احکام و معارف اسالمی

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13

حکم شرعی چیست؟ قانونگذاری صادره از خدای متعال
تقلید در احکام چیست؟ عمل کردن به دستور مجتهد
از چه کسی باید تقلید کرد؟ از مجتهد جامع الشرایط
چه کسی باید تقلید کند؟ کسی که نه مجتهد است و نه محتاط (مقلّد)
در چه چیزی باید تقلید نمود؟ احکام فرعی فقهی
مسائلی که انسان غالبا به آن احتیاج دارد حکمش چیست؟ واجب است که یاد بگیرد
آیا از مجتهدی که از دنیا رفته است ابتداً تقلید از او جایز است؟ بنا بر احتیاط واجب جایز نیست هرچند
اعلم باشد
احکام تکلیفی بر چند قسم تقسیم میشود؟  5قسم
حکمی که حتما باید آن را انجام داد و انجام ندادن آن گناه است ،چیست؟ حکم واجب
کاری که انجام دادن آن پسندیده و بهتر است و موجب رضای خدا میشود چیست؟ مستحب
کاری که نباید آن را انجام داد و انجام آن گناه و موجب عذاب آخرت میشود چیست؟ حرام
کاری که ترک آن بهتر است و بجا آوردن آن عذاب آخرتی ندارد چیست؟ مکروه
کاری که انجام دادن و ترک آن از نظر دین مساوی باشد و بستگی به میل و اراده انسان دارد چیست؟
مباح

 -14واجبی که اگر بعضی ها آن را انجام دهند وجوب از گردن دیگران ساقط نمیشود چیست؟ واجب عینی
 -15نماز و روزه چه نوع واجبی هستند؟ واجب عینی
 -16واجبی که اگر بعضی آن را انجام دهند وجوب از دیگران ساقط میشود چیست؟ واجب کفایی
 -17کفن و دفن چه نوع واجبی است؟ واجب کفایی
 -18چیزی که مجتهد آن را به طور کلی بیان کند چیست؟ فتوی
 -19آبی که آن را از چیزی بگیرند یا با چیزی مخلوط باشد چیست؟ آب مضاف
 -21آب هندوانه چه نوع آبی است؟ آب مضاف
 -21گالب جزء کدام آبهاست؟ آب مضاف
 -22آبی که نام آب به طور مطلق بر آن صادق باشد چیست؟ آب مطلق
 -23آب مطلق بر چند قسم است؟  5قسم
 -24آب کُر و آب قلیل چه نوع آبی است؟ آب مطلق
 -25اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک ،سه وجب و نیم است آب بریزند و پر شود این آب چه
نوع آبی است؟ آب کُر
 -26کُر بودن آب از چند راه ثابت میشود؟ دو راه

-27
-28
-29
-31
-31

آبی که از زمین نجوشد و از کُر کمتر باشد چیست؟ آب قلیل
آب آفتابه چه نوع آبی است؟ آب قلیل
آبی که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد چیست؟ آب جاری
آب چشمه و قنات چه نوع آبی است؟ آب جاری
نجاسات بر چند نوع است؟ یازده

 -32فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند چه حکمی دارد؟ پاک است
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-41

اگر ماهی در آب بمیرد حکمش چیست؟ پاک است چون خون جهنده ندارد
نجاست هر چیز از چند راه ثابت میشود؟  3راه
اگر انسان به چیز نجسی شک دارد که پاک شده یا نه ،حکمش چیست؟ نجس است
اگر انسان به چیز پاک شک کند که نجس شده یا نه ،حکمش چیست؟ پاک است
مطهرات (پاک کنندهها) بر چند نوع است؟ ده نوع
آب با چند شرط ،نجاست را پاک میکند؟  4شرط
زمین با چند شرط کف پا و ته کفش نجس را پاک میکند؟ با  3شرط
انسان برای پاک شدن کف پا و ته کفش نجس بهتر است چه مقدار راه برود؟  15قدم یا بیشتر

 -41کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه حکمش چیست؟ باید وضو بگیرد
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-51
-51

اگر انسان در بین نماز شک کند وضو گرفته یا نه حکمش چیست؟ نماز باطل است باید دوباره وضو بگیرد
اگر انسان بعد از نماز شک کند وضو گرفته یا نه حکمش چیست؟ نماز او صحیح است ،ولی باید برای
نمازهای بعدی وضو بگیرد.
اگر انسان شک کند که بعد از نماز وضوی او باطل شده حکمش چیست؟ نمازی که خوانده صحیح است
برای چند چیز وضو گرفتن واجب است؟ شش چیز
چند چیز وضو را باطل میکند؟ هفت چیز
چیزی که با آن زخم و شکسته را میبندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند چیست؟ جبیره
غسلهای واجب چند تا است؟ هفت تا
غسل بر چند نوع است؟ دو نوع
سجدههای واجب قرآن چند سوره است؟ چهار سوره
اگر انسان شک کند که غسل کرده یا نه حکمش چیست؟ باید غسل کند

 -52اگر انسان شک کند غسل او صحیح بوده یا نه حکمش چیست؟ الزم نیست دوباره غسل کند
 -53مالیدن کافور به پیشانی ،کف دستها ،سر زانوها و سر انگشت بزرگ پاهای میت را چه میگویند؟ حنوط
 -54نماز میت چند تکبیر دارد؟  5تکبیر
 -55در چند مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد؟ هفت مورد

 -56نمازی مستحب که بین نماز مغرب و عشا خوانده میشود؟ غفیله
 -75کسی که نمیداند با بدن و لباس نجس نماز باطل است و بخواند حکمش چیست؟ نمازش باطل است.
 -58واجبات نماز چند چیز است؟ یازده چیز
 -59شکستن نماز واجب از روی اختیار چه حکمی دارد؟ حرام است
 -61کسی که باید نماز را بشکند اگر نماز را تمام کند حکم چیست؟ معصیت کرده ولی نماز او صحیح است
 -61به شکی که کسی در یک نماز سه مرتبه شک کند چه میگویند؟ شک کثیرالشک
 -62هر گاه انسان مال خود را در اختیار دیگری بگذارد که از آن استفاده کند و چیزی هم از او نگیرد چه
میگویند؟ عاریه
 -63نگاه کردن به زن نامحرم برای شناخت او به منظور شهادت دادن در دادگاه و امور مهم چه حکمی دارد؟
جایز است
 -64آن که سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد چه نوع نمازی دارد؟ نماز مسافر
 -65نماز آیات به واسطه چند چیز واجب میشود؟ چهار چیز (کسوف ،خسوف ،زلزله ،رعد و برق و بادهای
سیاه و سرخ
 -66نماز آیات چند رکعت است؟ دو رکعت
 -67نماز آیات در هر رکعت چند رکوع دارد؟ پنج رکوع
 -68نماز جمعه دارای چند قنوت است؟ دو قنوت
 -69آیا کسی که نماز جمعه را به جا آورده واجب است نماز ظهر را هم بخواند؟ واجب نیست ولی احتیاط
مستحب آن است که آن را نیز بجا آورد.
 -71روزه چند روز در سال حرام است؟ دو روز
 -71روزهایی که روزه گرفتن در آن حرام است چه روزهایی است؟ عید فطر و عید قربان
 -72روزه واجب چند تا است؟ هفت تا
 -73مسافرت در ماه رمضان اگر برای فرار از روزه باشد چه حکمی دارد؟ مکروه است.
-74
-75
-76
-77
-78

اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند حکمش چیست؟ باید روزه خود را تمام کند.
اگر روزه دار پیش از ظهر مسافرت کند حکمش چیست؟ وقتی به حد ترخص برسد باید روزه خود را
باطل کند.
اگر روزه دار پیش از حد ترخص روزه خود را باطل کند چه حکمی دارد؟ بنابر احتیاط کفاره نیز بر او
واجب است.
اگر مسافر هنگام روزه ،پیش از ظهر به وطنش برسد حکمش چیست؟ باید آن روز را روزه بگیرد.
اگر مسافر هنگام روزه ،بعد از ظهر به وطنش برسد حکمش چیست؟ نباید آن روز را روزه بگیرد (روزه او
باطل است)

 -79بعد از مرگ پدر چه کسی باید قضای نماز و روزه او را به جا آورد؟ پسر بزرگتر
 -81در اصطالح فقه حقی در مال که برای امام (ع) و سادات وضع شده است چیست؟ خمس
 -81در چند چیز خمس واجب می شود؟ هفت چیز
 -82مال حالل مخلوط به حرام چه چیز بر آن واجب میشود؟ خمس
 -83زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد چه چیز بر آن واجب میشود؟ خمس
 -84خمس را باید چند قسمت کنند؟ دو قسمت
 -85در لغت به معنی پاکیزه کردن ،پاکیزگی ،افزون شدن و برکت است؟ زکات
 -86در اصطالح فقه  ،صدقه و مالی است که در راه خدا به بینوا و فقیر و غیره میدهند؟ زکات
 -87زکات طال ،نقره ،شتر و خرما چگونه است؟ واجب
 -88هنگامی که مال به حد نصاب برسد و مالک آن بالغ و عاقل و آزاد باشد چه چیز بر آن واجب میشود؟
زکات
 -89کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هوشیار است چه چیزی بر او واجب میشود؟ زکات
فطره
 -91از ملحقات روزه و از مستحبات به ویژه در دهه پایانی رمضان چیست؟ اعتکاف
 -91در اعتکاف چه چیزی شرط اصلی است؟ گرفتن روزه
 -92کمترین مدت اعتکاف چند روز است؟ سه روز که باید در مسجد باشد.
 -93حج بر چند قسم است؟ سه قسم
 -94اقسام حج چه نام دارند؟ حج تمتّع ،حج قران ،حج افراد
 -95به مجازاتهایی که قانونگذار اسالم برای برخی جرایم تعیین کرده که مقدار آنها مشخص است چه می-
گویند؟ حدود و تعزیرات
 -96به جریمه مالی که مجرم باید در برابر صدمه بدنی که به دیگری وارد کرده است بپردازد چه میگویند؟
دیه
 -97اصول دین چند تا است؟ پنج
 -98اصول دین را نام ببرید؟ توحید ،عدل ،نبوت ،معاد ،امامت
 -99فروع دین چند تا است؟ ده
 -111اصول دین تحقیقی است یا تقلیدی؟ تحقیقی
 -111فروع دین تحقیقی است یا تقلیدی؟ تقلیدی
 -112دوستی با دوستان خدا و دوست داشتن چهارده معصوم را چه مینامند؟ تولّی
 -113دشمنی با دشمنان خدا و چهارده معصوم را چه مینامند؟ تبرّی
 -114کدام یک از نماز های مسافر شکسته است؟ نماز های چهار رکعتی (ظهر ،عصر ،عشاء)

 -115مسافرت چند فرسخی(یا چند کیلومتری) موجب قصر یا شکسته شدن نماز میگردد؟ هشت فرسخ یا
حدود  45کیلومتر
 -116مسافر باید نماز مغرب را در مسافرت چند رکعت بخواند؟ سه رکعت
 -117در کدام یک از نمازهای یومیه ،بر مرد واجب است که با صدای بلند بخواند؟ نمازهای صبح ،مغرب و
عشاء
 -118چه نمازهایی حمد و سوره اش آهسته خوانده می شود؟ ظهر و عصر
 -119اگر کسی سهواً ارکان نماز را کم یا زیاد کند حکم چیست؟ نماز باطل است.
 -111نمازهای مستحبی چه نام دارد؟ نماز نافله
 -111نماز نافله در شبانه روز چند رکعت است؟  34رکعت
 -112کدام نماز است که ده رکوع دارد؟ نماز آیات
 -113کدام نماز است که نُه قنوت دارد؟ نماز عید فطر و عید قربان
 -114در صورتی که در نماز تشهد یا یک سجده فراموش شود حکم چیست؟ قضای آنها را و دو سجده سهو بجا
آورد.
 -115اگر انسان در تعداد رکعات نماز صبح یا مغرب شک کند حکم چیست؟ نماز باطل است.
 -116شک بین یک و دو در نماز چه حکمی دارد؟ نماز را باطل میکند.
 -117قرائت رکعت سوم و چهارم نماز چگونه خوانده میشود؟ باید آهسته خوانده شود.
 -111هنگام گرفتن ماه چه نمازی واجب است؟ نماز آیات
 -119کار خیری که انسان برای خدا برعهدۀ خود قرار دهد چه نام دارد؟ نذر
 -121اگر در نماز رکوع سهواً فراموش شود حکم چیست؟ نماز باطل است.
 -121تسبیحات حضرت زهرا (س) کدامند؟ اهلل اکبر ،الحمداهلل ،سبحان اهلل
 -122تسبیحات حضرت زهرا (س) ،چند مرتبه اهلل اکبر دارد؟  34مرتبه
 -123تسبیحات حضرت زهرا (س) ،چند مرتبه الحمداهلل و سبحان اهلل دارد؟ هر کدام  33مرتبه
 -124غالت اربعه که زکات بر آنها واجب است کدامند؟ گندم ،جو ،خرما و کشمش
 -125وضوی جبیره مخصوص چه کسانی است؟ کسانی که دچار زخم و شکستگی هستند.
 -126برای کدام نماز ،وضو داشتن شرط نیست؟ نماز میت
 -127حداقل افراد برای برگزاری نماز جماعت چند نفرند؟ دو نفر
 -128حداقل افراد برای برگزاری نماز جمعه چند نفرند؟ پنج نفر

 -129خواندن نماز ظهر برای کسی که نماز جمعه را خوانده چگونه است؟ واجب نیست ولی احتیاط مستحب
است که بجا آورد
 -131آیا هبه و هدیه عید (عیدى) خمس دارد؟ خیر
 -131آیا به جایزههایى که توسط بانکها و صندوقهاى قرضالحسنه به افراد پرداخت میشود ،خمس تعلقّ

میگیرد؟ واجب نیست
 -132آیا مبالغى که بنیاد شهید به خانوادههاى شهدا میپردازد ،خمس تعلقّ میگیرد؟ خمس ندارد

 -133نذر در چه صورت صحیح است؟ در صورتی که برای آن نذر صیغه خوانده شود.
 -134آیا فرزند بدون اجازۀ پدر میتواند نذر کند؟ بلی مگر اینکه نذر او مایۀ آزار پدر باشد.
 -135مقصود از عادل بودن برای مجتهد چیست؟ پرهیزگارى در او به حدى رسیده باشد که از روى عمد
مرتکب گناه نشود.
 -136از چه کسى باید تقلید کرد؟ مجتهد جامع شرایطِ فتوا و مرجعیت
 -137آیا تغییر مرجع تقلید جایز است؟ بنا بر احتیاط واجب جایز نیست
 -138به کسى که متوجه جهل خود بوده و راههاى رفع جهالت را هم مىداند ،ولى در آموختن احکام

کوتاهى مىکند چه میگویند؟ جاهل مقصّر
 -139به کسی که اصالً متوجه جهل خود نیست و یا راهى براى برطرف کردن جهل خود ندارد چه می-

