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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 96سؤاالت مسابقه بزرگ ترجمه و تفسیر  دو جزء اول قرآن کریم رمضان سال 

         
 

1. «             » 

  .را عفو کنيدمردم : بگو کنند؟ انفاق چيزهایی را چه پرسند کهمى تو از و الف(
  .خود را نيازمندى زاد ما: بگو کنند؟ انفاق چيزهایی را چه پرسند کهمى تو از ب( و

  .نيازمند به مردم: بگو کنند؟ انفاق کسانی چهبه  پرسند کهمى تو از و ج(
 .رابه عفو کنندگان : بگو کنند؟ انفاق کسانی چهبه  پرسند کهمى تو از و د(

2. «         » 

 ساخت. از مفسدان جدا می را شما خواستمی خدا اگر وب(           .ساخت فقير می را شما خواستمی خدا اگر والف( 
 .انداختمى زحمت به را شما خواستمی خدا اگر د( و     ساخت. حال خود رها می به را شما خواستمی خدا اگر وج( 

3. «              » 

 کشاند تا در گمراهی خود کور باقی بمانند. و آنان را می الف(

 سازد تا به گمراهی خود ادامه دهند.ها را حيران و سرگردان رها میب( و در وادي گمراهی، آن
 کند. سرگردان به حال خود رها میرا کند و آنان  تمدید می تا پایان عمرشان و سرکشی آنان راج( 
 سازد تا به گمراهی خود ادامه دهند.ها را حيران و سرگردان رها میو در وادي عذاب، آن د(

4. «         » 

 ب( و خدا را در ایام تشریق یاد کنيد.    .الف( وخدا را در تمام روزهاي هفته یاد کنيد
 و خدا را در روزهاي حج یاد کنيد. د(     .کنيد روزهایی معين یاد در را خدا ج( و

5. «         » 

 ترین مراتب قرار دارد. ب( و او در پست  آورد  دنيا تو را به شگفت می زندگى يدرباره او الف( و سخن
 .گيردمى گواه است دلش در آنچه بر را خدا د( و     است دشمنی بسيار سرسخت او ج( حال که

6. «         » 

  ي مسلمانان داخل کنيد. خود را در زمره ب(    تمام مردم را به اسالم داخل کنيد.الف( 
  شوید. داخل تمام و کمال به اسالم د( به   تمام مردم را به اسالم دعوت دهيد. ج(

7. «      » 

 گيرد. می انش به سختیب( خداي با عزت او را به خاطر گناه  گيرد.  خاطر گناهانش فرا میالف( خداي عزیز او را به 

 گيرند. می به دوشاو را  گناهان مغروران، د(    .گيردج( غروري که ناشی از گناه است او را فرا می

8. «         »  

  .رسيد فراوان مصيبت و سختی آنان بهب(    .رسيد فراوان سختی و مصيبت آنان الف( به
 رسيد. مالی به آنان لحظات سخت و ضررد(   رسيد.  تنگدستی به آنان ضرر مالی وج( 

9. «           » 

   .بياورند ایمان نكنيد تا زمانی که ازدواج مشرك زنان با و الف(

 ترجمه صحیح آیات را بیابید.
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  .بياورند ایمان نكنيد تا زمانی که ازدواج مشرك مردان با وب( 
  بياورند. زمانی که ایمان نياورید تا در مشرك مردان تان را به ازدواجدختران و ج(
 .بياورند زمانی که ایمان نياورید تا در مشرکين تان را به ازدواجپسران و د(

11. «                »  

 دو از روي رضایت و مشورت تصميم گرفتند از هم جدا شوند. آن اگر پسالف( 
 دو از روي مشورت و رضایت تصميم گرفتند از هم جدا شوند. آن اگر پس ب(
 دو از روي رضایت و مشورت تصميم گرفتند اختالفشان را فيصله دهند. آن اگر پس ج(

 د( هيچكدام

11. «            » 

  .محافظت کنيد وسط روزنمازها و بر نماز  بر ب(   .نمازها و بر نماز عصر محافظت کنيد بر الف(

