1

 )1چه کسی باید تقلید کند؟
جواب :کسی که نه مجتهد است و نه محتاط( مقلد )باید تقلید کند.
 )2از چه کسی باید تقلید کرد؟
جواب :از مجتهد جامع الشرایط باید تقلید نمود ،یعنی مجتهدی که مرد ،بالغ ،عاقل ،شیعه و
حریص به دنیا نبوده و از مجتهد های دیگر اعلم باشد ،یعنی در فهمیدن حکم دوازده امامی
مشکلی نداشته ،حالل زاده ،زنده و عادل بوده؛ و نیز بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدین
زمان خود استادتر و داناتر باشد.
 )3احکام برچند قسم تقسیم می شود؟
جواب :پنج قسم
الف) واجب :حکمی است که حتما باید آن را انجام داد و ترک آن گناه است .به طورخالصه،
واجب عبارت است از آنچه که ترک آن جایز نیست مثل نماز و روزه.
ب) مستحب :کاری است که انجام دادن آن پسندیده و بهتر است و موجب رضای خدا و صالح
خود انسان و ثواب آخرت می شود .بطور خالصه مستحب عبارت است از آنچه که فعل آن
برتری دارد ،مثل :سالم کردن.
ج) حرام :کاری است که نباید آن را انجام داد و انجام آن گناه و موجب عذاب اخروی می
شود .بطور خالصه حرام عبارت است از آنچه که فعل آن جایز نیست .مثل :شراب خوردن و
دروغ گفتن
د) مکروه :کاری است که ترک آن بهتر است و به جا آوردن آن عذاب اخروی ندارد .به طور
خالصه ،مکروه عبارت است از آنچه که ترک آن برتری دارد مثل نماز خواندن در مکانی که
عکس باشد و اگر مهریه بیشتر از مهرالسنه باشد نیز مکروه است.
ه) مباح :کاری که انجام دادن و ترک آن از نظر دین مساوی باشد و بستگی به میل و اراده
انسان دارد .به طور خالصه  ،مباح عبارت است از آنچه که فعل یا ترک آن جایز و برابر است.
مثل :خوردن و آشامیدن

2

 )4واجب عینی و واجب کفایی چیست؟
جواب:
واجب عینی :واجبی است که از همه مکلفین ،الزاما خواسته شده و اگر بعضی آن را انجام دهند
وجوب از گردن دیگران ساقط نمی شود ،مثل نماز و روزه
واجب کفایی :واجبی است که اگر بعضی آن را انجام دهند وجوب از دیگران ساقط می شود،
مثل کفن و دفن
 )5از چه راه می توان مجتهد و اعلم را شناخت؟
جواب :از سه راه:
الف) خود انسان یقین کند.
ب) دو نفر عالم عادل که می توان مجتهد و اعلم را تشخیص دهند تصدیق کنند به شرط آن
که دو نفر عالم عادل با گفته آنها مخالفت نکنند.
ج) از گفته اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند اطمینان حاصل گردد.
 )6احتیاط واجب چیست؟
جواب :گاهی مجتهد در بیان حکم شرعی فتوا نمی دهد و نظر قطعی ابراز نمی کند بلکه
از ابتدا وظیفه مکلف را به صورت احتیاط بیان می کند به این احتیاط (احتیاط واجب) می
گویند .مثل مالی که انسان آن را پیدا می کند اگر نشانه ای نداشته باشد که به واسطه آن
صاحبش معلوم شود ،احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.
 )7احتیاط مستحب چیست؟
جواب :گاهی مجتهد در بیان مسائل شرعی نظر قطعی را ابراز می کند یعنی فتوی می دهد
و سپس احتیاط می کند ،به این احتیاط که بعد از فتوی بیان شده است اصطالحا (احتیاط
مستحب) می گویند .مثال اگر ظرف نجس را یک مرتبه در آب کر بشویند پاک است ،که
احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند.
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 )8اگر مکلف مدتی اعمالش را بدون تقلید انجام دهد اعمال او صحیح است یا خیر؟
جواب :در صورتی اعمال او صحیح است که:
الف) بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است.
ب) عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده یا با فتوای مجتهدی که فرد
باید از او تقلید کند مطابق باشد.
 )9آب مضاف چیست؟
جواب :آبی است که آن را از چیزی بگیرند ،مثل آب هندوانه و آب انگور ،یا با چیزی مخلوط
باشد ،مثل آبی که قدری با گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند.
 )10آب مطلق چیست؟
جواب :آبی است که نام آب به طور مطلق بر آن صادق باشد یعنی توده مردم بگویند آب است
حقیقتا ،و آب را نشود از آن نفی کرد.
 )11آب مطلق بر چند قسم تقسیم می شود؟
جواب :پنج قسم
 )1آب کر
 )2آب قلیل
 )3آب جاری
 )4آب باران
 )5آب چاه
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 )12آب کر چیست و وزن آن چقدر است؟
جواب :مقدار آبی است که اگر درظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هریک سه وجب و نیم است
بریزند ،آن ظرف را پر کند؛ و وزن آب کر از  128من تبریز 20،مثقال کمتر است و بنابر قول
اقرب  377/419کیلو گرم است.
 )13نجاسات چندتا است؟
جواب :یازده تا است.
 )1بول
 )3منی
 )5خون
 )7خوک
 )9شراب
 )11عرق شتر نجاست خوار

 )2غائط
 )4مردار
 )6سگ
 )8کافر
 )10فقاع

 )14اگر ماهی در آب بمیرد حکمش چیست؟
جواب :پاک است چون خون جهنده ندارد.
 )15فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند چه حکمی دارد؟
جواب :پاک است.
 )16اگر انسان به چیز نجسی شک دارد پاک شده یا نه حکمش چیست؟
جواب :نجس است.
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 )17مطهرات (پاک کننده ها) چند تا است؟
جواب :ده تا است.
 )1آب
 )3آفتاب
 )5انتقال
 )7تبعیت
 )9استبراء حیوان نجاست خوار

 )2زمین
 )4استحاله
 )6اسالم
 )8برطرف شدن عین نجاست
 )10غائب شدن مسلمان

 )18انسان برای پاک شدن کف پا و ته کفش نجس بهتر است چه مقدار راه برود؟
جواب 15 :قدم یا بیشتر

