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 دبستان شم، پنجم و شچهارمکالس  –ده شبانه روزی يذکار برگزا
 

 

 عرکو ذکر
 .سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

 [مرتبه 3] پاک و منزه پروردگارم که بزرگ و با شکوه است.

ذکر برخاستن 

 از رکوع
 َسمِعَ اهلُل لَِمنْ حَمِدَُه

 شنید خداوند کسی که حمد و ستایش او را نمود.

عاي هنگام د

 اعتدال

 َکِثْیرًا َطیِّبًا ُمبَاَرکًا فِْیهِ  ًابََّنا َوَلَك اْلحَْمدُ، حَْمدَر
پاس ها. سپاسی س و شایسته است تو را تمام ستایش ها و ! ما پروردگارا

 .فراوان، پاک و پر برکت

 دعاي سجده
 سُبْحَانَ رَبِّيَ األَعْلَى

 [.مرتبه 3] .پاک و منزه پروردگارم که باالترین است

دعاي نشستن 

 بین دو سجده

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ، 

 وَارْفَعْنِيْ
کوتاهی هاى مرا و مرا هدایت کنو  به من رحم کنو  اي! مرا ببخشخدایا

 را رفیع گردان و مقامم عطا کن روزي جبران کن و به من عافیت و

 هنگامدعاي 

 غذا

  بِسْمِ اهللِ در ابتدا:
 فِی َأوَّلِه و آخِرِهِ  بِْسِم اهللِ در صورت فراموش کردن:

  به نام خدا
 به نام خدا در اول و آخرش
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دعاي پایان 

 غذا

الْحَمْدُ ِهللِ الَِّذيْ أَطْعَمَنِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ 

 الَ قُوَّهٍ وَ
به من خورانید بدون اینکه من قدرت و توانی  ذاکه این غ را سپاس خدا

 .داشته باشم

هنگام  دعاي

 یدنخواب
 .بِاْسمَِك اللَّهُمَّ َأمُوْتُ َوَأْحیَا

 خـدایا! با نـام تـو می میرم ]می خوابم[ و زنده می شوم ]بیدار می شوم[.

بیدار  دعاي

شدن از 

 خواب

 .هللِ الَّذِي َأْحَیانا َبْعَد َما أمَاَتَنا وإَلْیهِ النُّشُوُرالحَْمُد 
تمام ستایش ها از آنِ خدایی است که پس از میراندن ما را زنده کرده 

 است، و بازگشت به سوى اوست.

دعاي داخل 

 شدن به توالت

 اللهُمَّ إِنّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُِث والخبائِثِ
 .زن و مرد، به تو پناه می برم ث و پلیدِ! از جن هاى خبیخدایا

از  خروجدعاي 

 توالت

 ُغْفراَنَك
 .! از تو آمرزش می طلبمخدایا

دعاي داخل 

 شدن به مسجد

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ . بِسْمِ اهللِ وَالصَّالَةُ وَالسَّالَمُ عَلَى رَسُوْلِ اهللِ

 رَحْمَتِكَ

 ؛م بر رسول اهللبه نام اهلل، و درود و سال

 .الهی! درهاى رحمت خود را بر من بگشا 
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دعاي خارج 

 شدن از مسجد

بِسْمِ اهللِ وَالصَّالَةُ وَالسَّالَمُ عَلَى رَسُوْلِ اهللِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ 

 فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ 
مي  راواریت گزرباز تو سالم بر رسول اهلل الهی! به نام خدا و درود و 

 .، الهی! مرا از شیطان مردود، حفاظت فرماخواهم

هنگام  دعاي

داخل شدن به 

 منزل

 بِْسمِ اهللِ َوَلْجنَا، َوبِْسمِ اهللِ َخَرْجنَا، َوعََلی َربِّنَا تََوکَّْلنَا
دگارمان توکّل نام اهلل داخل شدیم، و بنام اهلل خارج گشتیم، و بر پرورب

 .نمودیم

هنگام  دعاي

خارج شدن از 

 منزل

 إاِلَّ بِاهللِ َةبِسْمِ اهللِ، تَوَّکَّلُْت َعلَی اهللِ، َوالَ حَوْلَ َوالَ قُوَّ
ی جز از طرف خدا یتوکّل کردم، و هیچ قدرت و توانا به نام خدا، بر خدا

 .نیست

دعاي بعد از 

 اذان

، آتِ مُحَمَّداً ةِ القَائِمَ ةِ، وَالصَّالَةِالتَّامَّ ةِوَهِ الدَّعْاللَّهُمَّ رَبَّ هَذِ

، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ، ]إِنَّكَ الَ ةَوَالْفَضِيْلَ ةَالْوَسِْيلَ

 تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ[
وسیله  محمدبار الها! اى پروردگارِ این نداى کامل و نماز بر پا شونده، به 

مقام شایسته »و فضیلت عنایت بفرما، و او را به  «امی واال در بهشتمق»
 [که وعده فرموده اى نایل بگردان، ]همانا تو ُخلف وعده نمی کنی «اى
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دعاي بعد از 

تشهد آخر و 
 قبل از سالم

الْمَسِيِْح  اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ

الدَّجَالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ 

 بِكَ مِنَ المَأْثَمِ والمَغْرَمِ 

)الهی! من از عذاب قبر، و از فتنه مسیح دجّال، و فتنه زندگی و مرگ به 
 به تو پناه می آورم(.. بار الها! من از گناه و زیان، می آورمتو پناه 

 

 از نمازأذكار بعد 

 اللَّهُمَّ َأْنَت السَّاَلُم َومِْنَك السَّاَلُم، تََبارَْکَت یَا َذا اْلَجالَلِ َواإلِْکَراِم. ,َأسَْتْغفُِر اهلَل )ثالثًا(
خداوندا، تو سالمتی و برکت هستی، و از خداوند طلب بخشش می کنم ]سه مرتبه[ 

 .باشکوهبزرگ و باشد، با برکت هستی، ای ف تو میسالمتی و برکت از طر
هُمَّ اَل مَانِعَ لِمَا َأعْطَيْتَ، الَ إِلَهَ ِإالَّ اهللُ وَحْدَهُ الَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُْلكُ وَلَهُ الْحَمُْد وَهُوَ عَلَى ُكلِّ َشيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّ

 الْجَدِّ مِْنكَ الْجَدُّ. واَلَ مُعْطَِي لِمَا مَنَعْتَ، واَلَ يَنْفَعُ ذَا

هیچ معبودی شایسته عبادت جز خداوند یکتا وجود ندارد. او یکتاست و هیچ شریکی 
ها شایسته اوست. و او بر هر ها و سپاسندارد. پادشاهی سزاوار اوست و تمام ستایش

 چیزی تواناست.
تواند بدهد آنچه دهی وجود ندارد، و هیچ کس نمیخداوندا، هیچ منع کننده برای آنچه می

 رساند.تو منع کنی، و مال و قدرت کسی در برابر تو به او نفعی نمی
ه  ٱۡۡلَۡمدُ  مرتبه(33) ٱّلَله ُسۡبَحََٰن  َ ۡكََبُ  ٱّلَلُ  مرتبه(33) ّلله

َ
 مرتبه(33)أ

ها ها و سپاستمام ستایش   خداوندِ یکتا، پاک و منزه است.

 مخصوص خداوندِ یکتا است.
 تر است.بزرگخداوندِ یکتا 
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ير وَ  ٱۡۡلَۡمدُ َلُ  وَ  ٱلُۡمۡلُك َلُ ۥ ََشهيَك َلُ  ََل  ۥوَۡحَدهُ  ٱّلَلُ ََلٓ إهَلََٰه إهََل  ءٖ قَده ه ََشۡ
َٰ ُكل ٞ ُهَو لََعَ  

هیچ معبودی شایسته عبادت جز خداوند یکتا وجود ندارد. او یکتاست و هیچ شریکی ندارد. 

 ها شایسته اوست. و او بر هر چیزی تواناستو سپاس هاپادشاهی سزاوار اوست. و تمام ستایش
 مرتبه{ 1ها مرتبه و بقیه نماز 3سوره اخالص }بعد از نماز صبح و مغرب 

َحٌد  ٱّلَلُ ُهَو  قُۡل 
َ
(1) .بگو: خداوند است كه یگانه است ١أ  

(2) .خداوند بى نیاز است   ٢ ٱلَصَمدُ  ٱّلَلُ    

ۡ َولَۡم يُوََلۡ   (3) .]فرزند[ زاده و نه زاده شده است نه  ٣لَۡم يَِله  

َحُدُۢ  ۥَولَۡم يَُكن َلُ 
َ
    (4) .و هیچ كس همتاى او ]نبوده [ و نیست  4ُكُفًوا أ

 مرتبه{ 1ها مرتبه و بقیه نماز 3}بعد از نماز صبح و مغرب ه فلقسور
ه  قُۡل  هَربل ُعوُذ ب

َ
قه أ

 (1) .برمو: به پروردگار سپيده دم پناه مىبگ ١ ٱۡلَفلَ

ه َما َخلََق   (2) .از شرّ هر آنچه آفريده است ٢مهن ََشل
ٍق إهَذا َوقََب  ه ََغسه  (3) .و از شرّ شب تاريك چون ]تاريكى اش همه چيز را[ فرو پوشاند  ٣َومهن ََشل