 همه موارد د(   نمازها و بر کيفيتِ نماز محافظت کنيد. ج( بر

12. «                   » 

   نجنگيد؟ کهشود  فرض جنگ اگر بر شما کنيد نافرمانی نمیآیا : گفت الف(
   شود شما نجنگيد؟ فرض جنگاگر که  اميدي هستآیا : گفت ب(

   شود و شما نجنگيد؟ فرض دهيد که جنگآیا احتمال نمی: ج( گفت
 بجنگيد؟شود و شما  فرضبراي شما  که جنگ اميد استآیا : گفت د(

13. «         » 

  کنند.یاد می سوگند شانزنان جهت دوري گزیدن از که کسانى الف(
  .کنندیاد می سوگند شانزنان تنبيهجهت  که کسانىب( 
 نند. گزی میدوري  شانزنان از که کسانى ج(
 .دهند آنان را سه طالق می شانزنان جهت دوري گزیدن از که کسانى د(

41. «                » 

 .آن دو نيست بر پس گناهی ندارند، پا بر را اهلل حدود آن دو ترسيدند که پس اگر الف(

  آن دو نيست. بر پس گناهی ندارید، پا بر را اهلل حدود ترسيدید که پس اگر ب( 
  آن دو نيست. بر پس گناهی دارند، پا بر را اهلل آن دو حدود ترسيدید که پس اگرج( 

 آن دو نيست. بر پس گناهی ندارند، پا بر را اهلل آن دو حدود ترسيدید که د( پس اگر

11. «     » 

  کنيد. رهایشان شایسته طور به یا ب(     .دارید نگه را آنان نيكی به یا الف(
 گزینه الف و ب صحيح است د(    .ندارید نگه رساندن زیان قصد به را آنانیا  ج(

16. «          » 

  .توافق کردند با همسرشان پسندیده شكل خودشان به وقتیپس الف( 

 کنند. ازدواج خویش همسران با که نشوید آنان پس شما مانع ب(

 .کنند ازدواج خویشسابق  همسران با که را تشویق نكنيد پس شما آنان ج(

 اگر جوانان خواستند ازدواج کنند مانع شان نشوید. د(
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11. «              » 

 شنود. گوش دارد ولی نمی که است ب( همچون کسى شنود. خود را پایين انداخته و چيزي نمیسرِ  که است همچون کسىالف( 

 زند.مى فریاد )نهيب( سرِ حيوان بر که است د( همچون کسى     .زندمى فریاد )نهيب( کافرانسرِ  بر که است همچون کسى ج(

48. «            » 

 ترسيد. کننده وصيت گناه یا انحراف از که کسى ب( پس  .کننده ترسيد وصيت گناه یا انحراف از که الف( پس کسى
 .ترسيد از ظلم یا انحراف همسرش که کسى پسد(   .ترسيد شونده گناه وصيتیا  انحراف از که ج( پس کسى

41. «          » 

 توانند در برابر آتش صبر کنند!! پس آنان نمیب(     !!الف( پس چه چيز آنان را در برابر آتش صبور کرده است
 د( پس چقدر در برابر آتش صبورند!!   پس چه کسی طاقت دارد که در برابر آتش صبر کند!! ج( 

21. «                » 

  فراوان روشن کرده است.  زحمت با را آتشی ماند کهمی کسیبه  نآ مثال الف(

 روشن کرده است.  را آتشی ماند کهمی کسیبه  هانآ مثالب( 

 کرده است. خاموشفراوان  زحمت با را آتشی ماند کهمی کسیبه  هانآ مثالج( 

 فراوان روشن کرده است. زحمت با را آتشی ماند کهمی کسیبه  هانآ مثال د(

14. «              » 

    .اند پرست شده شان، گوسالهبه خاطر کفر ورزیدن الف( و
 اند.  کفر ورزیده به خاطر حب گوساله، ب( و

 گرفته است. جاي شاندر دلهاي شان، گوسالهبه خاطر کفر ورزیدن وج( 

 گرفته است. جاي شاندر دلهاي گوسالهپرستش شان، به خاطر کفر ورزیدن د( و

22. «                      » 