 )19استحاله چیست؟
جواب :اگرجنس چیزنجس به طوری عوض شودکه به صورت چیز پاکی درآید پاک می شود
و می گویند استحاله شده است (تغییرحالت داده است) .مثل آن که چوب نجس بسوزد و
خاکستر گردد یا سگ در نمک زار فرو رود و نمک شود ،ولی اگر جنس آن عوض نشود مثل
آن که گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند پاک نمی شود.
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 )20شرایط صحیح بودن وضو چند چیز است؟
جواب :سیزده چیزاست.
 )2آب وضو مطلق باشد
)1آب وضو پاک باشد.
 )4ظرف آب وضو مباح باشد(غصبی نباشد).
 )3آب وضوح مباح باشد.
 )6اعضا وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد.
 )5ظرف آب وضو طال و نقره نباشد.
 )8به قصد قربت وضو بگیرد.
 )7وقت برای وضو و نمازکافی باشد.
 )10کارهای وضو را پشت سرهم انجام دهد.
)9به ترتیب وضو بگیرد.
 )12استعمال آب برای او ضرری نداشته باشد.
 )11دیگری او را وضو ندهد.
 )13دراعضا وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.
 )21کسی که شک دارد وضوگرفته است یا خیرحکمش چیست؟
جواب :باید وضو بگیرد.
 )22اگر انسان در بین نماز شک کند وضوگرفته است یا نه حکمش چیست؟
جواب :نماز او باطل است و باید وضو بگیرد و نماز بخواند.
 )23برای چند چیز وضو گرفتن واجب است؟
جواب :شش چیز
 )1برای نمازهای واجب غیر از نماز میت.
 )2برای سجده و تشهد فراموش شده ،اگر بین آنها و نماز حدثی از او سر زده مثال :بول کردن.
 )3برای طواف واجب خانه کعبه.
 )4اگر نذر یا عهدکرده یاقسم خورده باشدکه وضوبگیرد.
 )5اگر نذرکرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند.
 )6برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده باشد باید وضو بگیرد.
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 )24چند چیز وضو را باطل می کند؟
جواب :هفت چیز
)1بول
 )2غایط
 )3باد معده و روده که از مخرج غایط خارج می شود.
 )4خوابی که به واسطه آن چشم نبیند وگوش نشنود ،ولی اگرچشم نبیند وگوش بشنود وضو
باطل نمی شود.
 )5چیزهایی که عقل را ازبین می برد ،مانند :دیوانگی ،مستی و بیهوشی
 )6استحاضه زنان
)7کاری که برآن باید غسل کرد مانند :جنابت.
 )25جبیره چیست؟
جواب :چیزی که باآن زخم وشکسته را می بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند.

 )26غسل های واجب چندتا است؟
جواب :هفت تا است
 )2غسل حیض
 )1غسل جنابت
 )4غسل استحاضه
 )3غسل نفاس
 )6غسل میت
 )5غسل مس میت
 )7غسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب می شود.
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 )27غسل بر چند نوع است؟
جواب :دو نوع است.
الف) غسل ترتیبی :انسان درغسل ترتیبی باید به نیت غسل سروگردن ،اول طرف راست بعد
طرف چپ بدن را بشوید و اگر انسان عمدا یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مساله به
این ترتیب عمل نکند غسل او باطل است.
ب) غسل ارتماسی :درغسل ارتماسی اگربه نیت این غسل به تدریج درآب فرورود تاتمام بدن
زیرآب رودغسل او صحیح است واحتیاط واجب آن است که یک دفعه زیرآب رود.
 )28سجده های واجب قرآن چند سوره است؟
جواب :چهار سوره است.
*سوره نجم آیه ۶۲
*سوره علق آیه ۱۹
*سوره سجده آیه ۱۵
*سوره فصلت آیه ۳۷

 )29اگر انسان شک کند غسل او صحیح بوده یا نه حکمش چیست؟
جواب :الزم نیست دوباره غسل کند.

 )30حنوط چیست؟
جواب :مالیدن کافور به پیشانی،کف دست ها ،سرزانوها و سردو انگشت بزرگ پاهای میت.
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 )31درتیمم چند چیز واجب است؟
جواب :چهارچیز
 )1نیت
 )2زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است.
)3کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی ودوطرف آن از جایی که موی سر می روید تا
ابروها و باالی بینی و بنابر احتیاط واجب باید دست ها روی ابروها هم کشیده شود.
)4کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست
به تمام پشت دست چپ.
 )32تیمم برروی چه چیزهایی صحیح است؟
جواب:
 )1خاک
 )2ریگ
 )3کلوخ
 )4سنگ اگر پاک باشد.
 )5گل پخته مثل آجر وکوزه
)6گر موارد نامبرده پیدا نشد باید به گرد غبار روی فرش و لباس و مانند این ها تیمم نماید.
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 )33نمازهای واجب چند تاست؟
جواب :شش تا است.
 )1نمازیومیه
 )2نمازآیات
 )3نمازمیت
 )4نمازطواف واجب خانه کعبه
 )5نمازقضای پدر که بر پسربزرگتر واجب است.
 )6نمازی که به واسطه اجاره ،قسم و عهد واجب می شود.
 )34نماز غفیله چیست؟
جواب :یکی ازنماز های مستحبی است که بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود.
 )35لباس نماز گزار چند شرط دارد؟
جواب :پنج شرط
 )1لباس نمازگزار باید پاک باشد.
 )2مباح باشد (غصبی نباشد).
 )3از اجزای مردار نباشد.
 )4از حیوان حرام گوشت نباشد.
 )5اگر نمازگزار مرد است لباس او از ابریشم خالص و طال باف نباشد.
 )36اگرانسان فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است و دربین نماز یا بعد از آن یادش
بیاید نماز او چه حکمی دارد؟
جواب :در بین نماز متوجه شود ،باطل است ،بعد از نماز متوجه شود صحیح است.
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 )37اگرانسان نداند که بدن یا لباسش نجس است وبعد از نماز بفهمد نجس بوده نماز او چه
حکمی دارد؟
جواب :نماز او صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که اگروقت دارد دوباره آن نماز را
بخواند.