گویند؟ جاهل قاصر
 -141فرق بین جایز نبودن و حرام چیست؟ در مقام عمل بین آنها فرقى نیست.
 -141معامله بین اذان صبح و اول آفتاب از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ مکروه میباشد.
 -142معامله با افراد پست از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ مکروه میباشد.
 -143خوردن ماهی زنده که کوچک می باشد چه صورت دارد؟ اشکال دارد مگر برای درمان در مقام ضرورت
 -144هنگامی که صاحب ،زمین خود را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت کند و سهم معینی از حاصل را به

مالک بدهد را در اصطالح چه میگویند؟ مزارعه
 -145تیمم بر سنگ گچ و آهک و پخته شده و آجر چه حکمى دارد؟ صحیح است
 -146در چه مواردی باید از مجتهد تقلید کرد؟ در احکام دین
 -147آیا زن از تمام اموال منقول شوهر ارث میبرد؟ بلی
 -148مشرک در چه صورتی پاک می شود؟ با گفتن شهادتین
 -149چیز نجسی که به واسطۀ پاک شدن چیز دیگری ،پاک شود را چه میگویند؟ تبعیت
 -151خوردن و آشامیدن از ظرف طال و نقره چه حکمی دارد؟ حرام است
 -151وضو گرفتن با آب غصبی چه حکمی دارد؟ وضو باطل است

 -152نماز نافلۀ شب چند رکعت است؟  11رکعت
 -153نافلۀ نماز ظهر و عصر در سفر چگونه است؟ ساقط میشود
 -154نمازی مستحب که بین نماز مغرب و عشا خوانده میشود چه نام دارد؟ نماز غفیله
 -155انگشتر طال برای مردان چه صورت دارد؟ حرام و نماز با آن باطل است
 -156تصرف در ملک غصبی چه صورت دارد؟ حرام است.
 -157چه چیزی مستحب است با میت دفن کنند؟ تربت امام حسین (ع)
 -158سجده بر غیر خدا چه صورت دارد؟ حرام است
 -159در وقت سجده چند عضو بدن باید بر زمین باشد؟  7عضو
 -161حداقل ذکر در رکوع و سجود چیست؟ حداقل سه مرتبه سبحان اهلل گفتن
 -161کدام سوره است که در نماز سزاوار نیست در شبانه روز ترک شود؟ توحید
 -162مستحب است که نمازگزار نماز را در چه مکانی بخواند؟ مسجد
 -163کدام مسجد نماز خواندن در آن ثوابش از همه کمتر است؟ مسجد بازار
 -164نماز خواندن در حرم امامان چه صورت دارد؟ مستحب است.
 -165نماز خواندن در حرم امیر المومنین (ع) چقدر ثواب دارد؟ برابر با دویست هزار نماز است.
 -166گفتن ذکر رکوع( سبحان ربی العظیم و بحمده) چند بار مستحب است؟  3یا  5یا  7بار
 -167آیا در مورد تقیه میتوان بر فرش و مانند آن سجده کرد؟ اشکال ندارد.
 -168سجده بر فلزات مانند طال و نقره چه صورت دارد؟ باطل است.
 -169طوالنی کردن سجده چه صورت دارد؟ مستحب است.
 -171در سجده ،قرآن خواندن چه صورت دارد؟ مکروه است.
 -171به دور شدن از وطن به اندازه ای که فرد ،صدای اذان را نشنود چه میگویند؟ حد ترخص
 -172اگر کسی در وقت نماز بفهمد نمازی که خوانده باطل بوده چه تکلیفی دارد؟ باید آن نماز را دوباره بجا
بیاورد.
 -173اگر شخص دیگری قضای نمازهای پدر را بجا آورد آیا از گردن پسر بزرگتر ساقط میشود؟ بلی
 -174میقات مردم اهل مدینه کجاست؟ مسجد شجره
 -175ارکان عمرۀ مفرده چند تا است؟  7تا
 -176یکی از واجبات حج و عمره که به معنی کوتاه کردن ناخن یا گرفتن کمی از موی سر یا کمی از ریش می-

باشد؟ تقصیر
 -177آب زمزم به وسیلۀ چه کسی نمایان شد؟ اسماعیل (ع)
 -178اولین خانه ای که در عالم بنا شد چه نام دارد؟ خانۀ کعبه

 -179پیامبر اسالم (ص) باالی کدام کوه فرمودند :قُولُوا الاله اال اهلل تُفلِحوا؟ کوه صفا
 -181اولین نماز جماعت در اسالم در کدام مسجد برگزار شد؟ مسجد الحرام
 -181پیامبران اولوالعظم کدامند؟نوح(ع) ،ابراهیم(ع) ،موسی(ع) ،عیسی(ع) ،حضرت محمد (ص)
 -182طوالنیترین سورۀ قرآن چه نام دارد؟ سورۀ بقره
 -183کوتاهترین سورۀ قرآن چه نام دارد؟ سورۀ کوثر
 -184قرآن چند جزء دارد؟  31جزء
 -185قرآن چند سوره دارد؟  114سوره
 -186اولین سورۀ قرآن کدام است؟ سورۀ فاتحه الکتاب (سوره حمد)
 -187آخرین سورۀ قرآن چه نام دارد؟ سورۀ ناس
 -188کدام سورۀ قرآن بسم اهلل ندارد؟ سوره توبه (سورۀ برائت)
 -189قرآن چند آیه دارد؟  6236آیه
 -191به فرموده پیامبر (ص) کدام کوه از کوههای بهشت است؟ کوه احد
 -191پیامبر (ص) راجع به کدام شخصیت فرمودند هرکس مرا زیارت کند و او را زیارت نکند جفا کرده است؟
حضرت حمزه (ع)
 -192کدام شخصیت مورد عالقۀ پیامبر (ص) و ملقب به سید الشهدا بودند؟ حضرت حمزه (ع)
 -193در مورد کدام قبرستان قرائت و تکرار سورۀ قدر مورد تاکید است؟ قبرستان شهدای احد
 -194جنگ احد در چه سالی از هجرت رخ داد؟ سال سوم هجری
 -195در صدر اسالم معروفترین زنی که در میان لشکر کفار بود چه نام داشت؟ هند همسر ابوسفیان
 -196چه کسی پیامبر (ص) را از نقشۀ جنگ قریش که در احد رخ داد آگاه ساخت؟ عباس (ع) عموی پیامبر
(ص)
 -197در جنگ احد پیامبر (ص) پرچم مهاجرین را به چه کسی سپردند؟ امام علی (ع)
 -198در صدر اسالم اسد الرسول به کدام شخصیت میگفتند؟ حضرت حمزه (ع)
 -199بنا به شهادت تاریخ چند زخم و جراحت بر بدن مبارک حضرت علی(ع) در جنگ احد وارد آمد؟ 71
زخم
 -211در چه سالی تغییر قبله از سمت بیت المقدس به سمت کعبه صورت گرفت؟ سال دوم هجرت
 -211کدام بانو در پاسداری از شهر مدینه یک دشمن را به هالکت رساند؟ صفیّه عمه پیامبر (ص)
 -212عباس (ع) عموی پیامبر (ص) در کدام قبرستان مدفون است؟ قبرستان بقیع
 -213نخستین کسی که در قبرستان بقیع دفن شد که بود؟ عثمان ابن مضعون
 -214در کدام سال هجرت ،نمازهای واجب به صورت پنجگانه مقرر شد؟ سال اول هجرت

 -215جنگ احزاب در چه سالی واقع شد؟ سال پنجم هجرت
 -216پیشنهاد خندق در جنگ احزاب از جانب چه کسی بود؟ سلمان فارسی
 -217در جنگ احزاب یا خندق مسلمانان چند روز در محاصره بودند؟ 28روز
 -218کدام پهلوان شجاع عرب در جنگ احزاب به دست حضرت علی (ع) کشته شد؟ عمرو بن عبدود
 -219سالی که حضرت ابوطالب (ع) و حضرت خدیجه (س) در آن از دنیا رفتند چه نام داشت؟ عام الحزن
 -211نخستین کسی که بر بدن پاک پیامبر (ص) نماز خواند چه کسی بود؟ امام علی (ع)
 -211بعد از بیان کدام حدیث توسط پیامبر اکرم (ص)  ،مردم به علی (ع) شادباش گفته و با وی بیعت کردند؟

غدیر
 -212یوم االنذار یا دعوت از خویشان ،چند سال بعد از بعثت رسول اکرم (ص) اتفاق افتاد؟ سه سال
 -213سرزمینهایی که به وسیلۀ جنگ و قدرت نظامی به دست مسلمین افتاده متعلق به کیست؟ عموم
مسلمین
 -214کتاب مصباح الهدی تالیف کسی است؟ شیخ طوسی
 -215اولین مسجدی که در اسالم بنا شد چه نام دارد؟ مسجد قبا
 -216مسجدی که از اول بر اساس تقوی بنا شد چه نام دارد؟ مسجد قبا
 -217حضرت حمزه (ع) عموی پیامبر (ص) در کدام جنگ به شهادت رسید؟ جنگ احد
 -218فرماندۀ لشکر کفار در جنگ احد چه کسی بود؟ ابو سفیان
 -219زنی که در جنگ احد حضرت حمزه (ع) را مُثله کرد چه نام داشت؟ هند جگر خوار همسر ابوسفیان
 -221بانویی که در جنگ احد به عنوان پرستار به مجروحین کمک میکرد چه نام داشت؟ نسیبه
 -221منافقی که در جنگ احد خیانت کرد و جمعی را از لشکر اسالم جدا کرد چه نام داشت؟ عبداهلل ابن اُبَی
 -222مدفن امام حسن مجتبی (ع) و امام جعفر صادق (ع) در کجاست؟ قبرستان بقیع
 -223پسر پیامبر (ص) که در قبرستان بقیع مدفون است چه نام دارد؟ ابراهیم
 -224نام مادر ابراهیم پسر پیامبر (ص) چیست؟ ماریۀ قبطیه
 -225آیات قرآن که در مدینه به پیامبر (ص) نازل شدند چه نام دارند؟ مدنی
 -226آیات قرآن که در مکه به پیامبر (ص) نازل شدند چه نام دارند؟ مکی
 -227پیامبر اکرم (ص) در بدو ورود به مدینه به کدام دهکده وارد شدند؟ دهکده قبا
 -228مسجدی که پیامبر (ص) از طرف خدا دستور تخریبش را صادر کردند چه نام داشت؟ مسجد ضرار
 -229کتاب العروه الوثقی تالیف چه کسی است؟ محمد کاظم طباطبایی
 -231کتاب اسفار تالیف چه کسی است؟ صدر المتألهین شیرازی (مالصدرا)
 -231کتاب الغدیر تالیف کیست؟ عالمه امینی

 -232کتاب جواهر الکالم تالیف کیست؟ شیخ محمد نجفی
 -233کتاب فرائد االصول معروف به رسائل و مکاسب از کدام شخصیت شیعی است؟ شیخ مرتضی انصاری
 -234جایگاه ایمان کجاست؟ قلب آدمی
 -235طبق آیه سوره فاطر آیه  82چه افرادی از خدا می ترسند؟ فقط دانشمندان
 -236موضوع محوری همه ادیان چیست؟ وجود خدا
 -237این حدیث شریف از کدام شخصیت میباشد" :مسواک زدن باعث خشنودی خدا و سنت پیامبر (ص) و

دهان خوشبو را میکند؟ حضرت علی (ع)
 -238کتاب سنن النبی از کدام شخصیت شیعی می باشد؟ عالمه طباطبایی
 -239نام شهر مدینه قبل از اسالم چه بود؟ یثرب
 -241یوم االضحی کدام روز است؟ روز عید قربان
 -241یوم الجمع کدام روز است؟ روز عرفه ،نهم ذی الحجه
 -242یوم الفتح چه روزی است؟ روز فتح مکه سال هشتم هجری
 -243از بتهای بزرگ جاهلیت بصورت شمایل انسانی که دو قبیلۀ بنی کنانه و قریش آنرا میپرستیدند؟ هبل
 -244منظور از هجرتین چیست؟ هجرت مسلمانان به حبشه و مدینه
 -245چند بار نام های مدینه در قرآن آمده است؟  4تا
 -246مراد از ارض اهلل در قرآن کجاست؟ مدینه
 -247جعفر طیار در کدام جنگ به شهادت رسید؟ جنگ موته
 -248قربانگاه منا را چه میگویند؟ مسلخ
 -249آل یاسین چه کسانی هستند؟ خاندان رسول اهلل (ص)
 -251خداوند در قرآن اولین وظیفۀ پیامبران را چه می داند؟ امر به معروف و نهی از منکر
 -251این سخن از کیست" :آمران به معروف و ناهیان از منکر جانشینان خدا بر روز زمین هستند"؟ پیامبر
اکرم (ص)
 -252این سخن از کسیت" :نهی از منکر بخاک مالیدن بینی فاسقان است"؟ از امیر المومنین (ع)
 -253این حدیث از کیست" :هرکس که امر به معروف میکند باید شیوهاش هم معروف باشد".؟ پیامبر اکرم
(ص)
 -254هر کاری که عقل و دین آنرا بد بداند را چه میگویند؟ منکر
 -255امام زمان (عج) از کدام شهر قیام میکند؟ از شهر مکه
 -256محل استقرار امام زمان (عج) در زمان حکومتش کدام شهر است؟ کوفه
 -257یاران امام زمان (عج) چند نفر خواهند بود؟  313نفر به تعداد سربازان جنگ بدر
 -258بزرگترین منبع حدیث به زبان عربی در جهان تشیع کدام کتاب است؟ بحار االنوار

 -259مفاتیح الجنان از کدام شخصیت میباشد؟ شیخ عباس قمی
 -261کتاب تجرید الکالم از کیست؟ خواجه نصیر الدین طوسی
 -261اولین کسی که علم کالم را به صورت فن در آورد که بود؟ خواجه نصیر الدین طوسی
 -262سمیع ،بصیر ،عالم و قادر جز کدام صفات خداوند باریتعالی میباشد؟ صفات ثبوتیه
 -263صفاتی که عین ذات خداوند میباشد و نمیشود آن صفات را از خدا سلب کرد چه نام دارند؟ صفات ذات
 -264صفاتی از باریتعالی که با افعال خداوند بستگی دارند چه نامیده میشوند؟ صفات فعل
 -265اولین فیلسوفی که مسائل فلسفی را منسجم نمود و از حالت پراکندگی درآورد که بود؟ صدر الدین
محمد شیرازی (مالصدرا)
 -266تعداد پیامبران بر حسب روایت ابوذر غفاری چند نفر بودند؟ 124هزار پیامبر
 -267سالی که در آن پیامبر (ص) متولد شد چه سالی بود؟ عام الفیل
 -268نواب خاص امام زمان (عج) چند نفر بودند؟  4نفر
 -269لقب حضرت سلیمان چه بود؟ حشمت
 -271نخستین جنگ کامل العیار که میان مسلمانان با کفار در گرفت چه نام دارد؟ جنگ بدر
 -271در کدام غزوه امیر المومنین (ع) شرکت نداشت؟ غزوۀ تبوک
 -272پیامبر اکرم (ص) در سال چند هجرت تصمیم به خلع سالح یهودیان خیبر گرفت؟ سال هفتم هجری
 -273اثر مکتوب امام سجاد (ع) چه نام دارد؟ صحیفه سجّادیه
 -274کنیه علی ابن ابیطالب (ع) چیست؟ ابوالحسن
 -275کنیه حضرت آدم (ع) چیست؟ ابوالبشر و ابومحمد
 -276به کدام پیامبر شیخ االنبیاء میگویند؟ حضرت نوح (ع)
 -277لقب حضرت ابراهیم (ع) چیست؟ خلیل اهلل
 -278لقب کدام یک از پیامبران خطیب االنبیاء است؟ حضرت شعیب (ع)
 -279برترین تعقیبات نماز چه ذکری است؟ تسبیحات حضرت زهراء (س)
 -281قبرستان وادی السالم در کدام کشور میباشد؟ عراق در شهر نجف
 -281ماههای حرام را نام ببرید؟ ذیالحجه الحرام -ذی القعده  -محرم  -رجب
 -282منظور از حرمین کدام حرمها است؟ حرم مکه و حرم مدینه
 -283چه کسی کعبه را پرچم اسالم خوانده است؟ امیر المومنین (ع) در نهج البالغه خطبه اول
 -284کدام نماز مستحبی را میتوان به جماعت خواند؟ نماز استسقاء
 -285برای چه کسانی نماز جماعت سفارش شده است؟ همسایگان مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را
میشنود.
 -286اگر یک نفر به جماعت اقتدا کند ،هر رکعت ،ثواب چند نماز را دارد؟  151نماز