ه   (4) .هاشرّ ]زنان جادوگر[ دمنده در گرهو از  4 ٱۡلُعَقده ِفه  ٱنلََفََٰثَٰته َومهن ََشل
ه َحاسه  َومهن  (5) حسود که حسادت کند.و از شرّ  ٥ٍد إهَذا َحَسَد ََشل
 مرتبه{ 1ها مرتبه و بقیه نماز 3}بعد از نماز صبح و مغرب ناسه سور

ه  قُۡل  هَربل ُعوُذ ب
َ
 (1) .برمبگو: به پروردگار مردم پناه مى ١ ٱنلَاسه أ

 (2) .فرمانرواى مردم ٢ ٱنلَاسه َملهكه   
 (3) .دممعبود مر  ٣ ٱنلَاسه إهَلَٰهه   

ه   (4) .گر باز پس رونده ]به هنگام ياد خدا[از شرّ وسوسه 4 ٱۡۡلََناسه  ٱلۡوَۡسَواسه مهن ََشل

 (5).کندهاى مردم وسوسه مىکسى که در دل ٥ ٱنلَاسه يُوَۡسوهُس ِفه ُصُدوره  ٱََّلهي 
َنةه  مهنَ    (6) .از جنّيان ]باشد[ يا از مردمان ٦ ٱنلَاسه وَ  ٱۡۡله

 مرتبه( 1)
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 معبود راستينى جز او نيست. يكتا، خداوندِ إهَلََٰه إهََل ُهوَ  ََلٓ  ٱّلَلُ 
 گر هستى است.رزنده و تدبي ٱۡلَقييوُم   ٱۡلَحي 

ُخُذهُ 
ۡ
َنة  َوََل نَۡوم    ۥََل تَأ  گيرد.و خوابى او را فرا نمى چُرت سه

َٰته َما ِفه  ۥَلُ  ۡرضه  َوَما ِفه  ٱلَسَمََٰو
َ
 اوست. در زمين است، از آنِها و آنچه آنچه در آسمان ٱۡۡل

ههه  ۥٓ يَۡشَفُع عهنَدهُ  ٱََّلهيَمن َذا   در پيشگاهش شفاعت کند؟ ،او اجازهبدون  تواندمیچه کسى  ۦ  إهََل بهإهۡذن
يههۡم َوَما َخۡلَفُهۡم   يۡده

َ
 .داندآنان را مىگذشته و آينده َيۡعلَُم َما َبۡۡيَ أ

ۡلمه  يُوو َ َوََل ُيه  هۡن عه ءٖ مل هََشۡ هَما َشآَء   ۦٓ هه ب  يابند.و به چيزى از علم او جز به آنچه خود خواسته است، احاطه نمى إهََل ب
ييُه  َع ُكۡرسه َٰته َوسه ۡرَض  وَ  ٱلَسَمََٰو

َ
 .ها و زمين را فرا گرفته استاو آسمان)فرمانروايی( کرسىّ  ٱۡۡل

ۡفُظُهَما   ۥوُههُ َوََل َي   د.کنینم سنگينیو حفظ آن دو بر او  حه
ي َوُهَو  يمُ  ٱۡلَعله  .بزرگ است و او بلند مرتبه ٢٥٥ ٱۡلَعظه
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 ، پنجم و ششمچهارمکالس  –مفاهیم قرآنی 
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ  ) به نام خداوند رحمتگر مهربان(  نام خداوند بخشنده مهربان. -1

() ستایش خدایى را كه پروردگار جهانیان( تمام ستایش ها 2آیه الَْحمُْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ) فاتحه  -2

 وسپاس ها مخصوص پروردگار جهانیان است.

 () و به یاد من نماز برپا دار( نماز برای یاد خدا است.14وَأَقِمِ الصَّلَاَة لِِذكْرِی)طه آیه -3

 خوب انجام دهید.() و كار شایسته كنید(وكارهای 51وَاعْمَلُوا صَالِحًا)مومنون  آیه  -4

() كه شکرگزار من و پدر و مادرت باش( از خداوند وپدر 14أَِن اشْکُْر لِی وَلِوَالِدَیْكَ) لقمان آیه -5

 ومادرت تشکروقدردانی كن.

 () قرآن را یاد داد(خداوند مهربان قرآن را به ما آموزش داد.2عَلََّم الْقُرْآنَ)الرحمن آیه  -6

و خداوند ستمکاران را دوست نمى دارد( خداوندستمگران را ()140لظَّالِمِینَ)ال عمرانا وَاللَّهُ لَا ُیحِبُّ-7

 دوست ندارد.