 )38درچند صورت اگربدن یا لباس نمازگزار نجس باشد نماز او صحیح است؟
جواب :درسه صورت
 )1آن که به واسطه زخم یا جراحت یا دملی که دربدن او است لباس یا بدنش به خون آلوده
شده باشد.
 )2آن که بدن یا لباس او به مقدارکمترازدرهم (که تقریبا به اندازه دوریالی می شود) به خون
آلوده شده باشد.
 )3آن که ناچارباشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.
 )39مکان نمازگزار چند شرط دارد؟
جواب :پنج شرط
 )1مکان نمازگزار باید مباح باشد.
 )2بی حرکت باشد.
 )3بلندی سقف آن طوری باشدکه بتوان ایستاد.
 )4اگرمکان نمازگزار نجس است طوری نباشد که تری درلباس و بدن اثرکند.
 )5محل سجده وزانوها بیش ازچهارانگشت بسته ،پست تر یا بلندترنباشد.
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 )40واجبات نمازچند چیز است؟
جواب :یازده چیز
 )1نیت
)3تکبیره الحرام
)5سجود
 )7ذکر
 )9سالم
 )11مواالت

 )2قیام
)4رکوع
 )6قرائت
)8تشهد
)10ترتیب

 )41واجبات نماز برچند قسم است؟
جواب :دوقسم
الف) رکن :واجباتی است که اگرانسان آن هارابه جانیاورد یا درنماز اضافه کند عمدا باشد یا
سهوا (اشتباها) نماز باطل می شود.
ب) غیررکن :واجباتی است که اگرعمداکم یا زیادشود نمازباطل می شود اما اگراشتباها کم یا
زیاد شود نماز باطل نمی شود.
 )42رکن نمازچندچیزاست؟
جواب :پنج چیز
 )1نیت
 )2تکبیره الحرام
 )3قیام درموقع گفتن تکبیره الحرام وقیام متصل به رکوع
 )4رکوع
 )5دوسجده
توجه  :قیام پیش ازرکوع راقیام متصل به رکوع می گویند.
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« )43شکیات نماز» بر چند قسم است؟
جواب 23 :قسم ،هشت قسم آن شک هایی است که نماز را باطل می کند و به شش قسم آن
نباید اعتنا کرد ون ُه قسم دیگر آن صحیح است.
 )44نماز احتیاط چیست؟
جواب :نماز بدون سوره ای که به منظور جبران رکعات مورد شک به جا آورده می شود.
 )45کدام نماز است که سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورد و سوره حمد و بسم
اهلل آن را هم آهسته خواند؟
جواب :نماز احتیاط
 )46نماز مسافر چند شرط دارد؟
جواب :هشت شرط
 )1آن که سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد.
 )2از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد.
 )3در بین راه از قصد خود برنگردد.
 )4نخواهد قبل از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد یا ده روز بیشتر در جایی بماند.
 )5برای کار حرام سفر نکند.
 )6از صحرا نشین هایی نباشد که در بیابان ها گردش می کنند.
 )7شغل او مسافرت نباشد.
 )8به حد ترخص برسد یعنی از وطنش یا جایی که قصد کرده ده روز در آنجا بماند به قدری
دور شود که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان را نشنود.
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 )47نماز آیات به واسطه چند چیز واجب می شود؟
جواب  :چهار چیز
)1گرفتن خورشید
 )2گرفتن ماه اگر چه مقدار کمی از آن گرفته شود و کسی هم از آن نترسد.
 )3زلزله اگر چه کسی هم نترسد.
 )4رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها.
 )48نماز آیات چند رکعت است و در هر رکعت چند رکوع دارد؟
جواب :دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد.
 )49آیا کسی که نماز جمعه را به جا آورده واجب است نماز ظهر را هم بخواند؟
جواب :واجب نیست ولی احتیاط مستحب آن است که آن را نیز بجا آورد.
 )50کسی که یک نماز چهار رکعتی نخوانده و نمی داند نماز ظهر است یا عصر یا عشا حکم
چیست؟
جواب :اگر یک نماز چهار رکعتی بخواند به نیت نماز قضای نمازی که نخوانده کافی است.
 )51روزه چند روز در سال حرام است؟
جواب :دو روز
 ) 1روز عید فطر
 )2روز عید قربان

15

 )52روزه واجب چند تا است؟
جواب :چهار تا است.
 )1روزه ماه مبارک رمضان
 )2روزه ای که به واسطه نذر و قسم و عهد واجب شده است.
 )3قضای رمضان در مواردی که روزه رمضان را نگرفته است
 )4روزه ّكفاره
 )53چند چیز روزه را باطل می کند؟
جواب :نه چیز
 )1خوردن و آشامیدن
 )2جماع
 )3استمناء
 )4دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان او
 )5رساندن غبار غلیظ به حلق
 )6فرو بردن تمام سر در آب
 )7باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح
 )8اماله کردن با چیزهای روان
 )9قی کردن (استفراغ کردن)
 )54کسی که کفاره روزه رمضان بر او واجب است باید چه کار کند؟
جواب :باید یک بنده آزاد کند یا دو ماه روزه بگیرد ( 31روز آن باید پی در پی باشد) یا شصت
فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مد که تقریبا ده سیر است طعام یعنی گندم یا جو و مانند
این ها بدهد.
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 )55اگر روزه دار بعداز ظهر مسافرت کند حکمش چیست؟
جواب :باید روزه خود را تمام کند.
 )56اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا
بماند حکمش چیست؟
جواب :اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باید آن روز را روزه بگیرد.
 )57در چند چیز خمس واجب می شود؟
جواب :هفت چیز
 )1منفعت کسب
 )2معدن
 )3گنج
 )4مال حالل مخلوط به حرام
 )5جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید.
 )6غنیمت جنگ
 )7زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.
 )58زکات چند چیز واجب است؟
جواب :نه چیز
)1گندم
 ) 3خرما
 )5طال
 )7شتر
-)9گوسفند
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 )2جو
 )4کشمش
 ) 6نقره
 ) 8گاو