 -287اگر مسجد خراب شود  ،آیا میتوان زمین مسجد را فروخت؟ خیر
 -288ساختن مسجد چه صورت دارد؟ مستحب است
 -289تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ ها چه صورت دارد؟ مستحب است
 -291آیا کسانی که از قبل برای خود کفن یا قبر خریداری میکنند خمس دارند؟ بلی
 -291حالت خداترسی باطنی که انسان را از انجام گناه کبیره و تکرار کناه صغیره باز میدارد چه نامیده می-
شود؟ عدالت
 -292اگر کسی نمازش را فرادا خوانده باشد و جماعت برگزار شود وظیفه اش چیست؟ مستحب است نمازش را
دوباره با جماعت بخواند
 -293اگر نمازگزار بفهمد که نماز را پیش از وقت خوانده یا پشت به قبله خوانده چه وظیفهای دارد؟ باید آنرا
اعاده کند
 -294آیا نماز احتیاط اذان و اقامه دارد؟ اذان و اقامه ندارد.
 -295مجموعه دستورهای اسالم که وظیفهی فرد را در کارهای زندگی مشخص میکند چه نام دارند؟ احکام
 -296نظر قطعی و خالی از احتیاط مجتهد را چه می نامند؟ فتوی
 -297آبی که آن را چیزی نگیرند و با چیزی مخلوط نباشد چه نوع آبی است؟ آب مطلق
 -298انگشتر طال برای مردان چه صورت دارد؟ حرام و نماز با آن باطل است
 -299سجده بر سنگ مرمر و سنگ های سفید و سیاه و سنگ عقیق چه صورت دارد؟ مانعی ندارد
 -311میقات مردم اهل مدینه کجاست؟ مسجد شجره
 -311اذان و اقامه در چه نمازهایی مستحب می باشد؟ نماز های یومیه (روزانه)
 -312جبل النور در کدام شهر واقع است؟ مکه
 -313کدام بانو در جنگ احد جنازۀ همسر و برادر و پسرش را حمل می کرد؟ همسر عمربن جموح
 -314دو شخصیتی که حامی پیامبر (ص) بودند و در یک سال از دنیا رفتند که بودند؟ حضرت ابوطالب (ع) و
حضرت خدیجه (س)
 -315نخستین کسی که بر بدن پاک پیامبر (ص) نماز خواند چه کسی بود؟ امام علی (ع)
 -316چه کسی حضرت حمزه (ع) را به شهادت رساند؟ وحشی
 -317مدفن امام محمد باقر (ع) و امام سجاد (ع) در کجاست؟ قبرستان بقیع
 -318مسجد غمامه در کدام شهر قرار دارد؟ مدینه
 -319کتاب ثواب االعمال و عقاب االعمال از کیست؟ شیخ صدوق ابن بابویه
 -311کتاب اصول کافی مربوط به کیست؟ ثقه االسالم کلینی رازی
 -311در نماز عیدین ،قرائت باید بلند خوانده شود یا آهسته؟ بلند خوانده شود
 -312آیۀ «ای کسانی که ایمان آوردهاید ،به خود بپردازید» بر چه چیزی داللت دارد؟ خودشناسی

« -313کسی که به خود شناسی دست یابد به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است» این سخن از کیست؟
حضرت علی (ع)
 -314خودشناسی از نظریات اساسی کدام فیلسوف یونان باستان است؟ سقراط
 -315المیزان اثر کدام فیلسوف است؟ عالمه طباطبایی
 -316این سخن از کیست « :مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه»؟ حضرت علی (ع)
 -317چرا انسان نمیتواند آفریننده خود باشد؟ چون ممکن الوجود است
 -318محور همه تعالیم ادیان الهی چیست؟ روح آدمی
 -319آیه « ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ » بیانگر چه موضوعی است؟ دو بعدی بودن انسان
 -321آیه «خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز میستاند» بیانگر چیست؟ حقیقت انسان که همان
روح است
 -321اگر شناخت انسان از طریق صورتها و مفاهیم ذهنی باشد به آن چه میگویند؟ علم حصولی
 -322شناخت انسان به حاالت روانی ،احساساتی و عواطف از طریق چه علمی به دست میآید؟ حضوری
 -323کدامیک از ابعاد گرایش انسانی ،به حفظ ذات و صیانت از خود ارتباط دارد؟ بعد حیوانی
 -324کدامیک از امیال از انسان جدایی ناپذیر است؟ میل و محبت به خدا
 -325گرایش میل به جنس مخالف به کدام بعد گرایشی ارتباط دارد؟ غریزی
 -326در چه زمانی ،مصداق واقعی میل به خدا تجلی مییابد؟ هنگام رفع مانع و هوشیاری
 -327بیدار کردن و برانگیختن فطرت آدمی از وظایف چه کسانی است؟ پیامبران
 -328تمایالتی که با روح انسان سرشته شدهاند ،چه نام دارند؟ بعد گرایشی
 -329آرزوی انسان رسیدن به چیست؟ سعادت و خوشبختی
 -331چه عاملی موجب نشاط ،آرامش و اطمینان قلبی است؟ ایمان
 -331این سخن از کیست« :ایمان تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل به ارکان و اعضاء است»؟ امام رضا (ع)
 -332از دیدگاه قرآن ایمان بر چه چیزی استوار است؟ اعتقاد
 -333یکی از دالیل انکار قوم بنی اسرائیل ،نسبت به حضرت موسی (ع) چه بود؟ برتریجویی و ستمکاری
 -334خداوند در آیهالکرسی ابتدا کدام مسأله را مطرح فرموده است؟ تبیین و شناخت راه درست از باطل
 -335خشیت الهی (ترس از خدا) ناشی از کدام صفات خداوند است؟ علم و آگاهی
 -336طبق آیات قرآن (فاطر  )82چه افرادی از خدا میترسند؟ فقط دانشمندان
 -337آیه « إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ الَ یَعْقِلُونَ» بیانگر چیست؟ ایمان و عقل
 -338از دیدگاه قرآن ،بدترین انسانها چه کسانی هستند؟ کسانی که تعقل نمیکنند
 -339از دیدگاه امام کاظم (ع) حجتهای خدا بر مردم کدام هستند؟ عقل ،رسوالن و انبیاء و امامان
 « -341الْعَقْلُ دَلِیْلُ الْمُومِنِ» .این سخن از کیست؟ امام صادق (ع)

 -341گزینش دین و پیروی از آن چگونه صورت میگیرد؟ به وسیله عقل
 -342نمود ظاهری ایمان کدام است؟ عمل
 -343چرا ایمان و عمل صالح در قرآن با هم ذکر شدهاند؟ ایمان ،بدون عمل ،راستین ممکن نمیباشد.
 -344خشنودی یا ناراحتی و پشیمانی از عمل ،دلیل بر چیست؟ اختیار
 -345به اقتضای کدام صفات خداوند الزم است پیامبرانی را برای هدایت انسانها برانگیزد؟ ربوبیت و حکمت
 -346در چه صورتی ظرفیت وجودی فرد بیشتر باال میرود؟ هر چه ایمان فرد قویتر باشد
 -347مرتبه برتر ایمان کدام است؟ عصمت
 -348هدف فرد از مرتبه عصمت چیست؟ رضایت خدا
 -349ایمان مبتنی بر چیست؟ معرفت
 -351جلوه ایمان چه نامیده میشود؟ عمل صالح
 -351آیه شریفه « قُولُوا ال إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا» بیانگر کدام اصول دین است؟ توحید
 -352بحاراالنوار اثر کیست؟ محمد باقر مجلسی
 -353موضوع محوری همه ادیان چیست؟ وجود خدا
 -354وجود خدا از نظر فیلسوفان و متکلمان چیست؟ بدیهی -فطری
 -355این سخن از کیست« :کی دور بودهای تا آثار و نشانهها ما را به تو برسانند»؟ امام حسین (ع)
 -356از چه راهی انسان با مشاهده مخلوقات و تدبر در نظم پدیدهها به وجود خالق پی میبرد؟ از راه سیر آفاق
 -357اموری که آفرینش موجود ،اقتضای آن را دارد ،چه مینامند؟ فطری
 -358وظیفه انسانهای عادی برای شناخت خدا چیست؟ تالش عقالنی و گوش دادن به تذکر پیامبران
 -359آیه شریفه «دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصینَ لهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاهُم »..درباره کدام برهان سخن میگوید؟ فطرت
 -361فعلیتی که در ماده پدید میآید و منشأ آثار جدیدی میگردد ،چه مینامند؟ علت صوری
 -361چه چیزی در فاعل الهی بحث میشود؟ فلسفه – الهیات
 -362فاعلی است که منشاء حرکت و دگرگونی اجسام و حاالت است؟ طبیعی
 -363مالک احتیاج معلول به علت چیست؟ ضعف وجودی
 -364نتیجه فقر وجودی موجودات چیست؟ تغییر
 -365این سخن از کیست « :کُلُّ قائمٍ فی سِواهُ مَعْلولٌ»؟ امام علی (ع)
 -366نهایه الحکمه اثر کیست؟ عالمه طباطبایی
 -367نظم حاکم بر هستی مؤید کدام مطلب است؟ یکی از راههای رسیدن به وجود خدا
 -368آنجا که قرآن ،امر به دعوت انسانها در تأمل خلقت موجودات و کوهها میفرماید کدام برهان مد نظر
است؟ نظم
 -369آیه شریفۀ «فَذَکِّر اِنَّما اَنتَ مُذَکِّر لَستَ عَلَیهِم بِمُصَیطِر »...بیانگر کدام برهان است؟ نظم

 -371این سخن امام صادق (ع) «عجب از آفریدهای که میپندارد خداوند از چشم بندگان مخفی است» در چه

بابی است؟ نظم جهان خلقت
 -371به وسیله کدام نیرو انسان به ناظم حکیم و علیم اذعان و اعتراف دارد؟ تفکر در ساختار پیچیده
موجودات جهان
 -372دنیای مادی بر اساس چه اصلی پدید آمده است؟ بر اثر طرح و تدبیر ناظم باشعور
 -373تقریر برهان نظم به چه صورت مطرح میشود؟ هدفمندی و هماهنگی
 -374طبق نظر قرآن ،وقتی میوهای ثمر میدهد چه قسمتی از آن باید مدنظر باشد و در موردش تأمل کنیم؟
طرز رسیدنش
 -375این سخن از کیست« :زمان هر جنبندهای به دست توست و بازگشت هر آفریدهای به سوی توست»؟ امام
علی (ع)
 -376این تقریر از برهان نظم تأکید دارد تا ناظم حکیم را برای کل عالم اثبات کند؟ برهان هماهنگی
 -377هماهنگی مجموعههای مختلف جهان ،مؤید کدام صفات خداست؟ علم ،حکمت ،تدبیر
 -378منظور از ضمیر «هُما» در آیه شریفه «لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَۀٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» چیست؟ آسمان و زمین
 -379منظور از فساد در تکوین چیست؟ تکامل
 -381نفس باید بر اساس چه چیزی باشد تا حکایت از ناظم حکیم و باشعور کند؟ عقل
 -381کتاب «تجرید االعتقاد» اثر کیست؟ خواجه نصیرالدین طوسی
 -382از نظر خواجه نصیرالدین طوسی ،چرا خداوند همواره باقی است؟ زیرا وجود برای واجب الوجود ضروری
است
 -383کشف و شهود از چه راهی صورت میپذیرد؟ مشاهده قلبی
 -384سختترین راه شناخت الهی کدام است؟ کشف و شهود
 -385روش عقلی محض را چه میگویند؟ روش فلسفی
 -386آن دسته از صفاتی که کمالی از کماالت خدا را بیان میکند؟ ثبوتیه
 -387سلب سلب کمال به چه چیزی بر میگردد؟ به نوعی اثبات و کمال
 -388صفاتی که در انتزاع آنها نیازی به تصور موجودات دیگر نیست چه صفاتی هستند؟ صفات ذاتی
 -389خالقیت و رزاقیت از کدام صفات الهی است؟ فعلی
 -391علم و قدرت الهی از کدام صفات است؟ اضافی
 -391آیه شریفه « إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ» بیانگر کدام صفات الهی است؟ ذاتی و ثبوتی
 -392معنای سمیع و بصیر بودن به کدام صفت الهی برمیگردد؟ علم
 -393آیه شریفه « اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ » بیانگر کدام صفت الهی است؟ حیات
 -394در کدام اراده امکان تخلف وجود ندارد؟ تکوینی