 هیچ معبودی جز خداوند یکتا،شایسته عبادت نیست.  :لَا إِلََه إِلَّا اللَّهُ-8

 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ  محمد صلی اهلل علیه و سلم فرستاده خداوند است. -9

() براستى نیکوكاران در نعیم ]الهى[ خواهند بود(نیکو كاران در 22بْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ)مطففین آیه إِنَّ الْأَ -10

 بهشت هستند.

() و خداوند نیکوكاران را دوست دارد( خداوند نیکوكاران را 148وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ) آلعمران  -11

 دوست دارد.

ند به اعمال كنید آگاه است( خداو() و خدا به آنچه مى 180بِیرٌ)آل عمران وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَ -12

 ورفتار ما آگاه است.

 بخوريد وبنوشيد ولی اسراف نكنيد              لَا تُسْرِفُواو َ کُلُوا وَاشْرَبُوا -13

 پس از هر سختی؛ آسانی است                       إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -14

 هر مقدار می توانيد قرآن بخوانيد            فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ -15

 خداوند هر کاری که می کنيد، می بيند.                  وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ -16
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 سمان الهی چنگ بزنيد، و پراکنده نشويد.همگی به ري   وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا -17

 قطعا نيكی ها بديها را از بين می برد     إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ -18

هنگامی که قرآن خوانده می شود، به آن   وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ-19

 و ساکت باشيد، تا لطف و رحمت خدا شامل شما شود. گوش دهيد

 به عهد خود وفا کنيد    وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ -20

در نيكی کردن و کارهای خوب به    وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -21

 ای بد همكاری نكنيد.يكديگر کمك کنيد؛ و در گناه و کاره

 شكر نعمت؛ نعمتت افزون کند     لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ -22

 خداوند به رعايت عدالت و نيكی کردن به ديگران دستور می دهد.  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ -23

 اگر چيزی را نمی دانيد، از دانايان بپرسيد.     لَمُونَفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْ -24

 همانما مومنان برادران يكديگرند        إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ -25

 بهترين شما نزد خداوند، با تقواترين شماست.    إِنَّ أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ  -26

 هر شخصی به نتيجه ی عمل خود می رسد.    رَهِينٌکُلُّ امْرِئٍ بِمَا کَسَبَ  -27

 با وضو و حالت پاکيزگی به قرآن دست می زنند.  لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ -28

 و خدا با شماست هر جا که باشيد.  وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا کُنْتُمْ -29

خداوند کسانی از شما را که ايمان آورده  ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّ -30

 و اهل علم و دانش هستند، درجات وااليی می بخشد.

 ای صاحبان خرد و بينش از سرنوشت گذشتگان عبرت بگيريد. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِی الْأَبْصَارِ -31

 سخنی می گوييد، که به آن عمل نمی کنيد. چرا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ -32

 تنها بندگان دانا و دانشمند از خدا ترس. آميخته با تعظيم دارند. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ -33

   رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -34

 روردگارا در اين دنيا ودر آخرت به ما نيكی عنايت فرما، و ما را از آتش جهنم دور کن.پ

  إِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا -35

 قطعا نماز برای مومنان حكمی واجب است؛ که در زمان های معين انجام می شود.
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 جم و ششمچهارم، پنسواالت مسابقه علمی کالس 
))سبحان الذی سخر لنا  مسلمان وقتی که بر حیوان یا ماشینی سوار می شود چه دعایی می خواند؟ -1

 هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون((

آیه الکرسی و اثر آن حفظ انسان از شر شیطان و  با برکت ترین آیه قرآن کدام است و آثارش چیست؟ -2

 فتن است.انحراف و بیراهه ر

بقره  ))و اتقوا یوماً ترجعون فیه الی اهلل ثم توفی کل نفس ما  281 آخرین آیه نازل شده کدام است؟ -3

 کسبت و هم ال یظلمون(( 

ذکر)یاد آوری(  -کتاب-فرقان)جدا کننده حق از باطل( چهار اسم از اسمهای قرآن را نام ببرید؟ -4

 تنزیل)نازل شده(

 ام الکتاب، الحمد، الصالهسوره فاتحه نام ببرید؟ سه اسم دیگر را برای  -5

زیرا بسیاری از انبیا )از جمله چرا سیدنا ابراهیم علیه السالم را ا))ابو االنبیاء((پدر پیامبران می نامند؟  -6

 اسماعیل، اسحاق، یعقوب، داود، سلیمان و ...( از اوالد او برگزیده شده است.

زیرا جای مصونیت و سالمت است، و جز خوبی و  نامیده است؟ »دارالسالم«چرا خداوند بهشت را  -7
 دوست داشتنی در آن دیده و شنیده نمی شود.