« )59حدود» و «تعزیر» چیست؟
جواب :قانون گذار اسالم برای برخی جرائم از قبیل دزدی ،فساد در زمین ،اعمال منافی عفت و
اخالق و  ...مجازات هایی را تعیین کرده است که مقدارآنها مشخص است به این گونه مجازات
ها حدود ( حد) می گویند.
تعزیر :تادیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده
است از قبیل حبس و جزای شالق که میزان شالق بایستی از میزان حد کمتر باشد.
 )60اصول دین چند تا است؟
جواب :پنج تا است.
 )1توحید
 )2عدل
 )3نبوت
 )4امامت
 )5معاد
 )61فروع دین چند تا است؟
جواب :ده تا است.
 )1نماز
 )3خمس
 )5حج
 )7امربه معروف
 )9تولی
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 ) 2روزه
 ) 4زکات
 ) 6جهاد
 ) 8نهی از منکر
 )10تبری

 )62اصول دین تحقیقی است یا تقلیدی؟
جواب :تحقیقی
( )63تولی) یعنی چه؟
جواب :دوستی با دوستان خدا و دوست داشتن چهارده معصوم را (تولی) می نامند.
( )64تبری) یعنی چه؟
جواب :دشمنی با دشمنان خدا و چهارده معصوم را (تبری) می نامند.
 )65مسافرت چند فرسخی موجب قصر یا شکسته شدن نماز می گردد؟
جواب :هشت فرسخ یا  48کیلومتر
 )66كدام نماز است كه ن ُه قنوت دارد؟
جواب :نماز عيد فطر و عيد قربان
 )67شك بين يك و دو رکعت ،در نماز چه حكمى دارد؟
جواب :نماز را باطل مى كند.
 )68فرق اذان و اقامه در چیست؟
جواب :در اذان اهلل اکبر  4مرتبه گفته می شود ولی در اقامه دوبار.
در اقامه یک ال اله اال اهلل ولی در اذان دو تا ال اله اال اهلل گفته می شود و در اقامه قد قامت
الصاله هم گفته می شود.
 )69دیه چیست؟
جواب :جریمه مالی است که مجرم باید در برابر صدمه بدنی که به دیگری وارد کرده یعنی
در برابرجنایتی که انجام داده بپردازد.
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 )70اعتکاف چیست و کمترین مدت اعتکاف چند روز است؟
جواب  :اعتکاف از ملحقات روزه و از مستحبات به ویژه در دهه پایانی رمضان محسوب می شود
در اعتکاف روزه گرفتن شرط است و کمترین مدت اعتکاف سه روز است که باید در مسجد
باشد.
 )71بعد از مرگ پدر چه کسی باید قضای نماز و روزه او را به جا آورد؟
جواب :پسر بزرگتر
 )72نماز آیات به واسطه چند چیز واجب می شود؟
جواب :چهار چیز
 )1گرفتن خورشید
)2گرفتن ماه اگر چه مقدار کمی از آن گرفته شود و کسی هم از آن نترسد.
 )3زلزله اگر چه کسی هم نترسد.
 )4رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها.
 )73آب قلیل چیست؟
جواب :آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد ،مثل آب آفتابه
 )74کدام تعریف از فرهنگ درمقابل تمدن را می توان درست تلقی کرد ،فرهنگ یعنی...؟
الف) شیوه زندگی یک جامعه
ب) شیوه زندگی یک گروه
ج) مجموع ذخایرغیرمادی یک جامعه یا گروه
د) مجموع ذخایرمادی ومعنوی یک جامعه
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 )75اعطاي نشان هاي دولتى با كدام نهاد است؟
الف) رئيس جمهور
ب) مقام رهبري
ج) رئيس مجلس
د) وزيركشور
 )76حقوق دانان شوراي نگهبان چگونه انتخاب مى شوند؟
الف) رييس قوه قضاييه به مجلس معرفى مى كند وبا راي مجلس انتخاب مى شوند.
ب) رييس قوه قضاييه به رهبر معرفى مى كنند و ايشان انتخاب مى كنند.
ج) رييس قوه قضاييه بطور مستقيم انتخاب مى كنند.
د) به وسيله رهبري
 )77دوره رياست جمهوري  ٤ساله است و از  .....................شروع مى شود.
الف) تنفيذ اعتبار نامه توسط رهبر
ب) سوگند رئيس جمهور در مجلس
ج) تهيه اعتبارنامه رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان
د) گرفتن راي اعتماد مجلس شوراي اسالمى به هيات وزيران
 )78مرجع رسيدگى به عزل رهبري كدام است؟
الف) خبرگان
ب) رهبر قابل عزل نيست.
ج) مجمع تشخيص مصلحت نظام
د) مجلس شوراي اسالمى
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 )79در تمدن اسالمى نظام كشور داري.......؟
الف) برگرفته از پايه هاي فكري در قرآن كريم
ب) ادامه شيوه اداره جامعه در عصر پيامبر (ص)
ج) اقتباس از الگوي كشورداري ساسانيان
د) تلفيقى از كشور داري روميان و يونانيان
 28 )80صفر سال  ١١هجري چه روزي است؟
الف) رحلت ابوطالب
ب) شهادت امام على (ع)
ج) رحلت پيامبر (ص)
د) رحلت خديجه (س)
 )81قديمى ترين «چاه نفت ايران» در كدام شهر قرار دارد؟
الف) آبادان
ب) مسجد سليمان
ج) ماهشهر
د) جزيره خارك
 )82فرماندار از طرف  ......و با جلب نظر  ......منصوب مى گردد.
الف) استاندار ،هيئت وزيران
ب) استاندار ،وزير كشور
ج) وزير كشور ،هيئت وزيران
د) وزير كشور ،رئيس جمهور
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 )83انقالب اسالمى ايران با كداميك از انقالب هاي جهان انطباق كامل دارد؟
الف) انقالب كبير
ب) انقالب فرانسه
ج) انقالب فرهنگى چين
د) هيچكدام
 )84مدت غيبت صغراي امام زمان( عج)  .....................بود؟
الف)  ٥٠سال
ب)  ٦٠سال
ج)  ٦٩سال
د)  ١٢٠سال