 -395هدف آفرینش انسان چیست؟ تکامل معنوی و روحی
 -396معنای متفاوت و نقطه مقابل اخالص چیست؟ ریا
 -397وجود حسن فعلی و فقدان حسن فاعلی در عمل چیست؟ ریا
 -398آیۀ « أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ »...خطاب به چیست؟ فرزندان آدم
 -399در آیۀ « أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ »...علت نفی شیطان و منظور از أَعْهَدْ چیست؟ دشمن آشکار بودن  -گرایش
فطری
 -411آیه «لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ »...مربوط به چیست؟ حق پذیری
 -411از آیه «لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ »...چه چیزی دریافت میشود؟ دوزخ معلول ناشنوایی و عدم تعقل است
 -412عدم نفوذ شیطان در انسان از کدام آیه برداشت میشود؟ کَذَلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء
 -413از ده پاداش الهی چند قسمت مزد است؟ یک قسمت
 -414نه قسمت از ده پاداش الهی چیست؟ فضل
 -415آسانترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن چیست؟ آوردن سوره مشابه
 -416پیام این آیه چیست « :وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیالً »؟ قاعدۀ نفی سبیل و اهمیت
استقالل
 -417حدیث غدیر در چه تاریخی گفته شده است؟ هجدهم ماه ذی الحجه
 -418عبارت «لَن تضلُّوا اَبدا» بخشی از کدام حدیث میباشد؟ حدیث ثقلین
 -419ابوذر دوره تبعید خود را در کجا گذراند؟ ربذه
 -411حضرت علی (ع) برای حفظ نظام نو پای اسالمی چه کرد؟ سکوت کرد
 -411سقوط بنی امیه در زمان امامت کدام امام بود؟ امام صادق (ع)
 -412بعد از سقوط بنی امیه حکومت مسلمانان به دست چه کسانی افتاد؟ بنی عباس
 -413حضرت علی (ع) چند سال حکومت کرد؟ چهار سال و نه ماه
 -414در زمان امام صادق (ع) کدام جناح یا جناح ها علیه امویان فعالیت میکردند؟ علویان و عباسیان
 -415کتاب «غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکِلَم» شامل گفتاوردهای چه کسی است؟ امام علی (ع)
 -416منظور از مرجعیت علمی پیامبر (ص) چیست؟ تعلیم و تبیین تعالیم دین
 -417مهمترین ویژگی معجزۀ پیامبر اسالم (ص) کدام است؟ جاودانگی نبوت پیامبر (ص)
 -418انتخاب شیوه های درست مبارزه در چه راستایی است؟ والیت ظاهری
 -419آگاهی بخشی به مردم در چه راستایی است؟ مرجعیت دینی
 -421انقالب اسالمی ایران در کدام یکی از گونههای انقالب طبقه بندی میشود؟ اجتماعی
 -421در کدام دوران برای نخستین بار هویت ایرانی در قالب مذهب تشییع احیاء گردید؟ صفویه
 -422کدام قرن به عنوان عصر طالیی اسالم شهرت دارد؟ قرن چهارم هجری

 -423متمم قانون اساسی مشروطیت با تالش چه کسی به تصویب رسید؟ شیخ فضلاهلل نوری
 -424جوهره اصلی تمام اقدامات فرهنگی رضاشاه بر چه محوری تاکید دارد؟ ناسیونالیسم
 -425ضلع سومی که آیت اهلل حائری آن را جبهه اصلی مقابل دین برشمرد کدام بود؟ الئیتیسم
 -426کدام یکی از علماء در اعتراض به رواج کالههای اروپایی توسط حکومت رضاشاه دستگیر شد؟ آیت اهلل
حسین قمی
 -427قیام  03تیر  1001با فتوای چه کسی صورت گرفته است؟ آیت اهلل کاشانی
 -428امام خمینی ره نظریه حکومت اسالمی تحت عنوان والیت فقیه را در کجا مطرح کرد؟ مسجد شیخ
انصاری نجف
 -429آگاهی بدون واسطه به متعلق شناخت چه علمی است؟ حضوری
 -431نیروی درک مفاهیم کلی قوی شناخت بایدها و نباید ها به عهده چه ادراکی است؟ عقلی و عملی
 -431آگاهی انسان به عواطف و احساسات خود و آگاهی وی از طریق صور ذهنی به ترتیب موصوف به چه
علمی است؟ حضوری و حصولی
 -432پیام آیه شریفه «یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ» چیست؟ خودشناسی مقدمه
خداشناسی است
 -433محور تعالیم الهی چیست؟ روح انسان
 -434نتیجه این استدالل که روح امری بسیط است و جسم قابل تقسیم است چیست؟ روح مادی نیست
 -435قوه درک مفاهیم کلی کدام است؟ حس
 -436بنا بر آیه «انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است» اهمیت چه نکتهای دریافت میشود؟ ضرورت
درک خودشناسی
 -437منظور از سَوَّاهُ در آیه ذیل چیست « :ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ »؟ آفرینش انسان
 -438حدیث «خداوندا تو قلبها را با محبت خود آفریدهای» اشاره به کدامین جنبه انسانی دارد؟ خدا جویی
 -439بعد ادراکی انسان دارای چه حوزهای است؟ علم حصولی و حضوری
 -441در باب حقیقت انسان چه دیدگاهی وجود دارد؟ ماده گرایانه و الهی
 -441بنای اصلی استدالل فالسفه در غیر مادی بودن روح چیست؟ تقسیم ناپذیری روح
 -442جملۀ امنیت یافتن و جایگیر شدن اعتقاد در قلب به چه معناست؟ ایمان
 -443اختالف نظر فقه فرقههای اسالمی درباره عقل و کاربرد آن در چه حوزه است؟ در حوزه کارکرد عقل
 -444از دیدگاه قرآن ایمان مبتنی بر چه چیزهایی است؟ عقل و معرفت
 -445تنها راه رسیدن به سعادت و خوشبختی برای انسان چیست؟ ایمان
 -446از دیدگاه مکتب شیعی احکام الهی از چه طریقی در دسترس انسان قرار گرفتهاند؟ وحی و عقل
 -447از دیدگاه قرآن رابطهی ایمان و معرفت کدام گزینه است؟ ایمان مبتنی بر معرفت

 -448از نظر اسالم رابطه عقل و ایمان چگونه است؟ موید یکدیگر
 -449آیه  11سوره مبارکه حجرات به تبیین رابطهای ایمان با چه چیزی پرداخته است« :قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل
لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِن قُولُوا أَسْلَمْنَا»؟ ایمان و عمل
 -451اعتقاد به عالم غیب یکی از متعلقات چیست؟ ایمان
 -451تقبیح و تحسین افعال و استحقاق عقاب و پاداش نشان از چه امری است؟ اختیار
 -452عالم غیب در برابر کدام عالم قرار میگیرد؟ عالم شهود
 -453آیه شریفه «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ الَ یَعقِلون» در حوزه چه چیزی وارد شده است؟
رابطه ایمان و عقل
 -454اعتقاد و تصدیق قلبی به چیزی یا کسی را چه مینامند؟ معنای لغوی ایمان
 -455آیه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ» در رابطه با چه موضوعی است؟ اهمیت شناخت خود و نفس
 -456آیه شریفه «ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ» داللت بر چه امری دارد؟ دو ساحتی بودن انسان
 -457در کدام دین ابتدا باید علم و آگاهی داشت و سپس ایمان آورد؟ اسالم
 -458آدمی چگونه به سعادت جاودانه میرسد؟ با عقل و دین
 -459خداوند در قرآن به صراحت کفر را مذمت میکند .این امر دال بر چه حقیقتی می باشد؟ انکار ایمان از
سر اختیار است
 -461عالم غیب از چه طریقی درک میشود؟ عقل و رویت قلبی
 -461از دیدگاه اسالم ایمان مبتنی بر چیست؟ علم و معرفت
 -462تجلی ایمان در چیست؟ عمل صالح
 -463ایمان در اصطالح به چه معناست؟ اعتقاد و تصدیق قلبی به خدا
 -464آیه زیر اشاره به چه مطلبی دارد«:از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او میهراسند»؟ ارتباط میان
ایمان و معرفت
 -465منظور از ایمان راستین و نجات بخش چیست؟ ایمان همراه عمل
 -466از میان متعلقات ایمان کدام جز اصول دین میباشد؟ ایمان به رسالت و ایمان به معاد
 -467ایمان راستین که موجب سعادت آدمی میشود چگونه ایمانی است؟ ایمان همراه با عمل
 -468از دیدگاه چه کتابی انسان عالوه بر بدن مادی از روح الهی بهرهمند است؟ قرآن
 -469اموری که آفرینش موجود اقتضای آنها را دارد چه نام دارد؟ امور فطری
 -471از دیدگاه قرآن سجده همگانی موجودات بر چه چیزی داللت دارد؟ بر فطرت خداجویی
 -471مالک نیاز معلول به علت چیست؟ ضعف وجودی معلول
 -472کدام یک از براهین تاریخی به بلندای عمر بشر است؟ برهان نظم

 -473این فرمایش از کیست« :پس خداوند آفرینش را آغاز کرد و اجزای مخالف را با هم سازگار ساخت»؟ امام
علی (ع)
 -474این آیه بر چه امری تاکید دارد« :به راستی در آسمان و زمین برای مومنان نشانههایی است»؟ درباره
موجودات منظم بیندیشید
 -475موجودی که محدودیت زمانی و مکانی دارد حتما فقر وجودی دارد و در نتیجه معلول خواهد بود این
تعریف برای چیست؟ معلولیت عالم
 -476این آیه شریفه «أفِی اللّهِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ» داللت بر چه موضوعی دارد؟ بدیهی بودن وجود
خدا
 -477انسان در موقع خطر خدا را طلب می کند این مسئله معرف چیست؟ فطری بودن وجود خدا
 -478انگیزهی فاعل برای انجام کار جزء کدام یک از علتها است؟ علت غایی
 -479موجودی که محدودیت زمانی و مکانی دارد حتما فقر وجودی دارد این جمله دلیل بر چیست؟ معلولیت
عالم
 -481آیه شریفه «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیْ ءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُون» چه چیزی را مفهوم میکند؟ ابطال دور
 -481برهان هماهنگی به کدام برهان از براهین اثبات وجود خدا بر میگردد؟ برهان نظم
 -482فاعلی که معلول را پدید میآورد و آنکه منشا دگرگونی اجسام است به ترتیب چه فاعلی است؟ فاعل
الهی و فاعل طبیعی
 -483انسان از چه طریقی به اصل علیت آگاه شده است؟ مشاهده درون
« -484ماده فطر» در اصل به چه معنایی است؟ شکافتن چیزی از ناحیۀ طول
 -485از نشانههای معلولیت چیست؟ حرکت و تغییر
 -486از عناصر اصلی سازنده مفهوم نظم است؟ هدفمندی
« -487راه انفس» در اثبات وجود خدا چه نام دارد؟ راه فطرت
 -488علت فاعلی در فلسفه و الهیات چگونه است؟ هستی بخش معلول
 -489در آیه شریفه «لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا» به چه شکل وجود خدا اثبات شده است؟ برهان تمانع
 -491حدیث «زمام هر جنبندهای به دست توست و بازگشت هر آفریدهای به سوی توست» بیانگر چیست؟
برهان هدفمندی
 -491آن دسته از فیلسوفان که معتقدند برای اثبات وجود خدا نیازی به دلیل نیست وجود خدا را چگونه می-
دانند؟ بدیهی و فطری
 -492انگیزه فاعل برای انجام کار را در اصطالح علل چهارگانه چه میگویند؟ علت غائی
 -493کدام برهان از براهین اثبات خدا به دو صورت برهان هدفمندی و برهان هماهنگی طرح میگردد؟ برهان
نظم

 -494این آیه شریفه در بردارنده چه اصلی از خداجویی است« :آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که مرا

بپرستید»؟ فطری بودن خداجویی
 -495عبارت «کل قائم فی سواه معلول» بیانگر چه چیزی است؟ فقر ذاتی
 -496آیه شریفه «لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا» بیانگر کدام برهان است؟ برهان تمانع
 -497اقرار به ربوبیت خدا از اصول چیست؟ اصول دین
 -498توقف وجود موجودی بر موجود دیگر چه نامیده میشود؟ معلول
 -499کدام واژه وقتی به آدم نسبت داده میشود نوع خاصی از آفرینش انسان را به تصویر میکشد؟
خداشناسی فطری
 -511از رایجترین براهین اثبات وجود خدا کدام برهان میباشد؟ برهان نظم
 -511آیه شریفه ذیل مبین کدام مفهوم است« :و در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است و در وجود خود
شما آیا نمیبینید»؟ خودشناسی مقدم بر خدا شناسی
 -512دو موهبت الهی از نظر دین اسالم کدام است؟ عقل و دین
 -513از چه راهی با تامل در خود نسبت به خدا شناخت قلبی و بی واسطه پیدا میکنیم؟ خدا شناسی فطری
 -514کدام مفهوم در برابر هرج و مرج قرار دارد؟ نظم
 -515در این برهان تمرکز بر موجودات منظم است؟ برهان هدفمندی
 -516زمینه پیدایش معلول چه نام دارد؟ علت مادی
 -517مهمترین شرط در درستی و ارزشمندی نماز چیست؟ اقامۀ آن با حضور قلب
 -518عملی که رفتن به سوی کمال را آسانتر میکند  ،چه عملیست؟ عمل مستحب
 -519درک صفات جمال و جالل الهی از چه طریقی امکان پذیر میباشد؟ کشف و شهود
 -511در کدام یک از راه های شناخت صفات خداوند آیات و روایات بیشتر مدخلیت دارند؟ قرآن و روایات
 -511این صفات از ارتباط ذاتی الهی با مخلوقات انتزاع میشود؟ صفات فعلی
 -512سمع و بصر الهی به کدام صفت ربوبی باز میگردد؟ علم الهی
 -513صفت حکمت به معنای قبیح و بیهوده نبودن فعل فاعل چگونه صفتی است؟ صفت سلبی
 -514کدام دسته از صفات ،نقص وکاستی را از خدا نفی می کنند؟ صفت سلبی
 -515آن دسته از صفات الهی که از ذات الهی انتزاع میشوند چه نام دارند؟ صفات ذاتی
 -516این آیه به چه امری درباره علم الهی اشاره دارد« :واهلل بکلُ شیٍ عَلیم»؟ گستردگی و همه جانبه بودن
علم الهی
 -517این آیه داللت بر چه امری دارد« :خدا به هر چیزی تواناست»؟ شمول قدرت الهی
 -518اراده الهی از کدام دسته صفات الهی است؟ صفات ثبوت ذاتی
 -519معنای عدالت از دیدگاه امام علی (ع) چیست؟ هر چیزی در جای مناسب خود نهادن

 -521عدل تکوینی را در کجا میتوان دید؟ در جهان خلقت
 -521این آیه که میفرماید« :ما هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمیکنیم» بر چه معنایی از عدل
داللت دارد؟ عدل تشریعی
 -522صفاتی که کمالی از کماالت خدا را بیان میکنند و جنبه وجودی دارند را چه مینامند؟ صفات ثبوتی
 -523خدا در روز قیامت میان افراد به عدل داوری میکند .این عمل را چه میگویند؟ عدل جزایی
 -524مطالعه و بررسی نظم هستی حیوانات و گیاهان از کدام راه های شناخت اوصاف الهی است؟ سیر در آفاق
وانفس
 -525آیه شریفه «وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَۀِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا» داللت بر کدام صفت الهی دارد؟
عدل جزایی
 -526صفت عدل الهی از جمله کدام صفات خداوند میباشد؟ صفات فعل
 -527از منظر تفکر امامیه همه اعمال خداوند متصف به کدام یک از صفت الهی میباشد؟ عدل الهی
 -528از سوی عدالت جزایی خداوند با کسانی که به آنها تکلیفی ابالغ نشده چگونه برخورد میشود؟ مجازات
نمیشود
 -529روش استنباط و استدالل به وجود خدا اگر ترکیبی از مقدمات عقلی و نقلی باشد را چه مینامند؟ روش
کالمی
 -531خالقیت جزء کدام یک از صفات الهی است؟ صفات فعلی
 -531تعریف قدرت از دیدگاه متکلمان چیست؟ انجام امور با اراده و اختیار
 -532آیه «أفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ» داللت بر چه موضوعی میکند؟ حکمت خدا
 -533صفت حیات الهی چه نوع صفاتی است؟ ثبوتی و ذاتی
 -534آیه «ال یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها َو ما کُنَّا مُعَذِّبینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوالً» موید کدام نوع از عدالت است؟
تشریعی وجزایی
 -535چرا باریتعالی در هیچ جهتی از جهات قرار ندارد؟ چون جسم نیست
 -536صفت الهی از رابطه خاص خداوند با مخلوقاتش که مستلزم نوعی تحقق ضروری و خلف ناپذیر است
چیست؟ اراده تکوینی
 -537به هر موجودی به اندازه شایستگی و قابلیت نعمت داده شده است .نام این عمل چیست؟ عدل تکوینی
 -538بینایی و شنوایی خدا به کدام صفت او برمیگردد؟ علم
 -539رابطه ادراک کامل ذات وصفات خداوند با آدمی چگونه است؟ میسر نیست
 -541بررسی آفاق و انفس از طریق ترکیبی از روشهای عقلی و نقلی را چه روشی میخوانند؟ روش کالمی
 -541دریافت صفات جمال و جالل الهی از طریق دریافت درونی چه نام دارد؟ کشف و شهود
 -542صفات منتزع از ارتباط ذات الهی با مخلوقات ،از کدام صفات الهی است؟ فعلی