  اینکه مردم خدا را بندگی کنند و معبودی جز او نداشته باشند همه انبیاء بر چه موضوعی اتفاق نظر داشته اند؟ -8

 ل .خداوند میفرماید: )فیه شفاء للناس(عسکدام نوشیدنی است که هم غذا است و هم شفا؟  -9

طبق حدیث پیامبر صلی اهلل علیه و سلم پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت شمریم، آن پنج  -10

فراغت پیش از  -توانگری پیش از تهیدستی  -تندرستی قبل از بیماری  -جوانی قبل از پیری  مورد کدامند؟

 و زندگی قبل از مرگ. -گرفتاری 

 حدیث ) من حسن اسالم المرء ترکه ما ال یعنیه ( زیبایی اسالم فرد مسلمان در چیست؟طبق  -11

 ترک کردن کارهای بیهوده وبی فایده.

بر اساس حدیث پیامبر صلی اهلل علیه وسلم حق مسلمان نسبت به مسلمان دیگر پنج چیز است  -12

( دعای خیر بعد از 5      ( قبول دعوت 4  ( تشییع جنازه3( عیادت مریض  2( جواب سالم دادن  1 نام ببرید؟

 عطسه کردن)یرحمک اهلل(

با توجه به حدیث رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بیشترین فضیلت اعتکاف در چه ایامی از ماه  -13

 ده روز آخر مبارک رمضان است؟

وزهای ر طبق فرمایش پیامبر صلی اهلل علیه وسلم روزه گرفتن در  چه ایامی مستحب است؟ -14

 روز عرفه و... -سیزده ، چهارده و پانزدهم هر ماه  -روز عاشورا و تاسوعا  -دوشنبه و پنج شنبه 

 با توجه به حدیث پیامبر صلی اهلل علیه وسلم کدام اعمال بعد از مرگ میت به او نفع می رسانند؟ -15

 دعا کند.( فرزند خوب و صالحی که برای او 3( علمی که نفع برساند 2(صدقه جاریه 1
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پیامبر صلی اهلل علیه وسلم در حدیثی می فرمایند :)هنگامی که سه نفر هستید نجوا و در گوشی  -16

 چون این کار باعث ناراحتی نفر سوم می شود. صحبت نکنید( دلیلش چیست؟

م به )گفتن اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم، پناه می بر پیامبر رمز تسلط بر عصبانیت را چه می داند؟ -17

 خدا از شر شیطان رانده شده.(

 نیت میزان سنجش اعمال است مهمترین چیزی که از حدیث) انما االعمال بالنیات ( می آموزیم چیست؟ -18

 احبار به علمای یهود چه لقبی می دهند؟ -19

 ید برگردد.سه بار و اگر اجازه داده نشد با چند بار برای وارد شدن به خانه دیگران باید اجازه خواست؟ -20

کنار  کسی که می خواهد وارد حیات و منزل دیگری شود کجای حیات بهتر است بایستد؟ -21

 در)سمت چپ یا راست( ، نه روبروی آن.

اسماعیل پسر  منظور رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم از ) من فرزند دو ذبح شده هستم( چیست؟ -22

 نی شوند. که با فدیه رهایی یافتند. ابراهیم و پدرش عبداهلل؛ هر دو قرار بود قربا

سایه افکندن ابر در دو مورد از کرامتهای رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم قبل از نبوت را بنویسید؟  -23

 باالی سرشان در هنگام سفر، سالم کردن درختها و سنگها به ایشان  

 یم(( تو دارای اخالقی بس واال هستی ())و انک لعلی خلق عظاخالق پیامبر از دیدگاه قرآن چگونه است؟   -24

خالد بن سیف اهلل)شمشیرخدا( و اسد اهلل)شیرخدا( به ترتیب  لقب کدام  یک از صحابه است؟  -25

 حمزه عموی پیامبر  –ولید 

 سلمان فارسی -احزاب در کدام غزوه و به پیشنهاد چه کسی خندق حفر شد؟ -26

قاسم، ابراهیم، عبداهلل که هر سه در  لیه وسلم را نام ببرید؟پسران و دختران رسول اهلل صلی اهلل ع -27

 کودکی فوت کردند. زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه

 مورد جنگ صورت گرفت 9تا که در  27 صلی اهلل علیه وسلم چندتا بود؟ تعداد غزوات رسول اهلل -28

را بر  عهده داشت و نام جنگ صلی اهلل علیه وسلم ، خود فرماندهی آن  نام جنگ هایی که پیامبر -29

هایی که پیامبر صلی اهلل علیه وسلم کسی را به نیابت از خود فرمانده لشکر می کرد، به ترتیب 

