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سخن  مانند کرده است و مخاطب این« طان زهرآگین شیتیری از تیر های » امام صادق ع چه کاری را به  1

 کیست ؟ 

 صرفاً مردان –نگاه به نامحرم -1

 مردان و زنان –نگاه به نامحرم -2

 انسان های بالغ  –روزه نگرفتن -3

 همه مسلمانان –روزه نگرفتن -4

1 

یار غار مشهور تر نام اصلی اش عبداهلل بود . و پنج لقب مشهور داشت که از میان آنها صدیق و » عبارت  2

 کدام خلیفه را معرفی می کند ؟   «است

 حضرت عمر رض-1

 حضرت ابوبکر رض -2

 حضرت علی رض-3

 حضرت عثمان رض-4

1 

 کلید گنجینه های خداوند چیست ؟  3

 کار کزدن-1

 زندگی بابرکت-2

 یاری یکدیگر-3

 دعا کردن-4

1 

 د زیر از فواید کار کردن است ؟ چندتا از موار 4

 توانایی و سخاوتمندی  –حل مشکالت اجتماعی      ج  –بی نیازی از دیگران           ب  –الف 

 هیچ کدام-1

 یک مورد-2

 دو مورد-3

 سه مورد-4

1 

 کدام عادت ناپسند موجب آلودگی روح انسان و دوری از سعادت می شود ؟  5

 غیبت-1

 دروغگویی-2

1 



 تهمت-3

 ناسزاگویی-4

 ...................... است .  ده جزء دارد که نه جزء آنبنا به فرمایش پیامبر اکرم ص عبادت  6

 روزه -1

 کسب و کار حالل-2

 نماز-3

 دعا-4

1 

 ها به اجابت دعایی است که :  عانزدیک ترین د 7

 پنهانی باشد-1

 در وقت اذان باشد-2

 ابتدا برای دیگران باشد-3

 3و  1گزینه های -4

1 

 بین شیعه و سنی چیست ؟ اصلی ترین هدف استعمارگران از به هم زدن اتحاد  8

 غارت ثروت ها -1

 ایجاد تفرقه و جنگ افروزی-2

 طرفداری از مسلمانان-3

 هیچکدام-4

1 

 نیست ؟ کدام یک از موارد زیر جزء مبطالت روزه  9

 وردن و آشامیدن خ-1

 استفراغ کردن -2

 دیوانه شدن-3

 خوابیدن-4

1 

بنده را عزیز و سرافراز می گرداند پس از اهل گذشت باشید، بی تردید عفو و گذت » حدیث زیر از کیست ؟  10

 « ا را عزیز و سرافراز گرداند . یکدیگر بگذرید تا خداوند شم

 پیامبر اکرم ص -1

 امام علی ع -2

 امام صادق ع-3

 امام حسن ع -4

1 

 مربوط نیست ؟ « غفّار» زینه  به کدام گ 11

 غفّار یعنی بسیار آمرزنده -1

 شده را می بخشدخداوند تمام گناهان هرکسی که پشیمان -2

1 



 خداوند همان طور غفّار است، بندگانش را نیز دعوت به بخشش خطاهای دیگران دعوت می کند -3

 غفّار یعنی خداوند این جهان را بیهوده و بی هدف نیافریده است -4

هرکس چشم خود را از نگاه به نامحرم فروببندد، خداوند شیرینی ارتباط با خودش را در دل او » حدیث  12

 از کدام یک از معصومین می باشد؟ «یجاد می کند ا

 امام صادق ع-1

 پیامبر اکرم ص -2

 امام علی ع -3

 امام حسن ع -4

1 

 ی چه حقوقی نسبت به هم دارند ؟ مسلمانان شیعه و سن 13

 نباید یکدیگر را کافر بدانند-1

 نباید به مقدسات یکدیگر توهین کنند-2

 بدانندمی توانند یک دیگر را خارج از اسالم -3

  2و  1گزینه های -4

1 

 انجام شود چه نام دارد ؟ داوند کار هایی که با توجه دستور خ 14

 حق النفس-1

 حق الناس-2

 حق اهلل-3

 هیچکدام-4

1 

 « ....................... است نتیجه دروغ گفتن ...............» جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید  15

 فراموشی-1

 خواری ذلت-2

 دنیا و عذاب در آخرت خواری در-3

 عذاب آخرت-4

1 

 است چه نام دارد ؟  هایی که وظیفه ما نسبت به دیگر انسان ها کار 16

 حق اهلل -1

 حق الناس -2

 حق النفس-3

 هیچکدام-4

1 

 داند ؟ یم یزیها را در چه چ یهمه زشت دی)ع( کل یامام حسن عسکر 17

 دروغ – 1

 تهمت  –2

1 



 غیبت  – 3

 ناسزاگویی – 4

 کدام گزینه از اقدامات حضرت عثمان رض نمی باشد ؟  18

 خوابیدن در بستر پیامبر-1

 تشکیل ناوگان دریایی-2

 توسعه مسجد نبوی-3

 نشر ، تکثیر و پخش قرآن در سرزمین های اسالمی-4 

1 

 کدام گزینه از شروط نماز می باشد ؟  19

 پاکی بدن از نجاست-1

 رو به قبله کردن-2

 پوشاندن بدن ) ستر عورت (-3

 مواردهمه -4

1 

  پیامبر اکرم ص  لقب فاروق را برای چه کسی برگزید 20

 حضرت عمر رض -1

 حضرت حسن رض -2

 حضرت عثمان رض -3

 حضرت علی رض -4

1 

 20 جمع :                                      پیروز و موفق باشید . پل بندی                                                           

 