 -543صفات بدون لحاظ نسبت و اضافه به غیر ذات جزء کدام صفات است؟ نفسی
 -544آیهی شریفه « وَ ما کُنّا مُعذّبینَ حَتّى نبعثُ رَسوال» مبین کدام عدل است؟ جزایی
 -545خواجه نصیر الدین طوسی با کدام ویژگی خداوند بسیاری از صفات ثبوتی و سلبی او را اثبات کرده
است؟ وجوب وجود خدا
 -546اینکه در روایات آمده است جهان بر عدالت استوار شده است به کدام یک از اقسام عدل الهی اشاره
دارد؟ عدل تکوینی
 -547این روش در شناخت صفات خدا سخت و صعب است و به معدود کسانی اختصاص دارد؟ کشف و شهود
 -548روش استفاده از آیات و روایات در شناخت خدا نام دیگر کدام روش است؟ روش نقلی
 -549متکلمان برای اثبات لزوم بعثت پیامبران بر کدام صفت الهی استناد میکنند؟ حکمت الهی
 -551اگر پاداش و عقاب اخروی را ظهور واقعی عمل دنیوی بدانیم چنین عدلی چه نام دارد؟ عدل تکوینی
 -551کدام صفت خدا نفسی است؟ حیات
 -552کدام نوع اراده الهی به معنای مسرت و رضایت خدا به ذات خویش است؟ اراده ذاتی
 -553صفت عدل خداوند با کدام گزینه نزدیکی بیشتر دارد؟ حکمت
 -554صفاتی که نقص و کاستی مانند جهل را از خداوند نفی میکنند چه نام دارند؟ صفات سلبی
 -555در جهتی از جهات نبودن و صفتی زاید بر ذات نداشتن به ترتیب بر درستی کدام مورد میانجامد؟ جسم
نداشتن و واجب الوجود
 -556آنجا که خدای متعال در محدوده ظرفیت و قابلیت موجودی منع فیض نفرماید کدام مفهوم محقق می-
گردد؟ عدل تکوینی
 -557از دیدگاه قرآن ایمان موقوف به چه اموری است؟ علم و معرفت
 -558از رایج ترین براهین برای اثبات وجود خدا کدام مورد است؟ برهان هماهنگی
 -559کدام صفت از صفات اضافی خداوند است؟ علم و قدرت
 -561در این روش برخی از مقدمات استدالل عقلی از مشاهده جهان منظم اخذ میشوند؟ سیر در آفاق و
انفس
 -561رازقیت برای خداوند چگونه صفتی است؟ فعلی
 -562مسرت و رضایت خدا به ذات خویش چه نام دارد؟ اراده الهی
 -563صفت عدل الهی با کدام صفت دیگر خدا ارتباط تنگاتنگی دارد؟ حکمت الهی
 -564آن دسته از صفات که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات انتزاع میشوند چه نامیده میشوند؟ فعلی
 -565آن دسته از صفاتی که ذات الهی بدن لحاظ نسبت واضافه به غیر ذات به آنها متصف میشود چه نامیده
می شوند؟ نفسی
 -566عبارت «فاقد شی نمیتواند معطی آن باشد» در اثبات کدام صفت الهی مورد نظر است؟ قدرت الهی

 -567این صفت به معنای اعمال قدرت و حاکمیت است؟ اراده الهی
 -568ارسال رسل و غایتمندی خداوند بنابر چه صفتی از صفات الهی معنادار است؟ حکمت الهی
 -569کدام شر در نتیجه افعال و اعمال انسانی است؟ شر اخالقی
 -571کدام عالم عاری از تضاد و تزاحم است؟ عالم مالئکه
 -571از نظر مالصدرا چرا خداوند عالم مادی را بدون شر نیافرید؟ در اینصورت علم خداوند متناهی میشد
 -572ناخوشایندی مساله شرور ناشی از کدام موارد میباشد؟ جهل انسان
 -573اقسام شر چیستند؟ شر طبیعی و شر اخالقی
 -574صفات سهگانه خداوند که در مسئله شر به چالش کشیده میشود کدامند؟ علم و قدرت و خیر مطلق
 -575مفاهیم خیر و شر چگونه مفاهیمی است؟ بدیهی و وجدانی
 -576عالم خیر محض در کجاست؟ عالم ملکوت
 -577الزم عالم مادی عالوه بر محدودیت وجودی چیست؟ تضاد و تزاحم
 -578اگر خداوند انسان را مجبور میآفرید در آن صورت انسان و اعمالش چه وضعیتی پیدا میکرد؟ بیارزش
میبود
 -579این که انسانها برخی امور را شر میپندارند در چه چیزی ریشه دارد؟ در جهل انسان
 -581اختراعات و اکتشافاتی که ناشی از نیاز است بنابر تعبیر برخی ،ریشه در چه چیزی دارند؟ در شکوفا
شدن استعداد آنها
 -581گاهی مصائبی به بندگان خدا میرسد در رابطه با مسئله شر اینها چه هستند؟ آزمون الهی
 -582اولین شریعت الهی توسط کدام پیامبر به مردم ابالغ گردید؟ نوح (ع)
 -583تاریخ پیدایش دین از چه زمانی بوده است؟ هم زمان با پیدایش انسان
 -584توقف حضرت موسی (ع) در کوه طور چند روز به طول انجامید؟  41روز
 -585حضرت عیسی (ع) در چند سالگی به پیامبری مبعوث گردید؟ در 31سالگی
 -586کدام قسمت از کتاب مقدس مورد قبول یهودیان است؟ عهد قدیم
 -587معروفترین منتقد یهودی کتاب مقدس کدام شخص میباشد؟ ابراهیم بن عذرا
 -588کتاب الحاوی از کیست؟ محمد بن زکریای رازی
 -589آیه «وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْکِتَابِ »...به کدام جنبه از تاثیر اسالم در پیشرفت تمدن اسالمی اشاره دارد؟ مدارا
 -591دین در لغت به چه معناست؟ فرمانبرداری
 -591اختالف ادیان در طول تاریخ براساس چه معیاری است؟ اختالف در درجات کمال
 -592عبران نام کدام قوم میباشد؟ قوم بنی اسرائیل
 -593کدام پیامبر بنی اسرائیل بیت المقدس را فتح کرد؟ یوشع بن نون
 -594کدام انجیل از همه اناجیل دیگر متاخرتر است؟ یوحنا

 -595عناصر اصلی دین چیستند؟ توحید ،نبوت ،معاد
 -596نخستین راه و روش صحیح توسط کدام پیامبر ابالغ گردید؟ حضرت آدم (ع)
 -597کدام شخص در غیاب حضرت موسی (ع) مردم را به گوساله پرستی فرا خواند؟ سامری
 -598در زبان فارسی و عربی کتاب مقدس را چه مینامند؟ عهدین
 -599فرمانده سپاه اسالم در زمان تصرف اردن کدام شخص بوده است؟ ابو عبیده جراح
 -611کتاب قانون از کیست؟ ابن سینا
 -611نقد کتاب مقدس از چه تاریخی آغاز گشت؟ قرون وسطی
 -612تاسیس حوزه علمیه قم توسط کدام یک از علما انجام شد؟ آیتاهلل عبدالکریم حائری
 -613کدام فیلسوف معتقد است که انقالب اسالمی ایران با انگیزههای اقتصادی و مادی صورت نگرفته است؟
میشل فوکو
 -614صدور حکم ارتداد سلمان رشدی در چه تاریخی توسط حضرت امام خمینی (ره) صورت گرفت؟ 25
بهمن 1367
 -615کتاب کشف االسرار تالیف امام خمینی (ره) مربوط به چه دههای است؟ دهه 21
 -616عالمان شیعه با تکیه بر کدام قاعده فقهی در برابر استعمار خارجی موضع گرفتند؟ نفی سبیل
 -617مرکب نبودن و علم جز کدام دسته از صفات خداوند هستند؟ سلبیه و ثبوتیه
 -618صفات افعالی خداوند به چه چیزی تعلق دارد؟ انسان
 -619صفت عدل با کدام صفت الهی مناسبت دارد؟ حکمت
 -611به چه کسی عدلیه گفته میشود؟ شیعه و معتزله
 -611عقد فضولی چگونه است؟ صحیح و غیرنافذ
 -612منظور از رضایت در قراردادها چه نوع رضایتی است؟ رضایت شرعی
 -613آیه «وَال تُقتِلوا اَنفُسکُم» نساء  82مبین چیست؟ حمایت از شخصیت جسمی اشخاص
 -614اعتقاد به شریک داشتن خدا در انجام کارها از مصادیق چیست؟ شرک افعالی
 -615واژۀ اهلل بیانگر کدام توحید میباشد؟ توحید ذاتی
 -616واژۀ رب بیانگر کدام توحید است؟ توحید افعالی
 -617عالیترین مرتبۀ توحید از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) کدام است؟ توحید صفاتی
 -618حکم بیع فضولی در قانون مدنی چیست؟ غیر نافذ
 -619سود گرفتن از مومن چه حکمی دارد؟ کراهت دارد
 -621در آیه « لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم » منظور از تاکلوا چیست؟ غصب
 -621کدام خیار مختص عقد بیع است؟ خیار مجلس
 -622معامله مست چه حکمی دارد؟ باطل است

 -623آیۀ « قُل هُوَ اهللُ اَحَد» بر کدام یک از انواع توحید داللت دارد؟ ذاتی
 -624قربانی کردن برای بتها و یاری طلبیدن از آنها از مصادیق کدام شرک است؟ شرک افعالی
 -625هدایت جهان به سوی مقصدی معین ،از مصادیق کدام یک از انواع توحید است؟ توحید در ربوبیت و
تدبیر
 -626شرک ذاتی بیشتر در چه جاهایی رایج بوده است؟ جوامع ابتدایی
 -627ارزش و اعتبار اعتقاد دینی وابسته به چیست؟ اعتقاد به توحید
 -628توحید افعالی از مراتب چه توحیدی است؟ توحید نظری
 -629در صورت وجود شرایط ربا معامله بین کدام اشخاص ربوی است؟ مادر و فرزند
 -631تطفیف در معامله به چه معنا است؟ کم فروشی
 -631ذخیره سازی کدام مال احتکار محسوب نمیشود؟ طال
 -632به فرمایش قرآن جن و انس برای چه هدفی خلق شدهاند؟ عبادت و بندگی
 -633زندگی آدمی صحنۀ نزاع کدام یک از موارد با یکدیگر است؟ بندگی خدا و هوای نفس
 -634معامله کدام شخص باطل است و قابل تصحیح نیست؟ مجنون
 -635معامله کدام شخص قابل تصحیح نیست؟ مکره
 -636دل در دوست داشتن تابع چه چیزی است؟ عقل و هوی و هوس
 -637اولین قدم برای ورود به بندگی و صراط مستقیم کدام است؟ حق پذیری
 -638نتیجه خضوع در برابر حق کدام است؟ سهولت ورود به مسیر بندگی و تسریع موفقیتها
 -639در میان موجودات اطراف انسان کدام یک در برابر موانع بیرون ،تا حدودی قادر به تغییر جهت حرکت
خود میباشد؟ حیوانات
 -641عدم توانایی هر گونه اقدامی بر علیه خود و تمایالت درونی از ویژگیهای چیست؟ گیاه و حیوان
 -641منظور از حقیقت نوعی در اشیا چیست؟ اسم شیء
 -642معاملهای که مشتری عالم به عیب مبیع است چه وضعیتی دارد؟ صحیح و مکروه
 -643در آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم» کلمه تدَایَنتُم به چه معناست؟ تبادل دین یا وام
 -644رابطۀ میان خالق و مخلوق چگونه رابطهای است؟ رابطۀ متقابل
 -645آیا نتیجۀ نداشتن سپاس کافی در برابر خدا خروج از مسیر الهی است؟ خیر
 -646از شرایط شاهد چیست؟ ایمان و عدالت
 -647شخصی که توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد چه نامیده میشود؟ معسر
 -648اگر قرض گیرنده توان پرداخت قرض نداشته باشد و قرضدهنده از این مسئله بیخبر باشد حکم قرض
گرفتن چیست؟ حرام

 -649اگر قرض گیرنده توان پرداخت قرض داشته باشد و قرض دهنده از این مسئله آگاه باشد حکم قرض