 غزوه، سریه بگوئید؟

یوسف بن  -علیه السالم  یوسفچه شخصیتی،خودش و پدرش و جدش و جد پدرش پیامبر بودند؟   -30

 یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم 

ابوبکر  پیامبر صلی اهلل علیه وسلم بیمار بود چه کسی را برای امامت نماز انتخاب کرد؟ زمانی که -31

 صدیق رضی اهلل عنه

 مسیلمه کذاب، طلیحه بن خویلد، سجاح بنت حارث، اسود عنسیپیامبران دروغین را نام ببرید؟  -32

 سالمموسی علیه ال کدام پیامبر از خدا خواست تا خود را به  او نشان دهد؟ -33

چون سبب تفرقه بین چرا پیامبر صلی اهلل علیه وسلم دستور به آتش زدن مسجد ضرار داد؟   -34

 مسلمانان، زیان  رساندن به دین و ایجاد پایگاهی برای دشمنان دین خدا می شد.
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 انتشار سالم رسول اهلل صلی اهلل و علیه وسلم چه چیزی را سبب  ایجاد محبت می داند؟  -35

 عمرو بن هشام )ابوجهل( ی در مکه بیشترین اذیت را بر رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم وارد کرد؟چه کس -36

حرب الفجار که  اولین جنگی که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در آن شرکت داشتند چه بود؟  -37

 قبل از بعثت رخ داد

 ایوب علیه السالم پیامبری که به صبر و شکیبایی معروف است؟ -38

ماه (، سیدنا عمر  3سال و  2)  رضی اهلل عنه سیدنا ابوبکر مدت خالفت خلفای راشدین چقدر بود؟  -39

رضی اهلل ماه ( و سیدنا علی  11سال و  11)  رضی اهلل عنه ماه (، سیدنا عثمان 6سال و  10)  رضی اهلل عنه

 .ماه ( 9سال و  4)  عنه

 یهود و منافقین پرداختند؟  اهلل صلی اهلل علیه وسلمدو گروه در مدینه که به دشمنی با رسول  -40

 نجاشی کدام پادشاه بدون اینکه پیامبر صلی اهلل و علیه وسلم را ببیند ایمان آورد؟-41

  سیدنا اسامه بن زید جوان ترین فرمانده ی لشکر بزرگ اسالمی در طول تاریخ اسالم که بود؟ -42

 رضی اهلل عنهسیدنا عمر  ایران در زمان کدام خلیفه فتح شد؟ -43

رضی اهلل  سخنگو: سیدنا ثابت بن قیسسخنگو و شاعر رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم چه کسی بود؟  -44

 و شاعر: سیدنا حسان بن ثابت رضی اهلل عنه  عنه

نیت، از بین بردن نجاست اگر بر بدن باشد، رساندن آب به همه پوست و  فرض های غسل چند تا است؟ -45

 بدنموی 

 نیت، مسح صورت، مسح دو دست تا آرنج، ترتیبفرض های تیمم چیست؟  -46

؟ سخن عمدی گفتن، انجام دادن حرکت زیاد در نماز، بی چیزهایی که نماز را باطل می کند را بنویسید -47

 شدنوضویی،  پدید آمدن نجاست، کشف عورت، تغییر نیت، پشت به قبله، خوردن، آشامیدن، خنده ی بلند، مرتد 

نظافت و شستن بدن، خوشبویی، پوشیدن بهترین و زیباترین  پنج مورد از آداب روز جمعه را ذکر کنید؟ -48

 لباس، گرفتن ناخن، زود رفتن به مسجد

؟ کسی که آب در اختیار ندارد و کسی که به دلیلی )مانند مریضی( نمی تیمم برای چه کسانی جایز است -49

 تواند از آب استفاده کند.

باطل  اگر مردم بر اثر اشتباه مؤذن چند دقیقه قبل از غروب افطار کردند حکم روزه آنان چیست؟ -50

 است و باید قضا کنند.

 مستحب است حکم اعتکاف چیست؟ -51

 سیدنا ابراهیم علیه السالم و پدرشقرآن از کدام پسر مومن و پدر کافرش یاد می کند؟ -52

 مثقال رسید نیم مثقال زکات دارد. 20زمانی که به ؟ نصاب وجوب زکات طال چقدر است -53

 سالم دادن مستحب و جواب سالم دادن واجب می باشد حکم سالم کردن و جواب سالم چیست؟ -54

 انا هلل و انا الیه راجعون وقتی به مسلمانی مصیبت برسد،چه می گوید؟-55

 بله آیا در عقد ازدواج حضور ولی و دو شاهد الزامی است؟-56
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 مؤذنان چه کسانی در روز قیامت گردن آنها از همه بلندتر است؟-57

 به هنگام سجده چه زمانی بنده ــ از همه حاالت ــ به خدا نزدیک تر است؟-58

تنها زمانی از نماز خارج می شود که  کسی که به هنگام نماز دچار شک نقض وضو شود چکار کند؟-59

 ن نماز بشود.متوجه  عالمتی )باد یا صدایی( از باطل شد

چنانچه وضوی او خشک نشده باشد، سر  اگر در هنگام وضو، مسح سر فراموش شود چکار باید کرد؟ -60

را مسح نموده و پاهایش را می شوید و چنانچه زمانی از وضوی او گذشته و آب آن خشک شده باشد، الزم است 

 که دوباره وضو بگیرد، البته اگر شک داشت، شک را رها سازد.