 )85روزهاي دوازدهم ارديبهشت ،سوم شعبان و چهارده اسفند با چه عناوينى نام گذاري شده
اند؟
الف) روز معلم ،روز جوان ،روز همدلى و همياري
ب) روز معلم ،روزپاسدار ،روز نيكوكاري و احسان
ج) روز معلم ،روز پرستار ،روز خانواده
د) روز كارگر ،روز جانباز ،روز نيكوكاري و احسان
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 )86مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید به تصویب کدام مرجع برسد؟
الف) مجلس خبرگان
ب) رئیس جمهور
ج) شورای نگهبان
د) مقام رهبری
 )87کدام پیامبر چندین روز در شکم ماهی زنده ماند؟
الف) ذوالکف (ع)
ب) ذوالنون (ع)
ج) سلیمان (ع)
د) عزیر (ع)
 )88کودتای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲در زمان ریاست جمهوری چه فردی رخ داد؟
الف) آیزنهاور
ب) ترومن
ج) کندی
د) ویلسون
 )89در روز ۷تیر چه واقعه مهمی رخ داده است؟
الف) شهادت رجایی و باهنر
ب) شهادت دکتر بهشتی و  ۷۲تن
ج) شهادت آیت اهلل مطهری
د) شهادت دکتر مفتح
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 )90بد بینی نسبت به حکومت در جامعه به عنوان شر اجتناب ناپذیر بیانگر کدام اصطالح زیر
است؟
الف) آنارشیسم
ب) توتالیتریسم
ج) لیبرالیسم
د) انترناسیونالیسم
 )91والدت حضرت زهرا (س) به چه روزی نام گرفته است؟
الف) روز کارمند
ب) روز پزشک
ج) روز زن
د) روز معلم
( )92کشور چکمه ای) لقب کدام کشور است؟
الف) ژاپن
ب) چین
ج) ایتالیا
د) سوئد
 )93برنامه های عمرانی کشور چگونه است؟
الف) بلند مدت
ب) کوتاه مدت
ج) میان مدت
د) بلند مدت و میان مدت
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 )94روز پاسدار به مناسبت والدت كدام امام نامگذاري شده است؟
الف) امام حسن (ع)
ب) امام حسين (ع)
ج) امام على (ع)
د) امام صادق (ع)
 )95مذهب تشيع به چند فرقه تقسيم مى شود؟
الف)  ٤٢فرقه
ب)  ٥٢فرقه
ج)  ٦٢فرقه
د) ٧٢فرقه
 )96روزجمهوري اسالمى كدام است؟
الف) دهم بهمن ماه
ب) بيست و دوم بهمن ماه
ج) دوازده فروردين ماه
د) دوازده ارديبهشت ماه
 )97آئين نامه هاي داخلى مجلس بايد به تصويب ......برسد.
الف) دو سوم حاضران
ب) دو سوم مجموع نمايندگان
ج) يك چهارم حاضران
د) سه چهارم حاضران جواب :گزینه الف
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 )98آبشار کبودال در کدام شهر واقع شده است؟
الف) خرم آباد
ب) درود
ج) علی آباد کتول
د) کبودر آهنگ
 )99كتاب “مردي كه مى خندد“ اثر كيست؟
الف) ويكتورهوگو
ب) اقبال آشتيانى
ج) يوسفى
د) آل احمد
 )100مركز فعاليت سپاه صحابه در كدام كشور است؟
الف) هندوستان
ب) عربستان
ج) پاكستان
د) بحرين
 )101نامگذاري و نصب پالك بر سر كوچه ها از وظايف كدام موسسه است؟
الف) شهرداري
ب) اداره پست
ج) نيروي انتظامى
د) اداره ثبت احوال
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 )102ماجراي حاكميت در كدام جنگ حضرت على (ع) رخ داد؟
الف) خيبر
ب) صفين
ج) نهروان
د) جمل
 )103مهمترين گذار دوره جوانى كدام است؟
الف) از مدرسه به دانشگاه
ب) از روابط سنى به روابط مدرن
ج) از خانواده به جمع دوستان
د) از وابستگى به استقالل و مسئوليت
 )104كدام مورد در خصوص دفاع مشروط صحيح است؟
الف) حق است.
ب)تكليف است.
ج) حكم است.
د) همه موارد
 )105كلمه ي شيعه به چه معناست؟
الف) امام
ب) پيرو و ياور
ج) مذهب
د) كتاب
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 )106بزرگترين سوره قرآن چه نام دارد؟
الف) الفتح
ب) كوثر
ج) توحيد
د) بقره
 )107نخستين اصل اساسي اسالم كدام است؟
الف) توحید
ب) امامت
ج) نبوت
د) عدل
 )108بزرگترين راهپيمايي سياسي و مذهبي تاريخ ايران در چه روزي برگزار شد؟
الف) 20بهمن 1357
ب)  2شهريور 1357
ج)  22بهمن 1357
د)  13شهریور1357
 )109عامل اصلي سقوط اخالقي انسان چيست؟
الف) هواي نفس
ب) خود برتر بيني
ج) دنيا طلبي
د) گناه
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 )110امام علي (ع) در چه محلي به شهادت رسيد؟
الف) غدير خم
ب) مسجدالقصي
ج) مسجد كوفه
د) مسجد پيامبر
 )111از نظر اسالم « معاد » چگونه خواهد بود؟
الف) روحاني
ب)جسماني
ج) جسماني و روحاني
د) براي افراد مختلف متفاوت خواهد بود.
 )112سوره ایی در قرآن كه داراي دو «بسم ااهلل الرحمن الرحيم» است؟
الف) بقره
ب) نمل
ج) شعرا
د) توبه يا بائت
 )113خالفت حضرت علي (ع) چند سال ادامه يافت؟
الف)4سال و  9ماه
ب) 3سال
ج) 4سال
د) 2سال
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 )114لغت اسالم به معني چيست؟
الف) تسليم
ب) مذهب
ج) يگانگي
د) شيوه
 )115كتاب آسماني حضرت داوود (ع) چه نام داشت؟
الف) تورات
ب) صحف
ج) زبور
د) انجيل
 )116كداميك شعار توحيد به شمار مي رود؟
الف) ال اله اال ااهلل
ب اهلل اكبر
ج) انا اهلل و انا اليه راجعون
د) ال حول و ال قوه اال بااهلل
 )117رسول اكرم (ص) و خديجه در چند سالگي پيوند زناشويي بستند؟
الف)  25سالگي  40 ،سالگي
ب) 30سالگي  50 ،سالگي
ج)  40سالگي  25 ،سالگي
د) 35سالگی  45،سالگی
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 )118جهان بینی چیست؟
الف) جهان بینی عبارت است از نوع تلقی انسان از هستی یا وجود
ب) جهان بینی عبارت است از جهان احساسی
ج) جهان بینی عبارت است از مشاهده ی جهان
د) جهان بینی عبارت است از نگرش به دنیا و آخرت
 )119چند سوره ي قرآن مكي هستند؟ (در مكه نازل شده اند).
الف)  86سوره
ب)  100سوره
ج)  105سوره
د)  58سوره
 )120كنيه ي كداميك از معصومين ابوالقاسم است؟
الف) امام حسين (ع)
ب) امام علي (ع)
ج) امام حسن (ع)
د) پيامبر (ص)
 )121اساس دين اسالم و قرآن كدام است؟
الف) بسم ااهلل الرحمن الرحيم
ب) اهلل اكبر
ج) ال اله اال اهلل
د) اشهد ان عليا ولي اهلل
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 )122در گوش راست نوزاد مستحب است  ................و گوش چپش  ...........گفته شود.
الف) اقامه و اذان  /اذان و اقامه
ب) اقامه  /اذان
ج) اذان و اقامه  /اقامه و اذان
د) اذان  /اقامه
 )123نام اولين شهيد زن در اسالم چيست؟
الف) سميه
ب) عايشه