گرفتن چیست؟ مکروه
 -651اگر زمان پرداخت دین نامشخص باشد دین چه حکمی دارد؟ باطل
 -651امر به نوشتن قرارداد جز کدام یک از اوامر محسوب میشود؟ ارشادی /استحبابی
 -652شرط فقاهت برای پذیرش کدام منصب الزم است؟ نویسنده قرارداد
 -653حکم به نوشتن قرارداد توسط نویسنده چیست؟ مستحب
 -654منظور از «ضعیفا» در آیه «فَإن کَانَ ضَعِیفًا أَوْ الَ یَسْتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدل» چه کسی
است؟ ضعیف عقلی
 -655در چه صورت حاکم ولی صغیر میگردد؟ فقدان پدر و جد پدری و وصی
 -656گرفتاری و عادت دادن خود به گناه موجب چیست؟ آلودگی جبرانناپذیر شخصیت انسان به گناه
 -657برای امال دین چه کسی محتاج به گرفتن مترجم نیست؟ کور
 -658آیا رشد از شرایط شاهد است؟ خیر
 -659اگر تنها دو نفر برای تحمل شهادت وجود داشته باشد حکم شهادت آنها چیست؟ وجوب عینی
 -661کدام مال جز مستثنیات دین محسوب نمیشود؟ مهر همسر
 -661در صورت فقدان پدر و جد پدری چه کسی میتواند ولی محجور باشد؟ وصی
 -662اگر سفاهت بعد از بلوغ ادامه داشته باشد چه کسی میتواند ولی محجور باشد؟ پدر و جد پدری
 -663شهادت زنان در چه نوع از دعاوی معتبر است؟ مالی
 -664تحمل شهادت چه حکمی دارد؟ وجوب کفایی
 -665آیه «مَّن ذَاالَّذِی یُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا» در مورد کدام عمل است؟ کارهای نیک مردم
 -666عبارت «نعمۀ راهنۀ» به چه معناست؟ نعمت همیشگی
 -667دلیل حقانیت و برهان رسالت پیامبران چه نامیده میشود؟ اعجاز
 -668ارائه معجزه پیامبران چگونه بوده است؟ به اذن خداوند
 -669معجزه پیامبر (ص) از کدام سنخ است؟ کتاب و فرهنگ
 -671از آغاز نزول قرآن کدام بُعد آن مورد توجه همگان و حتی مخالفان قرار گرفت؟ فصاحت و بالغت
 -671آیا اُمی بودن پیامبر جزء ویژگیهای معنایی و محتوایی قرآن است؟ خیر
 -672آیا کلمات ضمانت و کفالت مترادفند؟ بله
 -673ضمانت از تعهد نقاش برای کشیدن یک تصویر چه وضعیتی دارد؟ باطل
 -674منعقدکنندگان عقد ضمان چه کسانی هستند؟ ضامن و مضمون عنه
 -675اولین و برترین کاتب وحی چه کسی است؟ حضرت علی (ع)
 -676به کدام عقد ،سید احکام گویند؟ صلح
 -677استنا در تصرف تعریف کدام عقد است؟ وکالت

 -678در آیه «أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَۀُ النِّکَاحِ» منظور از کسی که پیوند ازدواج به دست اوست کیست؟ ولی و
شوهر
 -679عقدی که طرفین میتوانند آن را فسخ کنند چه نام دارد؟ جایز
 -681فرمان و قانونی که از سوی خداوند و قرآن الهام نگرفته باشد چیست؟ طاغوت
 -681هبه در چه حالتی جایز است؟ هبه به موصی له
 -682در هبه معوض وضعیت عقد قبل و بعد از پرداخت عوض چگونه است؟ جایز /الزم
 -683نداشتن راه تسلط بیگانگان بر مومنان را چه مینامند؟ قاعدۀ نفی سبیل
 -684اُمی بودن پیامبر به چه معناست؟ اعجاز قرآن
 -685درجۀ چه چیزی هر قدر باالتر باشد ظرفیت کسب مقام والیت معنوی بیشتر میشود؟ عمل صالح
 -686برترین حق و واقعیت چیست؟ خداوند
 -687عقدی که در آن شرط خالف ذات که مربوط به رکن عقد میباشد چه وضعیتی دارد؟ باطل
 -688عقدی که در آن شرط خالف ذاتی شده که مربوط به رکن عقد نباشد در چه صورتی صحیح است؟
نامشروع نباشد
 -689ارزش و اعتبار اعتقاد دینی وابسته به چیست؟ اعتقاد به توحید
 -691اشتراک و اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه چیست؟ شرکت
 -691رابطۀ مخلوقات با شاخه های توحید افعالی چیست؟ رابطهای طولی
 -692در کدام یک از اقسام امانت مادامی که مالک آن را مطالبه نکرده است برگرداندن آن واجب نیست؟ در
امانت مالکی
 -693در کدام یک رد امانت به مطالبهی مالک توقف دارد؟ امانت مالکی
 -694اگر مودع بمیرد و وارث از وجود ودیه بی اطالع باشد چه نوع امانتی وجود دارد؟ امانت شرعی
 -695نقطۀ مقابل عزت کدام است؟ حقارت
 -696تجمل در احادیث به چه معناست؟ آراستگی و زیبایی
 -697عامل رسیدن به هدف چه موردی است؟ کار و تالش
 -698شرط بندی مشروع کدام است؟ اسب سواری و تیر اندازی
 -699پیامبر (ص) در پوشیدن لباس چه رنگی را توصیه فرمودهاند؟ سفید
 -711غفلت انسان از نقش مدیریتی و ربوبیت خداوند چه چیزی را ضروری ساخته است؟ تذکر قرآن به رب
بودن خداوند
 -711اصل نیازمندی موجودات در وجود و هستی به خداوند بیانگر کدام صفت خدای متعال است؟ غنی
 -712اطالع رسانی به مالک در کدام از نوع امانت الزم است؟ امانت شرعی

 -713یک موجود تنها در چه صورتی برای موجود بودن نیاز به دیگری ندارد؟ ذات و حقیقت آن مساوی با
هستی باشد
 -714اگر طلبکار مالی از بدهکار تقاص کند مال در ید او چه حکمی دارد؟ امانت شرعی
 -715اگر طلبکار ،مالی را از بدهکار تقاص کرده باشد که بیش از میزان طلبش بوده است ید او نسبت به مال
چگونه است؟ ید امانی
 -716اگر کودکی از کودک دیگر مالی را بگیرد و ولی او از گرفتن مال بی خبر باشد تا آن که مال تلف شود
ضامن کیست؟ ولی
 -717اگر بالغ مال خود را به صغیر بدهد و مال تلف شود ضامن کیست؟ ضمانی وجود ندارد
 -718واژه عری به کدام ویژگی عقد عاریه داللت دارد؟ مجانی بودن
 -719واژه عاربه کدام ویژگی عقد عاریه داللت دارد؟ انتفاع موقتی بودن
 -711نصل بر کدام بازی داللت ندارد؟ سوارکاری
 -711در آیه « وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۀٍ » منظور از قوّه چیست؟ تیراندازی
 -712آیه «فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَیهِ مِنْ خَیل وَالَ رِکَاب» بر مشروعیت کدام عقد داللت دارد؟ سبق و رمایه
 -713در کدام حالت شفعه باطل است؟ شفیع کافر و مشتری مسلمان
 -714در صورت انتقال چه مالی شریک بایع حق شفعه دارد؟ زمین
 -715در عقد اجارهی اشخاص موضوع عقد به چه طریقی معلوم میشود؟ با معلوم کردن کار
 -716اولین سنگ بنای خانواده کدام است؟ انتخاب همسر خوب
 -717آیا رابطۀ خداوند با مخلوقات شبیه به ارتباط فرد ثروتمند با شخص فقیر است؟ خیر
 -718عقد مضاربه بر کدام مال صحیح است؟ طال و نقره مسکوک
 -719از مهمترین معیارهای انتخاب همسر کدام است؟ ایمان و اعتقاد به خدا
 -721شرکا باید چند نفر باشند تا حق شفعه به وجود آید؟ دو نفر
 -721اگر در بینشها اختالف باشد در چه چیزی اختالف پیش میآید؟ هدف ها
 -722راه درست در زندگی کدام است؟ هدفهای آخرتی اصل و هدف های دنیایی نردبان
 -723از نظر ابراهیم (ع) خدایی که غروب و افول کند چگونه خدایی است؟ دوست داشتنی نیست
 -724لحظۀ زیبا برای انسان چه لحظهای است؟ وقتی که انسان به کمال میرسد
 -725ویژگی بارز انسان چیست؟ بینهایت طلبی
 -726چرا خدا را چنانکه شایسته است نمیتوان شناخت؟ زیرا نمیتوان بر او احاطه پیدا کرد
 -727تسبیح و حمد محتوای اصلی چیست؟ رکوع و سجده
 -728مالک در چه صورتی برای گرفتن عوض مالش نیاز به رضای غاصب دارد؟ غاصب به غصب اقرار کند

 -729اگر مال مغصوب مثلی باشد و تلف شده باشد و مثل آن نایاب شده باشد چه مالی باید به مالک برگردد؟
قیمت مال
 -731در عبارت «خبر دادن از حق الزمی که به نفع خبر داده شده میباشد» فصل تعریف کدام است؟ فصل :به
نفع خبر داده شده
 -731موضوع اقرار کدام مورد میتواند باشد؟ مال و مجازات
 -732اگر موضوع اقرار مال باشد ابتدا باید به کدام معنای مال عمل شود؟ معنای شرعی
 -733در عرف به اقرار از روی آگاهی چه میگویند؟ اعتراف
 -734وجود کدام اوصاف در مقر ضرورت دارد؟ عقل – بلوغ  -رشد
 -735فرض دختری که فرزند منحصر میت باشد چقدر است؟ همه مال در صورتی که وارث دیگری نداشته
باشد
 -736سهم االرث زوج وقتی که فرزند نداشته باشد کدام است؟ 1/2
 -737سهم االرث مادر متوفی وقتی تنها وارث باشد چقدر است؟  1/2ماترکه
 -738سهم االرث زوجه بدون فرزند کدام است؟ 1/4
 -739در اجتماع کدام یک از سهام عول پیش میآید؟  1/2و 2/3
 -741تسلیط بر تصرف پس از مرگ چه نام دارد؟ وصیت عهدی
 -741قبول موصی له در وصیت چه ماهیتی دارد؟ کاشف از ملکیت است
 -742کدام یک از موجبات ارث با تمام وراث جمع میشود؟ زوج و زوجه دائم
 -743در چه صورت قاتل فقط از دیه محروم میشود؟ در قتل عمد ظالمانه
 -744بنابر نظر مشهور فقها کدام یک قصاص ارث نمیبرد؟ زوج و زوجه
 -745دختران میت حاجب نقصانی کدام گروهاند؟ والدین
 -746اگه متوفی فرزند نداشته باشد شوهر او به چه مقدار ارث میبرد؟ 2/1
 -747اگر مادر میت حاجبی از فرزندان و برادران و خواهران میت نداشته باشد سهم او از ارث چقدر است؟
3/1
 -748در اجتماع فریضهها در ارث چند مورد آن ممکن و اجرایی است؟ 13مورد
 -749کدام یک به تنهایی تمام ارث متوفی را صاحب نمیشود؟ زوجه
 -751در کدام صورت حمل مانع از ارث نمیگردد؟ حمل زنده به دنیا بیایید
 -751پسرعموی پدر مادری چه کسی را از ارث منع میکند؟ عموی پدر مادری
 -752اخوۀ ارث مادر چه مقدار و به چه میزانی کاهش میدهد؟ از ثلث به سدس
 -753اگر میت جز یک مادر نداشت میزان ارث مادر به تسمیه چقدراست؟ ثلث مال
 -754اگر به همراه والدین اجداد متوفی نیز بودن چه چیزی مستحب است که به آنها داده شود؟ طعمه

 -755کدام بخش از ارث است که به زوجه غیر ذات ولد نمیدهند؟ زمین عینا و قیمت
 -756ولدالزنا طرقینی از چه کسانی ارث میبرند؟ از زن و فرزندش
 -757وصیت به فقرا به کدام مورد منصرف میشود؟ فقرا و مساکین
 -758وصیت در بیشتر از صلح نیاز به چه چیزی دارد؟ اجازه وارث
 -759درک نیازمندی جهان در هستی خود به خدا راه به سوی چه چیزی است؟ معرفت عمیقتر به خداوند
 -761چرا در قرآن کریم ،خداوند «غنی» خوانده شده است؟ همه چیز بسته به ارادهی خداوند است
 -761عبارت قرآنی «وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدیدٍ» بیش از هر چیز بیانگر چیست؟ نیازمندی موجودات در بقا به خداوند
 -762ذات انسان و اشیای موجود در عالم مساوی با موجود بودن نیست زیرا؟ فرض نیستی و امکان نبودن برای
آنها وجود دارد
 -763اصل نیازمندی موجودات در وجود و هستی به خداوند بیانگر کدام صفت خدای متعال است؟ غنی
 -764یک موجود ،تنها در چه صورتی برای موجود بودن نیاز به دیگری ندارد؟ پدیده نباشد
 -765از عبارت« :وجود انسان وابسته به خداست» کدام نتیجه حاصل میشود؟ گرفتن هستی انسان
 -766از عبارت «وجود خدا به چیزی وابسته نیست» کدام نتیجه حاصل میشود؟ وجود و هستی
 -767از مفهوم کدام عبارات قرآنی ،بینیازی خداوند و وابستگی مخلوقات به دست میآید؟ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ
الْحَمِیدُ
 -768ذَلِکُمُ اللّهُ رَبُّکُم بر چه توحیدی داللت دارد؟ توحید افعالی
 -769اعتقاد به بینیازی خدا در اداره جهان و وابستگی آثار پدیدهها به خدا کدام نوع توحید است؟ توحید
افعالی
 -771اعتقاد به شریک داشتن خدا در انجام کارها ،از مصادیق چیست؟ شرک افعالی
 -771قبول والیت پیامبر به چه معناست؟ والیت پیامبر در طول والیت خدا و مأذون از اوست
 -772واژه «اهلل» بیانگر کدام یک از انواع توحید میباشد؟ توحید ذاتی
 -773واژۀ «رب» بیانگر کدام یک از انواع توحید میباشد؟ توحید افعالی
 -774عالیترین مرتبه توحید از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السالم کدام است؟ توحید صفاتی
 -775آیه «قُل هُو اهللُ أحد» بر کدام یک از انواع توحید داللت دارد؟ ذاتی
 -776قرآن کریم بر کدام یک از انواع توحید تأکید فراوان دارد؟ توحید در ربوبیت
 -777توحید در والیت یعنی چه؟ تصرف در جهان حق خدا و شایستۀ اوست
 -778هدایت جهان به سوی مقصدی معین ،از مصادیق کدام یک از انواع توحید است؟ توحید در ربوبیت و
تدبیر
 -779در کدام یک از امورات دنیای امروز دیدگاه توحیدی به چشم نمیخورد؟ روابط سیاسی ،اقتصادی
 -781اعتقاد به چند خدایی با چه چیزی منافات دارد؟ کامل بودن و بیعیب و نقص بودن