 آوریم.می آن همانند از آن یا سازیم مگر اینكه بهتر خود رهایش نمیبه حال  یا کنيم نمی را نسخ اي آیهالف( 

 آوریم.از آن می بهتر یا آن سازیم مگر اینكه همانند به حال خود رهایش نمی یا کنيم نمی را نسخ اي آیه ب(

 آوریم.می آن همانند از آن یا مگر اینكه بهتر کنيم نمی نسخ سازیم یا را به حال خود رهایش نمی اي آیه ج(

 .آوریممی آن همانند از آن یا به حال خود رهایش سازیم بهتر یا کنيم را نسخ اي آیه راگ د(

23. «       » 

 بده. قرار امنى شهر را شهر این پروردگارا! ب(   بده. قرار امنى شهر مكان را این پروردگارا!الف( 

 هر سه مورد د(   بده. قرار امنى شهرشهر مكه را  پروردگارا! ج(

22. «    » 

 .حفظ خواهد کرد محتاج شدن زیر دست آناناهلل تو را از  پس ب(   کافی است.تو براي اهلل  پسالف( 

 .خواهد کرد تو را از شكست خوردن حفظاهلل  پس د(  .اهلل تو را از شرّ آنان حفظ خواهد کرد پس ج(

21. «                 » 

 کنند.که رهبران از رهروان )پيروان( اعالن برائت و بيزاري می هنگامیالف( 

 .کنندکه رهروان )پيروان( از رهبران اعالن برائت و بيزاري می هنگامی ب(

     .کننداعالن برائت و بيزاري می بتهااز  مردمکه  هنگامی ج(
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 کنند.که بتها از مردم اعالن برائت و بيزاري می هنگامی د(

12. «      »  

 پرسند.نزدیكی در اثناي حيض می يتو درباره از و ب(  کنند.مى سؤال تو از حالل و حرامي الف( درباره
 هيچكدام د(    پرسند.ایتام می يتو درباره از و ج(
 
 
 
 

 
 ؟کردندمی مأموریت انجام هم کنار در و بیش از سایر مالئکه با پیامبران خدا ارتباط داشتندکدامیک از مالیکه  .12

 د( عزرائيل و ميكائيل        ج( جبرئيل و اصرافيل    ب( جبرئيل و ميكائيل        الف( جبرئيل و عزرائيل

 بود؟ کدام گرفت قرار امتحان مورد هاآن با پیامبر ابراهیم که سنگینی و سخت دستورات .18
 .فرزندش کردن قربانى به دستور( ب  .دهد می قرار مردم امام را او داد او وعده خدا به( الف
 موارد همه( د      کعبه بناي( ج

 به چه معناست؟ یشرع اصطالح در کفر .11
 .است مانیا برعكس ب(        .الف( پوشاندن

 د( همه موارد   .کندهاي بذر را زیر خاك مخفی میج( به کشاورزي که دانه
 ی گرفت؟پیماناسرائیل چه عهد و خداوند از بنی .03

 د( همه موارد   زکات ج( پرداخت  نيك ب( گفتار  الف( ایمان آوردن به قرآن

 گرفتند؟  اسراییل کدام روز هفته ماهی را از آب می بنی .04

 صحيح است.الف و ب د( گزینه   دوشنبه ج(   یكشنبه ب(  شنبه الف(

 داشتند؟ي خدا باز میو مسلمانان را از ورود به خانه مشرکان عرب از آغاز اسالم تا چه مدّت پيامبر خدا .01

 د( تا سال پنجم هجري     سال 19ج(    سال 18ب(   سال  11 الف(

 دوست داشتن معمول بشری، همچون دوست داشتن فرزند و مال و ثروت چه حکمی دارد؟ .00
   .حرام استالف( 

 و جهاد در راه او بيشتر نباشد، اشكالی ندارد.  ب( تا زمانی که ميزان آن از دوست داشتن خدا و رسول خدا
     .ج( فرزند اشكالی ندارد ولی مال و ثروت حرام است
   .د( فرزند اشكالی ندارد ولی مال و ثروت مكروه است