ج) آمنه
د) هاجر
 )124شب قدر در چه ماهي است؟
الف) صفر
ب) رجب
ج) رمضان
د) محرم
 )125اربعين حسيني چه روزي است؟
الف)  20رمضان
ب)  10محرم
ج)  9محرم
د)  20صفر
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 )126نام مادر حضرت فاطمه (س) چيست؟
الف) سمیه
ب) حلیمه
ج) آمنه
د) خدیجه
 )127سجده ي سهو شامل كدام است؟
الف) دو سجده و تشهد و سالم
ب) دو سجده
ج) دو سجده و یک سالم
د)یک سجده
 )128بزرگترين معلم انسان ها كدام است؟
الف) كتابهاي علمي
ب) شگفتي هاي آفرينش
ج) تاريخ زندگي انبياء
د) پیامبر اسالم
 )129قرآن چند آيه دارد؟
الف)  6656آيه
ب)  6646آيه
ج)  6661آيه
د)  6236آيه
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 )130معني كلمه ي توحيد چيست؟
الف) پيوند خود را با خدا محكم كردن.
ب) به سوي خدا بازگشتن.
ج) خدا را يگانه دانستن.
د) خدا را توانا دانستن.
 )131اگر نمازگزار در ركعت سوم شك كند كه آيا تشهد خوانده است يا نه حكم آن كدام
است؟
الف) نبايد به آن اعتنا كند.
ب) قضاي آن را به جا آورد.
ج) بايد سجده ي سهو به جاي آورد.
د) نمازش باطل است.
 )132يوم الحسره نام ديگري است براي روز--------
الف) رحلت پيامبر اكرم (ص)
ب) مرگ
ج) قيامت و رستاخيز
د) هجرت پيامبر (ص)
 )133كدام نماز را اگر انسان نخوانده باشد ،هر وقت بخواند واجب و ادا است؟
الف) طلب باران در موقع كم آبي
ب) عيدين
ج) آيات كه سبب آن زلزله است.
د) خسوف
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 )134كدام نماز را بدون وضو مي توان به جاي آورد و طهارت نيز شرط آن نيست؟
الف) نماز آيات
ب) نماز مستحبي
ج) نماز وحشت
د) ميت
 )135كدام نماز قنوت ندارد؟
الف) نماز عيدين
ب) نماز آيات
ج) نماز احتیاط
د) نماز يوميه
 )136اگر كسي شك كند كه حمد را خوانده يا نه بايد:
الف) نماز را بشكند و از اول بخواند.
ب) به شكش اعتنا نكند.
ج) دو سجده ي سهو به جاي آورد.
د) نماز را تمام كند و يك ركعت احتياط ايستاده بخواند.
 )137هدف خداوند از آفرينش جهان و انسان چيست؟
الف) رفع نیاز
ب) به كمال رساندن ذات خود
ج) تجلي اسماء و صفات خود
د) انس گرفتن با مخلوقات خود
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 )138مهم ترين شرط امر به معروف و نهي از منكر چيست؟
الف) تسال خانواده
ب) اصالح جامعه
ج) اصالح خود
د) عدم مفسده
 )139امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك  ..............بر مسلمانان  ...........شده است.
الف) وظيفه  /واجب
ب) عبادت  /واجب
ج) عبادت  /مستحب
د) وظيفه  /مستحب
 )140نيهيليسم مكتب:
الف) نفي اصالت انسان است.
ب) درماندگي است.
ج) ضعف روحي است.
د) پوچ گرايي و نفي ارزش هاي اخالقي است.
 )141حقيقت توبه چيست؟
الف) از خداوند آمرزش خواستن.
ب) پشيماني و تصميم بر ترك گناه.
ج) خود را گناهكار دانستن.
د) به اميد بخشش خدا بودن.
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 )142نام سوره اي در قرآن است بدون «بسم ااهلل الرحمن الرحيم»؟
الف) توبه يا البرائه
ب) عنكبوت
ج) حج
د) مجادله
 )143از ديدگاه احكام اسالمي كدام مورد از محارم سببي است؟
الف) پسر خواهر
ب) عمو
ج) پسر شوهر
د) دايي
 )144اصطالح «وجدان» مربوط به كدام مرتبه نفس است؟
الف) اماره
ب) لوامه
ج) ملهمه
د) مطمئنه
 )145مضاربه يعني:
الف) مالي براي تجارت در اختيار ديگري نهادن و در سود شريك شدن.
ب) زمين يا باغي را در اختيار غير نهادن و در سود آن شريك بودن.
ج) شريك شدن با ديگران براي تجارت.
د) اجير نمودن كسي براي تجارت و مزد دادن به اجير.
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 )146بن سبيل يعني چه؟
الف) مسافري كه در سفر مانده است.
ب) كسي كه در سفر گم شده است.
ج) فرزندي كه در سفر به دنيا آمده است.
د) بچه سر راهي.
 )147كودتاي  28مرداد در چه سالي اتفاق افتاد؟
الف) 1354
ب) 1328
ج) 1299
د) 1332
 )148اولين نخست وزير جمهوري اسالمي ايران كه بود؟
الف) بنی صدر
ب) شهيد رجايي
ج) بازرگان
د) شهيد باهنر
 )149امامت از ديدگاه قرآن چگونه است؟
الف) موروثي
ب) انتخابي
ج) شورايي
د) انتصابي
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 )150رابطه بين ايمان و عمل صالح چگونه است؟
الف) ايمان ميوه درخت عمل صالح است.
ب) عمل صالح ميوه درخت ايمان است.
ج) ايمان اعتقاد به دل و عمل ،اقرار به زبان است.
د) عمل صالح سرچشمه ايمان است.
 )151ايدئولوژي چيست؟
الف) مجموعه اي از هست ها و نيست ها.
ب) مجموعه اي از جهان بيني و اصول عقايد.
ج) مجموعه اي از اصول عقايد.
د) مجموعه اي از بايدها و نبايد ها
 )152اگر سهوا نمازگزار ذكر ركوع را فراموش كند نمازش چگونه است؟
الف) نمازش صحيح است.
ب) ركوع را قضا كند.
ج) سجده ي سهو الزم دارد.
د) ذكر ركوع را قضا كند.
 )153نام همسر رسول اكرم (ص) چه بود؟
الف) خديجه
ب) فاطمه (س)
ج) آمنه
د) هاجر
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 )154منظور از اديان ابراهيمي:
الف) اسالم و مسيحيت است.
ب) يهوديت و مسيحيت است.
ج) اسالم و مسيحيت و يهوديت است.
د) اسالم و مسيحيت است.
 )155امپرياليسم چيست؟
الف) نظام ماشيني
ب) نظام سرمايه داري
ج) نظام پول زدگي
د) نظام فاشيستي
 )156رباخواري معصيتي است .-------
الف) قلبي و كبيره
ب) بدني و كبيره
ج) بدني و صغيره
د) قلبي و صغير
 )157فدائيان اسالم در چه سالي و با ترور چه كسي اعالن موجوديت كردند؟
الف) حسين عال در سال ١٣٢٧
ب) رزم آرا در سال ١٣٢٥
ج) احمد كسروي در سال ١٣٢٤
د) هژير در سال 1326
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 )158توحيد ،نبوت و معاد از مسائل اساسي كدام موضوع است؟
الف) ايدئولوژي
ب) جهان بيني
ج) انسان شناسي
د) شناخت شناسي
 )159اگر كسي در نماز سه ركعتي ،در ركعت دوم سهوا سالم بدهد ،حكم سجده ي سهو آن
كدام است؟
الف) احتياط مستحب
ب) مستحب
ج) احتياط واجب
د) واجب مشروط
 )160نماز قصر يعني :
الف) همه ي نمازهاي روزانه كوتاه شده را گويند.
ب) نماز هاي ظهر و عصر كه دو ركعت شده است.
ج) نماز مخصوصي است كه مثل نماز جمعه خوانده مي شود.