الصحة و الفراغ ( مردم از کدام نعمت ها  -بر اساس حدیث ) نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس -61

 تندرستی و فراغت. غافلند؟

در حدیث ) ال یدخل الجنه قاطع ( قاطع وارد بهشت نمی شود، منضور از قاطع چه کسی است؟ -62

 کسی که  صله ی رحم را قطع می کند.

علیه وسلم سه چیز است که میت را تا نزد قبر همراهی می کند آنها را نام  از نظر پیامبر صلی اهلل -63

 (عمل.3(مال  2(خانواده   1ببرید؟   

 سیدنا علی رضی اهلل عنهاولین نوجوانی که مسلمان شد که بود؟   -64

 سیدنا عمر رضی اهلل عنهچه کسی برای اولین بار دستور داد از تاریخ هجری استفاده شود؟  -65

 ابوبکر صدیق رضی اهلل عنهردی که به رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم ایمان اورد که بود؟ سیدنا اولین م -66

    امام احمد حنبل -4امام شافعی        -3امام مالک          -2امام ابوحنیفه        -1ائمه اربعه کدامند؟  -67

 دور و رانده شدهمعنی کلمه شیطان چیست؟  -68

 معاد -3نبوت    -2توحید    -1 اصول دین اسالم چند تا است؟ -69

 روز بازگشتمعاد به چه معناست؟  -70

 پیروان راستین قرآنچه کسانی اهل اهلل می باشند؟  -71

 قصر وجمعنماز در مسافرت چگونه خوانده می شود؟  -72

 واجبآنچه انجام دادنش ثواب و ترک آن گناه است چه نام دارد؟  -73

 صلی اهلل علیه وسلمپیامبر ست؟ منظور از آن، سخن چه کسی ا« حدیث»وقتی می گویند  -74

 درمکه –کعبه اولین خانه ای که برای عبادت خدا ساخته شده است چه نام دارد و در کجا قرار دارد؟   -75

 قصد خانه خدا کردن حج یعنی چه؟  -76

 وقوف در عرفهمهمترین رکن حج که اگر حاجی آن را انجام نداد قضا ندارد؟   -77

 خواندن نمازی گیرد؟ چه عملی جلو زشتی ها و منکرات را م  -78

 مکه –غار حراء در کجا برای اولین بار وحی بر رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم نازل شد؟  -79

 شرک به خداخداوند کدام گناه را نمی بخشد؟  -80
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 مکهبلد االمین اسم چه شهری است؟   -81

 غیبتخداوند چه گناهی را به خوردن گوشت مرده برادر خود تشبیه کرده است؟   -82

سفارش به حق   -3عمل صالح         -2ایمان   -1اصلی و مهم در سوره عصر چیست؟  چهار عمل   -83

 سفارش به صبر -4

 اهلل الصمدمعنی چه آیه ای است؟ « خداوند بی نیاز است و همه نیازمند اویند» -84

 دروغچه گناهی سبب می شود که انسان گناهان دیگر هم بدنبال آن انجام بدهد؟  -85

 راستگوییعامله می شود؟ چه چیزی باعث برکت در م -86

 اخگر داغی که در زیر پای انسان قرار داده می شود و مغز انسان را می جوشاند.کمترین عذاب دوزخ چیست؟   -87

 فرزندان سیدنا یعقوب علیه السالم اوالد کدام پیامبر اسباط گفته می شوند؟   -88

 سیدنا  عیسی علیه السالم -سیدنا داوودکتاب زبور و  انجیل  به ترتیب بر کدام پیامبر نازل شد؟  -89

 سیدنا اسماعیل علیه السالمذبیح اهلل لقب کدام پیامبر است؟  -90

 علیه السالمسیدنا عزیر یهودیان کدام پیامبر را پسر خدا می نامیدند؟  -91

دو صحابه ای که پیامبر صلی اهلل علیه وسلم آنها را بعنوان مؤذن مسجد نبوی معین کرد نام  -92

 ا عبداهلل ابن ام مکتوم رضی اهلل عنهمابالل و سیدنببرید؟سیدنا 

 رضی اهلل عنهسیدنا حمزه  کدام عموی پیامبر در غزوه احد شهید شد؟ -93

 با نام انجیر و زیتون شروع می شود. -سوره تین سوره ای که با نام دو میوه شروع می شود کدام است؟ -94

 حبشه اولین مهاجرت مسلمانان به کدام سرزمین بود؟ -95

هر سال یکبار  چند بار قرآن را با پیامبر صلی اهلل علیه وسلم مرور می کرد؟ جبرئیل در طول سال -96

 در رمضان )مگر سال وفات پیامبر که دو بار بود(.