 دانستند؟خدا می را پسرچه کسانی عُزَیر .01

 د( دونمه   مارونیج(    مسيحيانب(    یهودیانالف( 

 ؟بوده استاز جانب چه کسی نامگذاری یهودیّت و مسیحیّت  .03

 و مسيحيت پيامبر موسی ب( یهودیت پيامبر عيسی  و مسيحيت پيامبر عيسی الف( یهودیت پيامبر موسی
 ( هيچكدامد    .ج( خدا این نام را بر آنها نهاده است

 های زیر کفر معاند است؟ کدام یک از گزینه .02
 گذاردکند، ولی بر آن سرپوش میالف( قلباً حقيقت را درك می

 کند.کند ، ولی با زبان آن را انكار میمی درك را ب( قلباً حقيقت

  را بیابیدهای صحیح  گزینه
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 ندارد قبول را آن قلباً یول کند، یم اقرار حق به زبان با و ظاهر در ج(
 کندد( هم قلباً و هم با زبان حق را انكار می

 توانیم استفاده کنیم؟ ای می برای گرفتن جن از چه گزینه .02
 د( هيچكدام   ج( قربانی براي غير خدا    ب( جنيان   گيران الف( جن

 ؟از خداوند مسألت نمودچه کسانی امنیّت و برکت در رزق و روزی را برای  ابراهیم .08

 د( براي اهل فلسطين   ج( براي مؤمنان اهل مكه  ب( براي اهل مدینه  الف( براي اهل مكّه 

 شود؟شامل چه چیزی می« حرث»ی کلمه .01

 همه موارد د( ج( انسان و حيوانات   آید می ب( فرزندي که از زاد و ولد به وجود  الف( کسب و کار، خرید و فروش

 دارند؟ هم با تفاوتی چه «یشتری» و «یشری» فعل .13

 باشد. می به معناي خریدن« یشري»به معناي فروختن و « یشتري»الف( 
 باشد.به معناي خریدن می« یشتري»به معناي فروختن و « یشري»ب( 
 باشد. به معناي خریدن میو گاهی به معناي فروختن گاهی « یشتري»و « یشري»ج( 
 باشد.به معناي خریدن می« یشتري»فروختن و و به معناي خریدن « یشري»د( 

 بود؟ چه شد تعبیرشمی کوبیده سنگ با او سر که در خواب پیامبر، شخصی .14

 گذراند.می غفلت به را روزها و خوابيدمی هاشب او ولی بود، یاد داده قرآن به او خداوند که بود ب( کسی        انالف( رباخوار

 کردند.و آن را نقل می باور را او هايدروغ مردم که د( انسان دروغگویی  کاران ج( زنا

 به چه معناست؟« أنداد» .11
 د( کافر   ج( انسان  ب( بی نياز   مثل و هيشب الف(

 
 کدام عمل است که انسان باید در حین انجام آن زبان خود را از سخنان ناشایست و اعضای خود را از اعمال ناپسند باز دارد؟ .10

 د( همه موارد      ج( حج    روزهب(     نمازالف( 

 دهند؟ حاجیان در ایام تشریق چه کارهایی انجام می .11

  د( همه موارد   ج( ذکر خدا              ب( قربانی و رَمْیِ جَمَرات            الف( طواف وداع  

 ی خدا از دیگران، چه راهی وجود دارد؟برای تشخیص گفته .13
 د( همه موارد  ج( فطرت سالم     ب( قرآن و سنت صحيح   الف( عقل 

 معناست؟ چه به «مشعر» .12
 پرچم( د    مزدلفه سرزمين( ج    شعور( ب   بارز و عَلَم( الف

 تجارت یا پرداختن به امور مادی در سفر حج چه حکمی دارد؟ .12
 ممنوع و حرام استد(     ج( جایز است   ب( حرام است   الف( ممنوع است

 ی احسان کدام است؟ مرتبه .18

  .نسبت به انجام کارهاي پسندیده و رعایت حدود خداوند حریص باشدالف( 
 ببيند و هر لحظه ناظر اوست.بداند که خدا او را می ب(
 .کارهاي پسندیده را به خاطر خدا انجام دهدد(   .دست بكشد خدابه خاطر بد  يکارها از ج(

