
شرف مرد در چیست؟السالمهیعلطبق روایتی از امام هادي .1

حسن خلق)دفرزند صالح)جفروبردن خشم)بدانش)الف

محبوبترین بندگان نزد خداوند چه کسانی هستند؟.2

شکرگزاران)دنمازگزاران اول وقت        )جتوبه کنندگان)بشب زنده داران) الف

.شیطانی را بر او مسلط می کنیم تا همنشین او گردد...........خداوند در سوره زخرف می فرماید هر کس.3

بیکار و تنبل باشد)دبیت المال را ضایع کند   )جاز یاد خدا دوري کند)بشهوتران باشد) الف

نشانه هاي صابر چیست؟.4

همه موارد)دبه درگاه خدا شکوه نکند)جبیتابی نکند)بکسل و تنبل نشود)الف

با مردم تواضع و فروتنی کنید که تواضع در مقابل متواضعین : پیامبر اکرم صل اهللا علیه و آله و اسلم فرمود.5
.است.........ر کنید با متکبرین که تکبر با متکبرینو تکب....... 

فضیلت،سربلندي)دصدقه،عبادت)جعبادت صدقه)بادب،شجاعت)الف

که پایان نمی ..........هرکس دل به دنیا ببندد سه ویژگی به قلبش رسوخ می کند: فرمودالسالمهیعلامام صادق .6
.که به آن نخواهد رسید...........که به نمی آید و ...........پذیرد

آرزوییقدرتی،اندوهی،)دطمعی،مقامی،مالی)جآرزویی،مالی،امیدي)باندوهی،آرزویی،امیدي)الف



را به مقام محمود می رساند؟چه عملی انسان .7

انجام مستحبات)دترك محرمات) جشب زنده داري) بتولی و تبري)الف

نشانه هاي یک مسلمان شیعه چیست؟.8

سجده پیداستدر پیشانیش اثر )بآثار عبادت و بندگی در سیمایش)الف

هنگامی که همگان در خواب بسر می برند او غرق در راز و نیاز با معبود خویش است)ج
همه موارد)د

.............اگر براي برآوردن حاجت کسی شتاب کنم بهتر است ازمن: فرمود السالمهیعلامام صادق .9

هزار رکعت نماز و روزه مقبول)بهزار حج مقبول همراه رسول خدا)الف
هزار بنده را در راه خدا آزاد و هزار نر را برایجهاد در راه خدا بسیج کنیم)ج

هزار بار در رکاب رسول خدا شهید شوم)د

مایه پاکی گناهان و ایمنی از عذاب خداست؟چه عملی .10

صله رحم)دتالوت قرآن)جحسن خلق)بصدقه)الف



چه کسانی به نداي الطمع الطمع، الحرص الحرص والمنع المنع شیطان گوش می دهند؟.11

کسانی که نماز را سبک می شمارند)بکسانی که نماز نمی خوانند)الف
کسانی که سریع از مسجد بیرون می آیند)دکسانی که نماز را غلط می خوانند)ج

شخصیت انسان در چیست؟.12

الف و ب)دعقل)جدین)بتقوا)الف

.بخواهید............... از پیامبر سوال شد اگر شب قدر را درك کردیم از خدا چه بخواهیم؟ فرمود .13

جهاد)دشهادت در راه خدا)جسالمتی)بعاقبت به خیري)الف

چه عملی باعث می شود ایمان در قلب از بین برود همانگونه که نمک در آب ناپدید می شود؟.14

دورویی)ددروغ)جتهمت)بغیبت)الف

نافع ترین کارها چیست؟.15

محل غیبت و تهمت را ترك کردن)براست گفتن و دروغ نگفتن)الف
چشم پوشی از نگاه به نامحرم)دنماز اول وقت و تالوت قرآن)ج

رین فرایض نمی باشد؟کدام گزینه جزو بزرگت.16

خمس)دزکات                 )جحج)بوالیت                         )الف



کمترین چیزي که سبب می شود انسان جزو کافران قرار بگیرد کدام است؟.17

والیت امیرالمومنین و اوالد معصومینش را نپذیرفتن)جدگرکشی            )بخودکشی)الف

توهین به قرآن و عترت پیامبر)د

در دعاي چه روزي از خدا می خواهیم همنشینی با خوبان را به ما بدهد؟.18

روز بیست و نهم)دروز هفدهم                    )جروز هشتم)بروز اول              )الف