د) نماز چهار ركعتي است كه مسافر بايد دو ركعتي بخواند.
 )161در نماز جمعه حداقل افراد با امام چند نفر است؟
الف)  ١٢نفر
ب)  ١٠نفر
ج)  ٦نفر
د)  ٥نفر
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 )162تصويب كاپيتوالسيون با مصونيت سياسي مستشاران آمريكايي توسط چه كسي صورت
گرفت؟
الف) اسداهلل علم
ب) هويدا
ج) حسنعلي منصور
د) مصدق
 )163تعداد نمايندگان مجلس مصوب  ١٣٥٨چند نفر مي باشد؟
الف)  ٢٦٥نفر
ب)  ٢٧٢نفر
ج)  ٢٦٠نفر
د)  ٢٧٠نفر
 )164شورای نگهبان چگونه نهادی است؟
الف) مجلس دوم
ب) نهاد مشورتی
ج) نهاد کنترل
د) محدود کننده ی اختیارات مجلس شورای اسالمی
 )165به نماز مستحب چه می گویند؟
الف) جمعه
ب) نافله
ج) یومیه
د) یومیه و نافله
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 )166مرد باید کدام نماز را بلند بخواند؟
الف) صبح و عصر
ب) مغرب و عشا
ج) صبح و مغرب و عشا
د) عصر و صبح و ظهر
 )167از دیدگاه پیامبر(ص) کلید قبولی نماز کدام است؟
الف) وضو
ب) پاکیزگی
ج) حضور قلب
د) خلوص
 )168روح نماز چیست؟
الف) سجده
ب) توجه قلبی
ج) طمانینه
د) فروتنی
 )169اگر كسي با پولي كه خمس و زكات آن داده نشده است ،زمين يا ساختماني بخرد و در
آن نماز بخواند نمازش چگونه است؟
الف) قضا است.
ب) شکسته است.
ج) مكروه است.
د) هیچکدام
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 )170نماز آيات چگونه است؟
الف) چهار ركعت است و هر ركعت يك ركوع دارد.
ب) دو ركعت است و هر ركعت چهار ركوع دارد.
ج) دور ركعت است .ركعت اول چهار ركوع و ركعت دوم پنج ركوع دارد.
د) دو ركعت است و هر ركعت پنج ركوع دارد
 )171پيامبر گرامي اسالم فرمود :هر كس كه نماز را سبك شمرد-------
الف) منافق است.
ب) ايمان ندارد.
ج) مشرك است.
د) از امت من نيست.
 )172همه اديان معتقدند كه :
الف) وضع موجود بشر مطلوب نيست و رسيدن به وضع مطلوب هم غير ممكن است.
ب) بشر روز به روز در حال پيشرفت است.
ج) بشر روز به روز در حال پسرفت است.
د) وضع موجود بشر مطلوب نيست ،اما رسيدن به وضع مطلوب امكان پذير است.
 )173کسی که نماز جماعت را به جا آورده است تکلیف او نسبت به نماز ظهر کدام است؟
الف) واجب است آن را به جا اورد.
ب) احتیاط مستحب آن است که آن را به جا اورد.
ج) مساله محل تامل است.
د) احتیاط واجب آن است که آن را به جا اورد.
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 )174نماز خواندن با دکمه های باز چه حکمی دارد؟
الف) حرام
ب) باطل
ج) مکروه
د) موجب دوری از خدا می شود.
 )175از دیدگاه حضرت علی (ع) باالترین فقر کدام است؟
الف) نادانی
ب) بی دینی
ج) بی شرمی
د) بی صبری
 )176كدام گزينه از گناهان بدني است؟
الف) ريا
ب) غيبت
ج) نفاق
د) حسد
 )177وضو گرفتن با آب سرد و خشك نكردن آن چه حكمي دارد؟
الف) واجب
ب) احتياط واجب
ج) مستحب
د) احتياط مستحب
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 )178شكستن نماز واجب از روي اختيار چه حكمي دارد؟
الف) مكروه
ب) اشكال ندارد.
ج) حرام
د) جايز نيست.
 )179يونسكو چه نوع سازماني است؟
الف) سياسي  -اجتماعي
ب) بهداشتي درماني
ج) علمي  -فرهنگي
د) امداد رساني در حوادث غير منتظره
 )180هر گاه كسي در يك نماز چهار ركعتي پيش از سجده ي دوم شك كند دو ركعت خوانده
يا بيشتر ،حكم نماز او چيست؟
الف) نماز باطل است.
ب) به احتياط واجب نماز را دو بار بخواند.
ج) بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند.
د) بنا را بر دو بگذارد.
 )181با فراموش كردن يك سجده در نماز :
الف) نماز صحيح است ولي سجده بايد قضا شود.
ب) نماز صحيح است.
ج) نماز باطل است.
د) عالوه بر قضاي سجده ،دو سجده ي سهو هم الزم است.
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 )182حكم مواالت درنماز كدام است؟
الف) وجوب
ب) ركن
ج) مقدمه
د) استحباب
 )183آن كه براي حرام سفر كند-----
الف) اصال نبايد نماز بخواند.
ب) نمازش كامل است.
ج) نمازش باطل و حرام است.
د) روزه اش حرام است.
( )184تشهد و سالم) جز كدام دسته از واجبات نماز بوده و حكم فراموش كردن آن در نماز
كدام است؟
الف) ركني  -صحت
ب) غيرركني  -صحت
ج) ركني  -بطالن
د) غيرركني – بطالن
 )185اگر كسي براي خنك شدن يا غير خدا وضو بگيرد به دليل الزم نبودن كدام مورد وضوي
او باطل است؟
الف) مقدمه قربت
ب) حسن فعلي
ج) قصد قربت
د) توجه به عمل
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 )186استعاذه در كدام قسمت نماز است؟
الف) قبل از تكبيره الحرام
ب) بعد از حمد
ج) بعد از تكبيره الحرام و قبل از حمد
د) در ركوع
 )187سادات حق استفاده از كدام اموال را ندارند؟
الف) خمس و زكات
ب) زكات و صدقات
ج) خمس و صدقات
د) زكات
 )188در غسل ارتماسي احتياط آن است كه :
الف) به تدريج در آب فرو رود تا همه ي بدن زيرآب رود.
ب) ابتدا سر و گردن و بعد طرف راست و چپ بدن شسته شود.
ج) يك دفعه زير آب رود.
د) ابتدا طرف راست بدن شسته شود.
 )189درباره ي تاريخ رحلت پيغمبر بزرگوار اسالم كداميك درست است؟
الف)  28صفر سال  ١٠هجري
ب) 28محرم سال  ١١هجري
ج)  28صفر سال  ١١هجري
د)  28محرم سال  ١٠هجري
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 )190از اين نماز به سرود پيروزي ياد شده است؟
الف) جمعه
ب) يوميه
ج) عيدفطر
د) عيد قربان
 )191بعد از انجام دادن كدام غسل نبايد براي نماز وضو گرفت؟
الف) جمعه
ب) مس ميت
ج) جنابت
د) نذر
 )192واليت تكويني يعني:
الف) برخورداري از قدرت قانونگذاري
ب) سرپرستي مردم در اموراجتماعي
ج) تصرف در جهان آفرينش به اذن خدا
د) هدايت مردم در جهت فطرت
 )193كداميك از سوره هاي قرآن فاتحه الكتاب نام دارد؟
الف) جمعه
ب) قل هو اهلل احد
ج) بقره
د) حمد
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 )194پدر علم جديد كيست؟
الف) انيشتين
ب) كرسي موريسن
ج) بيكن
د) ويل دورانت
 )195غزوه چيست؟
الف) شهري است در عربستان
ب) جنگهاي حضرت علي (ع)
ج) نام يكي از جنگ هاي رسول اكرم (ص) با كفار
د) جنگهايي كه خود رسول اكرم (ص) سردار سپاه بود