 چیست؟دهد. منظور او را امام مردم قرار می ه استوعده داد خداوند متعال به ابراهیم .11

 او را از هر گناهی معصوم کند. ب(     .الف( اسوه و الگویی براي مردم باشد
 همه موارد د(    ج( پيشنمازي مردم را به عهده بگيرد.
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 چیست؟ کنیزان با ازدواج حکم .33
    .است شده تشویق آن به( ب       است جایز (الف
 .است صحيح ب و الف گزینه (د    .است شده نهی آن از ضروري، موارد در جز( ج

 کلمه است؟ی کدام از ریشه میسری  کلمه .34

 قمارد(    ج( ميس     ب( مسر   الف( یسر 
 کدام یک از گزینه های زیر قمار هستند؟ .31

  شود. بندي شرط باختش و بُرد سر بر اي که ب( بازي      ( ورق) پاسور الف( بازي
 د( همه موارد   .تماشاي آن شوند یا انجام مردم سرگرم که هيجانی ج( بازي

 دهد؟  کدام عمل، شخص آن را با مقداری زحمت و تکلّف انجام می .30

 همه موارد د(    ج(        ب(   الف( 

» در توضیح عبارت .12            » صحیح است؟ جملهکدام 

  هاي دنيا اختصاص به کافران ندارد.لذتب(     .اختصاص داردهاي دنيا به کافران لذت الف(
 گزینه الف و ج صحيح است د(   .هاي دنيا لذت ببرندتوانند از زیباییکافران میفقط ج( 

 باشد؟ مییهود  کدام آیین از گروه .33

 دونمه د(   مارونیج(    کاتوليكب(    مورمونالف( 

 مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی از کدام نوع است؟ اختالفات موجود میان مذاهب فقهی همچون .32

  در مبانی ایمان همچون توحيد، نبوت، معاد و ... با هم اختالف دارند ب(    تضاد الف( 
 گزینه ب و ج صحيح است د(    تنوع و تعدد ج(
 

 اختالف در قرآن را ..... دانسته است. رسول خدا .32

 کفر د(    مباح ج(   گناه و حرام  ب(   ثواب و عبادتالف( 

 شود؟ مشخص میبرای مسلمانان جهان شوند. زمان فرا رسیدن حج توسط چه چیز مسلمانان جهان سالیانه یکبار برای مراسم حج دور هم جمع می .38

 اول هرسال قمريد(    اعالم سازمان حج و زیارتج(   ب( خورشيد   الف( ماه 

 ای بنام ..... استفاده شده است.  نرود از گزینه بین دین از زمان مرور برای اینکه اهل حق از بین نروند و به .31

 د( هیچکدام    ج( حج     ب( نماز   الف( روزه 

 هایی هستند؟های حرام چه ماهماه .23

 محرم و  الف( ذي القعده، ذي الحجه رمضانب(    ذي القعده، ذي الحجه، محرم و صفر الف( 
 ذي القعده، ذي الحجه، محرم و رجب د(   رمضان، محرم و صفرالف( ذي الحجه، ج( 

 های ...... و ...... بودند.قریش از نسل دو پیامبر بزرگ خدا به نام .24

 گزینه اول و ج صحيح است د(          ابراهيم و یعقوب  ج(       ابراهيم و اسحاق ب(      اسماعيل و ابراهيم الف(

 هجرت ضد ....... است. .21

 همه موارد د(  ترك مكانی و رفتن به مكانی دیگر ج(  وصلتب(    ترك کردن چيزي الف(

 در صدر اسالم از مکه به مدینه هجرت نمودند. این هجرت تا چه زمان معتبر بود؟ ای از یاران رسول خدادسته .20

 تا زمان فتح مكه د(  ترك مكه و رفتن به مدینهتا زمان  ج( طایفتا زمان فتح  ب(  مدینهتا زمان فتح  الف(

