  142ي  ي حج و آیه سوره 78ي  یهآ

  با نزول کدام آیه شروع شد؟) ص(آغاز دعوت پیامبر  -921

  .ي شعراء سوره 214ي  آیه

  نازل شده است؟) ص(ي کافرون چه زمانی بر پیامبر  سوره -922

آمـده و پیشـنهاد   ) ص(ي کعبه نزد پیامبر  ، در کنار خانه)بن وائل  ولید بن مغیره و امیه و عاص(زمانی که 

  .»سال شما خداي ما را 1پرستیم و  سال ما خداي شما را می 1«: صورت که  بدین. مصالحه دادند

  چند سوره از قرآن مدنی است؟ -923

  .سوره 32

  ي واجب دارند؟ ه هاي قرآن سجد کدام یک از سوره -924

 )38ي  آیه(ي فصلَت  سوره -

 )62ي  آیه(ي نجم  سوره -

 )19ي  آیه(ي علق  سوره -

  ).15ي  آیه(سجده  سوره -

 ند؟:می یاد) آیه( عنوان به را مواردي چه قرآن 

 .تاریخ و طبیعی موجودات و هاپدیده

 است؟ صورت چه به آدمی وجود در خداوند به گرایش قرآن نظر از 

 .اوست فطرت و ذات در

 ؟کندمی تعبیر چگونه را) وحی( قرآن

  .برهان و بصیرت و نور -

  .علم و رحمت و شفا حیات مایه و حکمت و بیان -

 است؟ آمده لیسوره چه در بیشتر قرآن در حجاب آیات 

 .نور يسوره

 شود؟می چیزي چه موچب) قصاص( قرآن نظر از 

  .جامعه حیات

 است؟ شده برده دیگر پیامبران از بیشتر قرآن در پیامبران از یک کدام نام 

 .موسی حضرت
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 ند؟گفتمی هم) نضیر بین يسوره( را قرآن از سوره کدام 

  .حشرسوره

 است؟ معروف والیت يآیه به قرآن از آیه کدام 

  .مائده سوره 55 يآیه

 است؟ معروف والیت و امامت تبلیغ یا ابالغ يآیه به قرآن از آیه کدام 

  .مائده يسوره 67 آیهی

 است؟ معنی چه به» انزال« و» تنزیل« 

 بـر  قـدر  شـب  در قـرآن  يبـاره یـک  نزول به و» تنزیل«) ص( پیامبر بر سال 23 طی قرآن تدریجی نزول به

  .گویندمی» انزال«) ص( محمد حضرت

 است؟ مشهور) اخالقی( يسوره به قرآن از سوره کدام 

  .حجرات يسوره

 اند؟معروف» عزائم«  به قرآن از هاییسوره چه 

  ).سجده  فَصلت  علق والنجم( دارند واجب يسجده که هاییسوره

 اند؟معروف) قرین هايورهس(به قرآن هايسوره کدام 

 الـرحمن  ...ّابسـم « هاآن بین و اندآمده هم سر پشت زیرا( معروفند قرین هايسوره به توبه و انفال هايسوره

  .است نیامده الرحیم

 اند؟معروف معروف) قل 4( به قرآن هايسوره کدام 

  .کافرون  ناس  فلق  توحید

 ویند؟گمی) محکم آیات( قرآن از آیاتی چه به 

  .است روشن هاآن معناي و مفهوم که قرآن از آیاتی به

 گویند؟می) متشابه آیات( قرآن از آیاتی چه به 

  .نیست روشن هاآن معناي و مفهوم که قرآن از آیاتی به

 هستند؟ معروف) معوذتین« به قرآن از هاییسوره چه 

  .ناس و فلق يسوره

 است؟ رفته کار به» ...ّا« يکلمه آن آیات تمام در که است قرآن از سوره کدام 

  .مجادله يسوره

 است؟ معروف) آیات سید( به قرآن از آیه کدام 

 .»الرحیم الرحمن ...ّا بسم«

 است؟ آمده انبیا از تن 6 نام کریم قرآن از آیه کدام در 

  .بقره سوره 136 يآیه

 است؟ انبیا از یکی با نام هم قرآن هايسوره از یک کدام 

 ).ص( محمد و) ع( اهیمابر ،)ع( نوح
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 است؟ معروف) القرآنریحانه( به قرآن از سوره کدام 

  .یاسین يسوره

 .ببرید نام را است شده یاد هاآن از کریم قرآن در که نمونه زن دو 

 ).فرعون زن( آسیه و)) ع( عیسی حضرت مادر( مریم

 اند؟کرده ذکر سوره کدام در را سوگند بیشترین کریم قرآن در خداوند 

  ).سوگند 11( شمس يورهس

 است؟) عسل زنبور( معناي به کریم قرآن از سوره کدام 

  .نحل يسوره

 است؟ معنی چه به» شیطان« 

  .شده رانده  شده دور

 است؟ معنی چه به) تفسیر( يواژه 

 .شده رانده  شده دور

 است؟ معنی چه به) تفسیر( يواژه 

  .»است اشکال دچار و نارسا نظر، مورد معناي انتقال در که دشوار و مشکل لفظ از ابهام زدودن«

 است؟ معنی چه به) تأویل( يواژه 

  .»اصل به بازگشت«

 است؟ معنی چه به) چیز یک تأویل( 

  »خودش اصلی مصدر و مکان به چیز آن برگرداندن«

 ؟معنیاست چه به) متشابه لفظ تأویل( 

  ».گردد ازب خودش اصیل و واقعی معناي به که طوري به چیزي، ظاهر توجیه«

 است؟ معنی چه به) قرآن در تأویل(

  :معنی 3 به

  .باشد نقل با مطابق و عقل قبول مورد که صحیح ايگونه به متشابه، عمل یا لفظ ظاهر توجیه

  ).است آمده یوسف يسوره در بار 87 معنی این به(  خواب تعبیر

  ).شودمی منتهی بدان وضوعم آن چه آن: یعنی موضوع یک تأویل اساس براین(  کار حاصل و فرجام

 ظهـور  هنگـام ) عج( مهدي حضرت یاران شدن جمع بر منطبق قرآن از آیه کدام روایات، بنابر 

 است؟

  . بقره سوره 148 يآیه

کـرده  ذکـر  آیـه  چند قران در را» مهدویت« به مربوطه آیات تعداد شیعه، دانشمندان از برخی 

 اند؟

  .آیه 120 از بیش
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