 -781نیازمندی به موجودات در اداره امور جهان نشانه چیست؟ کامل نبودن
 -782شرک ذاتی بیشتر در چه جاهایی رایج بوده است؟ جوامع ابتدایی
 -783آیهی «وَ لَم یَکُن لَه کُفُواً أحَد» داللت بر چه چیزی دارد؟ توحید ذاتی
 -784اعتقاد به وجود خدای باد ،خدای آتش و خدای باران ،از مصادیق کدام نوع از انواع شرک است؟ ذاتی و
افعالی
 -785کدام یک از دالیل یگانگی خداوند و اثبات توحید ذاتی میباشد؟ دعوت پیامبران
 -786چه چیزی به عنوان دلیل مشترک برای اثبات توحید ذاتی و افعالی تلقی میشود؟ نفی نقص و
محدودیت
 -787محور اول توحید افعالی چیست؟ نیاز خداوند را به موجودات در اداره جهان نفی کنیم
 -788قربانی کردن برای بتها و یاری طلبیدن از آنها از مصادیق چه چیزی است؟ شرک افعالی
 -789پذیرفتن مالکیت مخلوقات در صورتی صحیح است که؟ در طول مالکیت خدا باشد
 -791غفلت انسان از نقش مدیریتی و ربوبیت خداوند چه موردی را ضروری ساخته است؟ تأکید قرآن کریم بر
توحید
 -791رابطه مخلوقات با شاخه های توحید افعالی چیست؟ رابطه طولی
 -792اگر رابطه مخلوقات با شاخههای توحید افعالی رابطه عرضی باشد چه چیزی شکل گرفته است؟ شرک
افعالی
 -793معنای عبارت «ال حَوْلَ وَال قُوَّهَ اِال بِاهلل اَلعَلِیِّ العَظیمِ» ناظر بر چیست؟ نظامات موجود جهان و قانونمندی-
های حاکم
 -794ارزش و اعتبار اعتقاد دینی وابسته به چیست؟ اعتقاد به توحید
 -795مهمترین اعتقاد و پایه و اساس اعتقاد دینی چیست؟ اعتقاد به توحید
 -796چه چیزی در تمام آیات قرآنی سایه افکنده و روح پیکره معارف دینی و حیاتبخش آن محسوب می-
شود؟ نگرش توحیدی
 -797ترجمه «وَ هُوَ عَلَى کُلِّ شَیْء وَکِیلٌ» چیست؟ و او بر هر چیزی نگهبان است
 -798توحید افعالی از مراتب چیست؟ توحید نظری
 -799توحید نظری پس از پذیرش چه توحیدی مطرح میشود؟ پذیرش توحید ذاتی
 -811بر کدام مبنا اطاعت از رسول خدا (ص) و جانشینانش الزمه توحید عملی محسوب میشود؟ این که
اطاعت از آنان بر اساس اطاعت خداست
 -811سلطه حاکمانی که هر یک منافع خود را دنبال کنند از مصادیق چیست؟ شرک در والیت
 -812از ویژگیهای شخصیت انسان موحد چیست؟ یگانگی و جهت گیری تمایالت
 -813مرتبه اول شرک عملی چیست؟ پرستش غیر خدا

 -814به پرستش غیر خدا چه میگویند؟ شرک جلّی
 -815نتیجه و تأثیر شرک بر شخصیت فرد مشرک چیست؟ وقوع ستیزۀ درونی
 -816آرامش و اطمینان درونی و کاهش اضطراب و دلهره ،در گرو چیست؟ کنترل کششهای درونی
« -817کشش هوسهای متفرق» بر کدام یک از ابعاد توحید عملی ناظر است؟ فردی
« -818تسلط حاکمان زورگو و ستمگر» بر کدام یک از ابعاد توحید عملی ناظر میباشد؟ اجتماعی
 -819الزمهی آنکه جامعه تحت والیت الهی قرار گیرد چیست؟ تشکیل حکومت و نظام اسالمی
 -811سخن حضرت یوسف (ع) خطاب به مشرکین ،تأکید بر چیست؟ یگانگی خدا و شخصیت انسان موحد
 -811قرآن کریم انسان موحد را به چه چیزی تشبیه نموده است؟ خدمتکاری که تنها از یک نفر دستور می-
گیرد
 -812توحید عملی یا توحید در عبادت ثمره و نتیجۀ چیست؟ اعتقاد به یگانگی خدا در ذات و اداره جهان
 -813کمال آرامش انسان موحد در چیست؟ فرمانهایی را که باید انجام دهد در جهت منافع خود ببیند
 -814رعایت توازن و تعادل در استفاده از مناسبات اقتصادی از مصادیق کدام یک از ابعاد توحید عملی است؟
اجتماعی
 -815رعایت توازن و تعادل در استفاده از زیور آالت از مصادیق کدام یک از ابعاد توحید عملی است؟ فردی
 -816رعایت توازن و تعادل در استفاده از کسب ثروت از مصادیق کدام یک از ابعاد توحید عملی است؟ فردی
 -817چه چیزی نشانهی تشابه و تناسب میان ابعاد مختلف توحید در عبادت است؟ توازن و زیبایی
 -818آیا توحید در عبادت از جمله اقسام توحید نظری محسوب میشود؟ خیر
 -819اطاعت از والیت فقیه از مصادیق تبعیت از چیست؟ توحید عملی در بعد اجتماعی
 -821پرستش بت یا خورشید و آتش منطبق بر چیست؟ مرتبه اول شرک عملی
 -821آیه شریفه« :إنَّ اللَّهَ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقیم» ،مرتبط با چیست؟ رابطه توحید افعالی
 -822کسی که دچار شرک عملی میشود از نظر روحی و روانی دچار چه حالتی میگردد؟ سلب آرامش حقیقی
فرد
 -823آیا شرک افعالی از مجموعههای شرک عملی محسوب میشود؟ خیر
 -824ثبات در قوانین و رویدادهای طبیعی کدام امکان را برای بشر ایجاد کرده است؟ برنامهریزی و ساماندهی
زندگی
 -825توحید عملی را ثمره و نتیجه کدام توحید نمیتوان دانست؟ توحید در عبادت
 -826دانشمندان ،چه چیز را در جهان بزرگترین عظمت هستی میدانند؟ پایداری و ثبات نظم و قانونمندی
 -827نتیجه بخشی توحید نظری به چه چیزی وابسته نیست؟ بار نشستن توحید عملی
 -828معنای بیت« :دل هر ذره را که بشکافی  /آفتابیش در میان بینی» بیانگر چیست؟ درک حضور خداوند

 -829چه چیزی از دیدگاه قرآن از جمله معیارهای ثابت شرک و بت پرستی نمیباشد؟ ابزار و وسیله قرار دادن
مصنوعات بشر
 -831از مصادیق شکل گیری شرک خفی چه میباشد؟ هدف و محور قرار دادن ابزار و وسایل
 -831به فرمایش قرآن جن و انس برای چه هدفی خلق شده اند؟ عبادت و بندگی
 -832توحید عبادی مسیری پیش رونده و راه استواری است که انسان را به چه چیزی میرساند؟ قرب الهی
 -833توحید عبادی ثمره کدام یک از انواع توحید است؟ نظری
 -834تحقق توحید عبادی در ابعاد مختلف آن عبارت است از این که؟ انسان تالش کند تا شخصیت فردی و
حیات اجتماعیش تجلی گاه توحید باشد.
 -835بندگی خداوند و عبودیت چیست؟ دین
 -836حقیقت دین با قرار گرفتن در چه چیزی محقق میشود؟ صراط مستقیم
 -837راهیابی هر کس به صراط مستقیم و پیروی از دین خدا ،معیار تعیین چیست؟ مراتب بندگی افراد
 -838مراتب بندگی هر کس وابسته به چیست؟ کسب کماالت مختلف و استفاده از آن در زندگی
 -839زندگی آدمی صحنه نزاع کدام یک از موارد با یکدیگر است؟ بندگی خدا و هوای نفس
 -841دوری کامل از شیطان و کمال بندگی در چیست؟ عدم دسترسی شیطان به فرد و ناامیدی او از انسان
 -841آیا بهرهمندی از لذتهای دنیوی از نتایج توحید عملی محسوب میشود؟ خیر
 -842زندگی پیشوایان دینی علیهمالسالم حاکی از چیست؟ داشتن همۀ کماالت و زیباییها
 -843اولین قدم برای ورود به بندگی و صراط مستقیم کدام است؟ حق پذیری
 -844نتیجه خضوع در برابر حق چیست؟ سهولت ورود به مسیر بندگی
 -845نتیجه پاسخگویی به ندای دل چیست؟ حسرت و ناامیدی در آخرت
 -846همراه شدن عمل صالح با ایمان در آیات قرآن کریم با چه چیزی مطابقت دارد؟ الزمه شناخت مسیر حق
و حقیقت
 -847ائمه اطهار (ع) با کدام انحراف در خصوص عمل صالح قاطعانه ایستادگی کردند؟ کفایت ایمان برای
دستیابی
 -848فرمایش پیامبر (ص) خطاب به دختر گرامیشان حضرت زهرا (س) در لزوم انجام عمل صالح بیانگر
چیست؟ عدم کفایت ایمان در رستگاری
 -849هشدار قرآن کریم در سوره آل عمران« :از آتشی که برای کافران آماده شده بپرهیزید» بیانگر لزوم
توجه چیست؟ مداومت در توجه به معاد و روز قیامت
 -851ترجیح ندادن لذت گناه بر لذت آخرت نتیجه چیست؟ مقایسه عمر کوتاه دنیا با حیات جاودانه آخرت
 -851معرفت عمیق و افزایش ایمان به خداوند دارای کدام تأثیر است؟ افزایش انگیزه انسان برای عبودیت و
بندگی خدا

 -852مقصود قرآن کریم از دعوت مکرر در آیات مختلف به تفکر و تعقل در آیات الهی چیست؟ افزایش
انگیزهی انسان برای عبودیت
 -853بیت« :مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان /هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود» ،بیانگر چه
مفهومی است؟ درک حضور خداوند در تمامی پدیدهها
 -854آیا برآورده شدن نیازها و حاجت ها از نتایج راز و نیاز با خداست؟ بلی
 -855هدف اصلی خداوند از وجوب نماز چیست؟ ایجاد تداوم در یادآوری خدا و حضور او در زندگی
 -856مهم ترین شرط در درستی و ارزشمندی نماز چیست؟ اقامه آن با حضور قلب
 -857فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در نکوهش رفتار لشکریان معاویه ،بیانگر چیست؟ تقویت مسؤولیت اجتماعی
 -858کسب مقام باالتر در عبودیت وابسته به کدام مورد است؟ رفع انگیزههای متعارض از طریق الهی کردن
 -859آن چه باعث اشتیاق مرگبار روی گردانان از خدا میشود چیست؟ انتظار خدا برای آنان و مدارای با
ایشان
 -861به چه خاطر با درک اشتیاق خداوند ،بند بند وجود روی گردانان از هم میگسلد؟ محبت خدا
 -861در میان موجودات اطراف انسان کدام یک در برابر موانع بیرونی ،تا حدودی قادر به تغییر جهت حرکت
خود میباشند؟ حیوانات
 -862عدم توانایی هرگونه اقدامی بر علیه خود و تمایالت درونی از ویژگی های کدام موارد است؟ گیاه و
حیوان
 -863گیاه و حیوان در مقایسه با انسان فاقد کدام یک از توانمندی است؟ اقدام بر علیه خود و تمایالت درونی
 -864رابطه میان خالق و مخلوق چگونه رابطهای است؟ رابطه متقابل
 -865چه چیزی نشانه اشتیاق خداوند به سعادت و کمال انسان میباشد؟ آماده سازی ابزارهای رستگاری و
کمال برای انسان
 -866چه چیزی به عنوان نتیجه اولیهی افزایش حرمت شکنی و گستردگی دامنه گناه محسوب میشود؟
خاموشی چراغ عقل و فطرت و تأثیرگذاری حداقلی آن
 -867گرفتاری و عادت دادن خود به گناه موجب چیست؟ فراموش کردن تنفر اولیه از گناه
 -868چه چیزی در گناه ،موجب سقوط از پرتگاه های خطرناک در وادی ضاللت محسوب میشود؟ توجیه و
عادت به آن
 -869در چه صورت چراغ عقل و فطرت انسان خاموش میشود؟ با افزایش تدریجی حرمت شکنی و گستردگی
دامنه گناه
 -871معیار بزرگی گناهان وابسته به چیست؟ شدت تخریبی آنها
 -871کدام یک از گناهان عالوه بر تأثیرات دنیایی بر نسلهای آینده فرد نیز اثر میگذارند؟ کسب مال حرام
 -872کدام یک از گناهان کلید گناهان دیگر محسوب میشود؟ دروغ

 -873نتیجه کدام یک از گناهان ،سخت شدن تربیت فرزندان است؟ کسب مال حرام
 -874تأثیر گناهی مانند کوچک شمردن نماز بر انسان چیست؟ باعث محرومیت از شفاعت اولیای خدا میشود
 -875توجه به کدام حقیقت ،بدتر و دردناکتر از تأثیر گناه بر انسان است؟ ناظر بودن خداوند بر انجام گناه
 -876بازگشت از عقوبت و عذاب مربوط به کدام تعریف از توبه است؟ توبه از گناهان
 -877خصلت قیام انسان علیه خودش به چه منظور در انسان قرار داده شده است؟ بازگشت از گناه و جبران
فرصت های از دست رفته
 -878فاصله بین گناه تا بخشش با چه چیزی پر میشود؟ اصالح
 -879اگر مغفرت صورت نگیرد چه روی میدهد؟ گناهکاران جزو خاسرین خواهند بود
 -881چه چیزی قلب انسان را دچار مرگ معنوی میکند؟ گناه
 -881با چه چیزی قلب گنهکار انسان حیات دوباره مییابد؟ توبه
 -882حدیث پیامبر (ص)« :التّائبُ مَن الذَّنْبِ کَمَنْ ال ذَنْبَ لَهُ» کدام ویژگی در ارتباط با توبه است؟ پیرایش
 -883مرحلهی پس از پیرایش در توبه کدام است؟ آراستگی
 -884الزمه رسیدن به پیرایش در توبه چیست؟ گناهان از قلب خارج شده و قلب شستشو یابد
 -885قرآن کریم از توبه کنندگان در کنار چه کسانی یاد میکند؟ پاکان
 -886کدام آیه بر تأثیر توبه در پاکی قلب و زدودن گناهان از آن داللت دارد؟ التوبۀ تطهّر القُلوب و تَغسِل
الذُنوب
 -887ندامت ظاهری و لفظی در چه صورتی پذیرفته نیست؟ در کنار ادای حقوق مردم نباشد
 -888نشانه عدم پشیمانی واقعی چیست؟ احساس لذت از گناه
 -889فرمایش امام رضا (ع)« :المُستَغفِر مِن الذَّنب و یَفعَله کَالمستهزء بِربِّه» اشاره به چیست؟ تصمیم جدی بر
ترک گناه
 -891تأثیر توبه در محو آثار گناه بیانگر چیست؟ توبه امری غیر لفظی بوده و تحولی معنوی است
 -891چنان چه کسب رضایت صاحبان حق ،برای توبه کننده وجود نداشته باشد ،چه باید کرد؟ در حق آنها
احسان نماید و برایشان دعای خیر کند
 -892در ارتباط با ادای حقوق معنوی مردم چه کسانی بیش از سایرین مسؤول هستند؟ علمای دینی و رهبران
سیاسی و چهرههای معروف
 -893از جمله مهمترین حقوق خداوند بر مردم کدام است؟ اطاعت و بندگی و انجام عبادات ترک شده
 -894پرهیز فرزندان از حرمت شکنی والدین مربوط به کدام یک از ارکان توبه است؟ رکن سوم (ادای حقوق
ضایع شده)
 -895به غیر از ارکان سه گانهی توبه ،چه مراتب دیگری وجود دارد؟ دو مرتبهی دیگر