 ؟است شده بیاناز ازدواج، چه چیزی  اول هدف .21
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 همه موارد د( هاي حالل بهره وري لذت ج(        احترام به پدر و مادر ب(          صالح فرزند پرورش و نسل بقاي الف(

 کند؟ای استفاده میزمانی که زن تصمیم بگیرد از همسرش جدا شود از چه گزینه .23

  از هر گزینه اي د(   تهدید ج(   طالقب(    الف( خلع

 از همسرش گرفته بود پس داد و از همسرش جدا شد؟مهریه کدام یک از زنان صحابه باغی را که به عنوان  .22

  د( هيچكدام   عوف بن الرحمن عبد زن ج(     قيس بن علی    زن ب(  زن خالد بن وليد الف(

 تواند به شوهر اولش برگردد؟همبستری از او جدا شود. آیا میوم، اگر زن با مردی دیگر عقد ببندد و قبل از دبعد از طالق  .22

 . باید در آن ازدواج، همبستري انجام شود خير ب(     تواند.الف( بله می
 همه موارد د(    تواند ولی گنهكار می شود. می ج( 

 ی )نکاح( در زبان عربی به چه معناست؟ کلمه .28

 الف و ب صحيح است.گزینه د(     مهریه ج(    همبستريب(   عقد بستن الف( 

 دارد؟  واقعاً آن اتفاق نیفتاده است چه حکمی که اگر کسی یقین داشت که اتفاقی افتاده و قسم خورد که نیفتاده، و بعد معلوم شد .21

 الف و ج صحيح است د(         سوگند دروغ خورده ج(       داردن مؤاخذه ب(   دارد مؤاخذه الف(

 حکم او چیست؟ .گیری کندکناره از همسرشماه  0مردی قسم یاد کرده  .23

         حكم خاصی به او تعلق نمی گيرد. الف(
  .دهد طالق را شزن باید اجبار بهو یا  معمولی زناشویی برگرددیا باید به زندگی ب( 
 گزینه ب و ج صحيح است. د(             .کندقاضی زن را مطلقه اعالم می ندادطالق مرد زنش را اگر  ج(

 شوند و دارای عادت ماهیانه هستند چه مقدار عده دارند؟زنانی که پس از همبستری مطلقه می .24

 ماهانه سه دوره عادت د(    ماه 2 ج(   روز  11چهار ماه و  ب(  عده ندارند الف( 

 کلمه )بَعل( به چه مناست؟  .21

 هيچكدام د(    پدر ج(   پدرشوهر ب(    پيرمرد الف( 

 از آن حق برخوردار نباشد؟ همسر ولیحقی داشته باشد  شوهر آید که می پیش اوقات در کانون خانواده آیا گاهی .20

 هيچكدام د(   در غير خانواده بله ج(    خير  ب(    بلهالف( 

)با معذرت از اشتباه چاپی به وجود آمده در این داشته باشد؟ برتریآیا در دین اسالم دلیلی وجود ندارد که جنس مرد بر جنس زن  .21
 گزینه الف، ب و ج از داوطلبین محترم پذیرفته خواهد شد.( -)وجود ندارد( که صحیح آن )وجود دارد( است -سؤال 

 هيچكدام د(   در غير خانواده بله ج(     خيرب(     بلهالف( 

 گویند؟ به چه چیز )مَرَّة( می .11

 وقتی کاري آغاز شود، ادامه یابد و به انتها برسد. ب(  وقتی شخص زنش را یك طالق دهد. الف( 
   گزینه ب و ج صحيح است. د(   بگيرد.وقتی کاري یك بار انجام ج(  

 طالق بِدعِی چیست؟ .22

 طالقی که پس از عقد و قبل از ازدواج واقع شود.  ( ب     طالقی که در ایام قاعدگی واقع شود. الف(
 .صحيح است جگزینه الف و  د(  شده است واقع شود.نکه عمل زناشویی در آن انجام  در ایام پاکی طالقی که (ج

 ای را که به زن داده است باز پس بگیرد؟در چه صورت جایز است مرد مهریه .22

  در صورت طالق.  ب(      در هر صورت حرام است.  الف(
 در صورتی که مرد خواهان باشد د(   نكنند. رعایت را اهلل حدود بترسند مرد و زن که صورتی در ج(