 )196كسي كه عمدا روزه اي از ماه رمضان را بخورد كداميك را بايد براي جبران آن انجام
دهد؟
الف) ٦١روزه ،روزه بگيرد.
ب)  ٦٠روز ،روزه بگيرد.
ج)  ٣١روز ،روزه بگيرد.
د)  ٣٠روز ،روزه بگيرد.
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 )197اين سخن از كيست( :اگر كسي دين را از سياست جدا بداند ،خدا ،رسول و ائمه
معصومین
را تکدیب کرده است؟
الف) آيت ااهلل مدرس
ب) آيت ااهلل خامنه اي
ج) امام خميني
د) آيت ااهلل كاشاني
 )198قرآن در اين شب نازل شده است :
الف) شب برات
ب) شب عرفه
ج) شب معراج
د) شب قدر
 )199توصيه ي موكد شده و مستحب است كه انسان بعد از پايان نماز ٣٤ ،اهلل اكبر ٣٣ ،بار
الحمداهلل و  ٣٣بار سبحان اهلل بگويد .نام اين عمل چيست؟
الف) نماز نافله
ب) تسبيحات اربعه
ج) نماز غفیله
د) تسبیحات حضرت زهرا
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 )200براي كدام مورد خواندن سجده ي سهو درنماز الزم نيست؟
الف) سالم بيجا
ب) قنوت فراموش شده
ج) حرف بيجا
د) تشهد فراموش شده
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مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره با توجه به نیاز های موجود
به مشاوره تحصیلی باکیفیت و کارآمد در سراسر کشور شروع به
کار کرد و همیشه کیفیت در مشاوره را مدنظر قرار داده است.این
مرکز به عنوان اولین و مجرب ترین مرکز مشاوره تحصیلی با پشتوانه
تخصص مشاوران حرفه ای پاسخگوی سواالت تحصیلی شما دوستان
عزیز در  7روز هفته از ساعت  8صبح الی  12شب می باشد.شماره
تماس ایران مشاوره از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور به
شرح زیر می باشد:
9099072938
9099071647
9092305538

با اسکن این کد وارد سایت ایران مشاوره شوید
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