 -896ارکان سه گانهی توبه برای چه کسانی است؟ کسانی که میخواهند در ردیف اولیای بزرگ الهی قرار
گیرند
 -897تشابه توبه با توحید عملی در چیست؟ هر دو دارای بعد فردی و اجتماعی هستند
 -898راه اصالح و معالجهی جامعهای که به انحرافات و بیماریهای اجتماعی آلوده شده کدام است؟ امر به
معروف و نهی از منکر
 -899قویتر و محکمتر شدن گناهان اجتماعی و گستردگی آن در سطح جامعه نتیجهی چیست؟ کوتاهی
مردم در امر به معروف و نهی از منکر
 -911حضرت یونس (ع) دربارهی قومش چه کرد؟ آنان را نفرین کرد
 -911حضرت یونس (ع) چرا قومش را نفرین کرد؟ زیرا از قبول حق توسط آنان ناامید شده بود
 -912تفاوت اساسی میان انسان و سایر موجودات در رابطه با افعال و خاصیتها چیست؟ قدرت انتخاب
 -913چه چیزی عامل مشترک در میان نشانههای وجود اختیار میباشد؟ تصمیمگیری در امور
 -914سبک و سنگین کردن امور و تردید در انتخاب یا انجام کارها به ترتیب مربوط به کدام یک از نشانههای
اختیار است؟ تفکر و تأمل
 -915واکنش افراد به هنگام «کسب موفقیت در کارها» از نشانههای کدام اختیار میباشد؟ خرسندی پس از
کار
 -916واکنش افراد به هنگام «ارتکاب به اشتباه» مربوط به کدام یک از نشانههای اختیار میباشد؟ احساس
شرم و پشیمانی
 -917بیتوجهی به استعدادهای فکری چه نتیجهای را به دنبال دارد؟ عدم شکوفایی و مدفون شدن آنها در
وجود فرد
 -918سنجش جوانب امور بر کدام یک از نشانه های اختیار داللت میکند؟ تفکر و تأمل
 -919تردید در تصمیم گیری بر کدام یک از نشانههای اختیار داللت میکند؟ تفکر و تأمل
 -911رضایت از موفقیت بر کدام یک از نشانههای اختیار داللت میکند؟ خرسندی پس از کار
 -911پذیرش اشتباه در کارها دلیل بر وجود کدام یک از نشانه های اختیار در انسان است؟ مسؤولیت پذیری
 -912از چه چیزی به کاذبترین کارها یاد میکنند؟ ربا
 -913پوشش مناسب از نشانههای چه چیزی در انان است؟ عفاف
 -914مراد از دارالسالم که در قرآن آمده ،چیست؟ بهشت
 -915وسیلهی سنجش اعمال انسان در روز قیامت چیست؟ حق
 -916براساس آیات و روایات برترین شاهدان دادگاه عدل الهی کداماند؟ پیامبران و امامان
 -917چه چیزی از انسان ،با مرگ همراه او مانده و از او جدا نمیشود؟ اعمال
 -918همه پیامبران پس از ایمان به خدا چه موضوعی را مطرح کردهاند؟ ایمان به آخرت

 -919چه نوع خوابی خبر از حوادث گذشته یا رویدادهای آینده میدهد؟ رویاهای صادقه
 -921رسول خدا (ص) چند سال مردم را به دین اسالم فرا خواند؟  23سال
 -921در حدیث ثقلین منظور از ثقلین چیست؟ قرآن و اهل بیت
 -922موضوع کدام آیه با حجهالوداع رسول اکرم (ص) و یارانش ارتباط دارد؟ ابالغ
 -923کدام آیه در محل غدیر خم نازل شده است؟ ابالغ
 -924کتاب التهذیب از چه کسی است؟ شیخ طوسی
 -925سرزنش فرد خاطی توسط دیگران دلیلی است بر وجود اختیار ،این نشانۀ چیست؟ مسؤولیت پذیری در
قبال کار
 -926اختیار انسان از کدام جهت به قدرت تفکر شباهت دارد؟ بهرهمندی و شکوفایی روزافزون در اثر توجه به
آن
 -927چه چیزی از دستاوردهای انکار اختیار در بعد فردی است؟ احساس ناکامی و سلب شخصیت
 -928آیا عدم تسلیم در برابر زورگویان از نتایج انکار اختیار در بعد اجتماعی است؟ خیر
 -929تحرک و پویایی ،مقاومت در برابر حاکمان ستمگر و مقابله با مشکالت از نشانههای عدم اعتقاد به کدام
مورد است؟ جبریگری و تقدیر جبرگونه در بعد اجتماعی
 -931کسانی که از مواهب الهی محروم ماندهاند کدام حق را از خود سلب مینمایند؟ اعتراض
 -931در تاریخ اسالم مسألهی جبریگری مورد سوء استفادهی کدام حاکمان قرار گرفته است؟ حاکمان بنی
امیه
 -932وجود کدام عقیده جایی برای اعتقاد به اختیار باقی نمیگذارد؟ مادی گرایی
 -933اعتقاد به قضا و قدر از اعتقاد به کدام اصل ناشی میشود؟ توحید
 -934رخداد حوادث جهان بر اساس نقشه و طرح الهی و ارادهی او در کدام دیدگاه قابل طرح است؟ دیدگاه
توحیدی
 -935اندازه گرفتن یا ایجاد اندازه معنای دقیق چه چیزی است؟ تقدیر
 -936موجودات جهان از چه جهت مقدر به تقدیر الهی هستند؟ خداوند حدود ،اندازه و ویژگیهای مکانی و
زمانی آنها را تعیین میکند
 -937آن چه در جهان هستی به تقدیر الهی مربوط میشود عبارت از چیست؟ اجرای حدود و ویژگیهای هر
موجود
 -938آن چه در جهان هستی به قضای الهی مربوط میشود عبارت از چیست؟ خلق و آفرینش
 -939قضا از کدام صفت از صفات الهی ناشی میشود؟ اراده
 -941قدر از کدام صفت از صفات الهی ناشی میشود؟ علم و حکمت

 -941تصور محدودیت انسان در نظام عالم و مانع تحرک و پویایی دیدن قانونمندیها ناشی از چیست؟
سطحی نگری
 -942بیشتر عمل کردن در جهت تقدیر الهی برای انسان عبارت از چیست؟ بهرهمندی بیشتر وی از قدرت
اختیار و تفکر
 -943با توجه به تقدیرات الهی ،اساس عمل انسان در داخل نظام استوار خلقت کدام است؟ استخراج قوانین
هستی
 -944اعمال انسان از چه جهت در تقدیر الهی است؟ اختیار انسان یکی از تقدیرات الهی است
 -945کسانی که نظاممندی جهان خلقت را نادیده میگیرند و پیدایش پدیدهها را تنها به خدا نسبت میدهند،
دچار کدام اشتباه شدهاند؟ کاهش و محدودیت قدرت خداوند
 -946رویش یک گل به کمک تابش آفتاب و نزول باران و  ...بیانگر چیست؟ یکپارچگی ،هماهنگی و قانونمندی
جهان خلقت
 -947حاکمیت نظام قانونمند بر جهان چه نتیجهای برای انسان به دنبال داشته است؟ پیشرفتهای علمی در
زمینه های مختلف
 -948آیهی شریفه« :لیسَ کَمِثلهُ شُیء» هشدار قرآن به پرهیز از کدام لغزش محسوب میشود؟ شباهت قائل
شدن میان خدا و انسان از نظر نوع افعال
 -949کسی که سرنوشت خود را جزو مقدرات الهی و علم خداوند میپندارد دچار کدام یک از حاالت می-
گردد؟ دست برداشتن از تالش برای رسیدن به نتیجه دلخواه
 -951همکاری چند عامل به صورت مشارکت در ایجاد یک پدیده از نشانههای چیست؟ جانشینی علل
 -951با در نظر گرفتن سلسلهی علل در پیدایش پدیدهها ،رابطهی خداوند با موجودات همواره چه رابطهای
است؟ جانشینی
 -952الزمهی گذر از عصر جاهلی به عصر اسالم چیست؟ تغییر نگرش انسانها و تحول اساسی در روش زندگی
 -953نماز جماعت رسول خدا (ص) مورد توجه و شگفتی چه کسی قرار گرفت؟ یحیی بن عفیف
 -954اولین نماز جماعت در اسالم توسط چه کسانی اقامه شد؟ پیامبر اکرم (ص) ،حضرت خدیجه (س) و امام
علی (ع)
 -955رسول خدا (ص) دعوت خود را اولین روز چگونه آغاز کرد؟ به کمک یاران صمیمی خود
 -956رسول خدا (ص) دعوت خود را از کجا آغاز کرد؟ در دامنه کوه صفا از شهر مکه
 -957اولین دعوت رسول خدا (ص) در مفهوم چه آیهای دیده میشود؟ قولوا ال إله إال اهلل تُفلِحوا
 -958اولین دعوت رسول خدا (ص) که محور رسالت آن حضرت قرار گرفت چه بود؟ مبارزه با شرک که با
پایداری و صبر آغاز شد
 -959آیهی شریفه « :قُل یا أَهلَ الکِتابِ تَعالَوا الی کَلِمۀٍ سَواءٍ بَینَنا و بَینَکُم» ،دعوت اسالم به کدام نقطهی
مشترک اسالم با سایر ادیان است؟ توحید و دوری از شرک

 -961پیامبر اسالم (ص) در کنار دعوت به توحید ،کدام نگرش را در مردم ایجاد نمودند؟ اعتقاد به معاد
 -961اعتقاد به کدام موارد باعث تغییر معنای زندگی و جهت گیری یاران پیامبر (ص) گردید؟ توحید و آخرت
 -962اعتقاد به توحید و آخرت چه تأثیری بر یاران و پیروان رسول خدا (ص) داشت؟ تغییر جهتگیری و
معنای زندگی در نظر آنان
 -963در آیه  10سوره حجرات :عبارت «...إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَ اللّهِ أَتقَاکُم »...اشاره به کدام معیار تمدن اسالمی
دارد؟ مبارزه با تبعیضات نژادی و طبقاتی
 -964حضور کسانی چون سلمان ،بالل ،یاسر و سمیه در جمع یاران پیامبر (ص) بیانگر چیست؟ نفی امتیازات
اشرافی و طبقاتی در اسالم
 -965وجود بردگان آزاد شده و تهیدستان در جمع یاران رسول خدا (ص) بیانگر کدام ویژگی تمدن اسالمی
است؟ مبارزه با تبعیضات نژادی و طبقاتی
 -966آموزشهای پیامبر (ص) به مردم در رابطه با عدل چه بود؟ بنای جهان بر اساس عدل
 -967با باال گرفتن مبارزه با مشرکان و ستمگران کدام پیام الهی به رسول خدا (ص) ابالغ گردید؟ استقامت و
پایداری و پرهیز از تبعیت از آنان
 -968امر به استقامت و پایداری در چه شرایطی به رسول خدا (ص) ابالغ گردید؟ با تشدید مبارزات مشرکان و
ستمگران با ایشان
 -969عدم انحصار نعمتها و ثروتهای زمین در دست گروهی اندک مربوط به کدام یک از ویژگیهای جامعه
اسالمی است؟ عدالت و رفع تبعیض
 -971امکان رشد برای همه ،مربوط به کدام ویژگی جامعهی اسالمی است؟ عدالت
 -971گرفتن حق مظلوم از ظالم مربوط به کدام ویژگی جامعهی اسالمی است؟ مساوات
 -972نزول تدریجی قرآن مربوط به کدام ویژگی جامعهی اسالمی است؟ تفکر و خردورزی
 -973آنچه باعث شکستن سد جاهلیت و خرافه گرایی در جامعه عصر رسول خدا (ص) توسط ایشان گردید
عبارت از چه بود؟ تشویقهای دائمی آن حضرت به دانایی
 -974در اثبات تأکید قرآن بر خردورزی و تفکر به چه چیزی میتوان استناد کرد؟ نزول اولین آیات در ابتدای
رسالت در خصوص دانش آموختن
 -975سرودن اشعاری در وصف بتها ،شراب ،شکار و غارت نشانههای کدام ویژگی در عصر جاهلیت است؟
دوری از تفکر و تعقل و آلودگی به خرافات
 -976چه چیزی نشان دهندهی تأکید شخص پیامبر (ص) بر علم آموزی است؟ بیان وجوب علم آموزی برای
زن و مرد مسلمان
 -977رسول خدا (ص) با تبلیغ کدام بینش سعی در تربیت انسانهای متعالی داشتند؟ عدم اکتفا به بدن مادی و
باور روح به عنوان مرتبهی عالیتر وجود

 -978آیهی شریفه« :قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَۀَ اللّهِ الَّتِیَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ »...اعالم کدام مورد از سوی خداوند است؟ نگرش
متعادل نسبت به امور مادی و معنوی
 -979تحول عمیقی که رسول خدا (ص) در رابطه با زنان در جامعه زمان خود ایجاد نمود چه بود؟ احیای منزلت
زن با گفتار و رفتار خود
 -981با توجه به مضمون آیه شریفه ...« :فَلَنُحْیینَّهُ حَیاۀً طَیبَۀً ،»...شرط حیات پاکیزه در اسالم چیست؟ عمل
صالح بر مبنای ایمان
 -981خداوند به چه کسانی بهتر از آن چه انجام دادهاند ،پاداش میدهد؟ مؤمنینی که حیات پاکیزه داشته
باشند
 -982آیه  811از سوره بقره چه آیهای است؟ آیهالکرسی
 -983کدام آیه از نظر برخی از مورخان به عنوان چشم زخم در نظر میگیرند؟ «وَ اِن یَکاد» از سوره قلم
 -984حدیث «اطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْد» فرموده چه کسی است؟ حضرت محمد (ص)
 -985از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) بهترین صدقه چیست؟ اصالح میان مردم
 -986این حدیث فرموده کیست« :گرسنگی بهتر از ذلت فروتنی است»؟ امام علی (ع)
« -987لذت کریمان ،در طعام دادن و لذت یتیمان در طعام خوردن است» این حدیث فرموده کیست؟ امام علی
(ع)
 -988از نظر امام علی (ع) نشانه غیرت مرد چه چیزی است؟ عفت و پاکدامنی
 -989از نظر امام علی (ع) نزدیکترین مردم به خداوند چه کسانی هستند؟ خوش اخالقترین مردم
 -991حدیث «اَلصَّالۀُ مِفتاحُ کُلِّ خَیرٍ» از کدام بزرگوار میباشد؟ حضرت محمد (ص)
 -991احادیثی که پیامبر اکرم (ص) از خداوند متعال نقل میکند چه احادیثی است؟ احادیث قدسی
 -992اثر شیخ حرّ عاملی که در برگیرنده مهمترین احادیث فقه شیعه است کدام است؟ وسائل الشیعه
 -993بزرگترین کتاب عالمه سید محمد حسین طباطبایی کدام کتاب است؟ تفسیر المیزان
 -994محمّد بن محمّد بن نعمان از فقها و علمای برجسته شیعه در قرن  4هجری ملقب به چیست؟ شیخ مفید
 -995گردآورنده نهج البالغه چه کسی است؟ سید رضی
 -996سخنان امام علی (ع) در نهج البالغه در چند باب آمده است؟ سه باب
 -997اصول کافی از معتبرترین کتابهای شیعه اثر چه کسی است؟ ثقهاالسالم کلینی
 -998کتاب التوحید اثر کدام عالم شیعی است؟ شیخ صدوق
 -999بزرگترین منبع حدیث در تشیع به زبان عربی کدام کتاب است؟ بحاراالنوار
 -1111کتاب بحاراالنوار تالیف چه کسی است؟ عالمه مجلسی