 منظور چیست؟« زَوْجَتَهُ فُلَانٌ نَکَحَ»اگر گفته شود  .28
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  .عقد بستیعنی با او ب(      با همسرش عمل زناشویی انجام داد.یعنی الف( 
 گزینه الف و ب صحيح است. د(                  ازدواج کرد.      یعنی فالنی ج(

 بران حق دارند او را پس از اتمام عده، از منزل بیرون کنند؟زنی که شوهرش وفات نموده است آیا میراث .21

     توانند. ب( خير تا یك سال نمی     توانند.    الف( بله می
 د( هيچكدام   توانند در غير این صورت می توانند.  ج( اگر شوهرش وصيت کرده تا یك سال نمی

 شود؟به چه عملی گفته می« فحشاء» .83
  .ب( و به هر عملی که در آن ضرر و آفت وجود دارد   الف( به عملی که در آن قباحت و زشتی وجود دارد.

 .ب صحيح است د( گزینه الف و        .ج( به ترك نماز و روزه

 کدام جمله درست است؟ .81

 طالوت یكی از سربازان داود بود.ب(    الف( داود یكی از سربازان طالوت بود.
 بود. جالوت یكی از سربازان داود د(   بود.  داود یكی از سربازان جالوت ج(

 در مورد مرد و زنی است که: «لَهُ وَالْمُحَلَّلَ الْمُحَلِّلَ اللَّهُ لَعَنَ»حدیث  .81

 اند. بين آنان دو مرحله طالق واقع شده و پشيمان شده ب(  اند. شدهپشيمان  ومرحله طالق واقع شده  یكبين آنان  الف(
 اند. بين آنان چهار مرحله طالق واقع شده و پشيمان شده د(  اند. بين آنان سه مرحله طالق واقع شده و پشيمان شدهج( 

کند او را از این کار مردی دیگر بخواهد با همسر سابق وی ازدواج کند، تالش میاگر و مردی همسرش را سه طالق داده است  .80
 کند؟ منصرف کند. کدام عبارت او را از این کار نهی می

      ب(      الف( 

  ج(          )هر سه مورد د 

  عبارت .82                    ضمیر مفرد «  »ه است؟سفارش نمودی چه کساز  به اطاعت  

   هاي رسول اهللسنتاطاعت از  ب(      اطاعت از احكام کتاب  الف(
 گزینه الف و ب  صحيح است د(       خلفاي راشدیناطاعت از  ج(

 برداشت و به رخساره و ساق دستش مالید؟ زعفران چه کسی در روز سوم پس از فوت پدرش، عطر .83

 حفصه د(    ام سلمه  ج(     حبيبه ام ب(   سلمه  ابی دختر زینب الف(

 با عبارت  کدام جمله .86              مخالفت دارد؟ 

  ماند.زیبایی همچون شما بدون شوهر نمی زنب(      .اي هستیشما زن صالح و شایستهالف( 
 دارم. را من تصميم ازدواج با تو د(   خواهم زن صالحی را نصيبم گرداند.از خدا می ج(

 به چه معناست؟« مَسَّ» .82

 همه موارد د(   کلمه شرم آور ج(   دست زدن به چيزيب(   آميزش جنسی الف( 

 آیا انعقاد پیمان زناشویی، بدون تعیین مهریه صحیح است؟ .88

 هيچ کدام د(   بله دوشيزهبراي بيوه خير ولی  ج(   ب( خير    الف( بله

  منظور از عبارت .89          تواند باشد؟ ی میچه کس 

 همه موارد د(    اولياي زن ج(    اولياي مرد ب(   شوهر الف(

 مردی که قبل از همبستری زنش را طالق دهد، باید متعه یا نصف مهریه را به زن پرداخت کند. حکمت آن چیست؟ .13

  .کنداز اختالط نسب جلوگيري می ب(   .بردزن به حاملگی خویش پی میالف( 
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 هيچكدام د(    الف و ب صحيح است ج(