سیدنا  -سیدنا ابوبکر صدیق و ذی النورین به ترتیب لقب کدامیک از خلفای راشدین می باشد؟ -97

 عثمان رضی اهلل عنه

 (صلی اهلل علیه وسلم )همسر پیامبرنت خویلدخدیجه ب اولین زنی که مسلمان شد کیست؟ -98

 روزه زکات بدن چیست؟ -99

 در قدس -در مکه مسجد الحرام و مسجد االقصی به ترتیب در کجا واقع شده است؟ -100

 –مسجد النبی  –مسجد الحرام  سه مسجدی که دیدن آنها)سفر کردن به قصد آنها( ثواب دارد؟ -101

 مسجد االقصی

 بیت المقدس اولین قبله مسلمانان کجا بود؟ -102

 ماه رمضان مکه در کدام ماه فتح شد؟ -103

 صحیح نیست –خیر  اگر کسی به فراموشی بدون وضو نماز خواند آیا نمازش صحیح است؟ -104

 آن نماز صحیح نمی باشد حکم نمازی که قبل از داخل شدن وقت خوانده شود چیست؟ -105
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 نماز عشاء -3  نماز عصر  -2نماز ظهر    -1 چه نمازهایی در سفر قصر خوانده می شود؟ -106

 فرض کفایه حکم نماز جنازه )نمازه بر مرده(چیست؟ -107

آنچه مؤذن می گوید تکرار میکند مگر وقتی که  وقتی اذان شنیده می شود، شنونده چه می گوید؟ -108

 حی علی الصالة و حی علی الفالح شنیده می شود ، می گوید ال حول و ال قوة اال باهلل

 یرحمک اهلل -الحمدهلل چگونه به عطسه کننده جواب داده می شود؟بعد از عطسه کردن چه میگوییم  و  -109

 سوره فاتحه ام القرآن  به کدام سوره گفته می شود؟ -110

 ربیع االول سال عام الفیل12روز دوشنبه  پیامبر صلی اهلل علیه وسلم در چه تاریخی متولد شد؟ -111

 مسجد قباءت؟اولین مسجدی که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بنا کرد چه نام داش -112

 سیدنا زید بن حارثه رضی اهلل عنه نام کدام صحابی در قرآن آمده است؟ -113

 مسجد النبی و مسجد الحرام حرمین شریفین نام چه اماکنی هستند؟ -114

ثواب خواندن نماز در مسجد الحرام و مسجد النبی چند برابر نماز در بقیه مساجد  -115

 هزار نماز -هزار نماز100است؟

سیدنا  -سیدنا موسیرو شیخ المرسلین لقب کدام یک از پیامبران می باشد؟کلیم اهلل، ابوالبش -116

 سیدنا نوح علیه السالم -آدم

 سیدنا یوسف علیه السالم کدام پیامبر وزیر دارایی مصر شد؟ -117

 سیدنا یونس علیه السالم کدام پیامبر به ذاالنون ملقب شد؟ -118

اینکه شتری  -ثمود از او خواستند؟ نام قبیله سیدناصالح علیه السالم چه بود و  چه معجزه ای -119

 حامله از وسط کوه بیرون بیاورد

 حواریون لقب شاگردان سیدنا عیسی علیه السالم چه بود؟ -120

 سیدنا عمر بن خطاب رضی اهلل عنه اولین کسی که ملقب به امیر المومنین شد چه کسی بود؟ -121

 م هجریدر سال دو در چه تاریخی قبله از بیت المقدس به کعبه تغییر یافت؟ -122

 خسرو پرویز پادشاه ایران کدام پادشاه نامه پیامبر صلی اهلل علیه وسلم را پاره گرد؟ -123

 سالم دادن –دور انداختن سنگ از وسط راه  –حفظ نگاه  سه ادب راه رفتن را نام ببرید؟ -124

نام دو دختر پیامبر صلی اهلل علیه وسلم که به ازدواج سیدنا عثمان رضی اهلل عنه در آمدند  -125

 رقیه و ام کلثوم رضی اهلل عنهما ؟چیست
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