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طبق حدیث گهربار پیامبر اکرم )ص( ، غیبت باعث عدم قبولی ............. می شود و طبق سخن امام صادق )ع( ، بین میزان . 1

  رابطه ی مستقیم وجود دارد .قبولی نماز و .................. 

  یاد خدا  -( نماز و روزه 4یاد خدا          -( فقط نماز3دوری از گناه         -نماز و روزه ( 2      وری از گناهد  -فقط نماز ( 1
 

  است؟ بر اساس سخن حضرت علی )ع( ارزش هر انسانی با چه معیاری سنجیده می شود ومحبت درزندگی تا چه حد اثرگذار. 2

  خود را شبیه محبوب می کند .محبّ  -چیزی است که به آن عالقه دارد ( 1

 محبّ خود را شبیه محبوب می کند .  -میزان ایمان و عمل اوست ( 2

 محبوب خود را شبیه محبّ می کند .  -چیزی است که به آن عالقه دارد  (3

 محبوب خود را شبیه محبّ می کند .   -( میزان ایمان و عمل اوست 4
 

بیش از کسی که روزه گرفته ، پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد » ر چگونه است ؟احکام روزه به ترتیب در شرایط مذکو. 3

  .   «روزه داری که بعدازظهر مسافرت می کند »  ،« چهار فرسخ برود 

 ی خود را ادامه دهد .باید روزه  -خود را افطار کند  یمی تواند روزه( 1

 ی خود را ادامه دهد .باید روزه  -افطار کند ی خود را فرسخی برسد ، باید روزه 4( وقتی به 2

 فرسخی افطار کند . 4ی خود را بعد از می تواند روزه  -ی خود را ادامه دهد ( باید روزه3

   ی خود را افطار کند .می تواند روزه  -ی خود را افطار کند فرسخ برسد ، باید روزه 4وقتی به ( 4
 

بر آن جا که حضرت علی )ع( گذشت ایام را علت از هم گسیختگی تصمیم ها می داند ،  رضایت خدا ، بازتابی از چیست و. 4

  ی تلقی کردن چه اقدامی تأکید می کند ؟جدّ

 عهد بستن با خدا  -( عهد بستن با خدا 2   بستن با خداعهد  -باقی ماندن بر پیمان ( 1

  مراقبت -( عهد بستن با خدا 4    مراقبت  -( باقی ماندن بر پیمان 3
 

را در به میزانی که انسان به دستورات کسی احترام بگذارد و فرمان های او را انجام دهد ، محبت و دلبستگی به او » مفهوم . 5

   ، مربوط به چیست و با کدام آیه هم مفهوم است ؟«وجود خود بیشتر می کند 

 «  ... حبّون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهللإن کنتم تُ»   -محبت به خدا ( 1

  « انداداً یحبّونهم ... و من النّاس من یتّخذ من دون اهلل »   -( پیروی از خدا 2

   « و من النّاس من یتّخذ من دون اهلل انداداً یحبّونهم ... »   -( محبت به خدا 3

 « إن کنتم تُحبّون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل ... »   -( پیروی از خدا 4
 

 

 



قدم نهادن در مسیر بندگی خدا در راه سعادت ، با ................ به عنوان ............... قدم از اقدامات الزم برای قدم گذاشتن . 6

  مرتبط است.

 دومین  -تصمیم و عزم برای حرکت ( 2   لیناوّ  -تصمیم و عزم برای حرکت  (1

  دومین  -( عهد بستن با خدا 4    لیناوّ  -( عهد بستن با خدا 3
 

ی حرکت به سوی برترین اهداف زندگی است ، ی موانع ............. و تسهیل کنندهبه قدرت و تسلطی که برطرف کنندهدستیابی . 7

  در گرو ................ است که .................. .

 شد .مصداق کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش های دل می با  -روزه گرفتن   -درونی ( 1

 به عهد خویش با خدا می باشد .ی وفاداری آدمی نشانه  -نماز خواندن   -( بیرونی 2

 مصداق کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش های دل می باشد .   -نماز خواندن   -( درونی 3

  ی وفاداری آدمی به عهد خویش با خدا می باشد . نشانه  -روزه گرفتن   -( بیرونی 4
 

را انیس « و من النّاس من یتّخذ من دون اهلل اندادًا ... » ی ی مبارکهبرای کدام حدیث گهربار یک مبنای قرآنی پیدا کنیم که آیه .8

  جان خود کنیم ؟ 

 «کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند ، او را دوست ندارد . » ( 1

 «.  قلب انسان حرم خداست ، در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید» ( 2

 «ی چیزی است که دوست می دارد . ارزش هر انسان به اندازه( « 3

   «.  بارالها ! ای آرمان دل مشتاقان و ای نهایت آرزوی عاشقان ، دوست داشتنت را از خودت خواهانم» ( 4
  

  ستور می باشد ؟ی عمل به کدام دبا توجه به آیات قرآن کریم ، فراهم شدن امکان دستیابی به تقوای الهی ، ثمره. 9

  «وَ اصبِر عَلی ما اَصابَک اِنّ ذلکَ مِن َعزمِ االُمور ( » 2 « لِکُم کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کَتِبُ عَلَی الَّذینَ مِنْ قَبْ» ( 1

 «فِر لکُم ذُنوبَُکم م اهلل وَ یَغفاتّبعونی یُحبِبْکُ( » 4  «وَ أَقِمِ الصَّاله اتلُ مَا أَوحِی إلَیکَ مِنَ الکِتابِ ( » 3
 

  چیست ؟ی وفا کردن به عهدی که با خدا بسته شده است با توجه به آیات قرآن کریم ، نتیجه. 10

 خداوند نیز به پیمان خود وفا کرده و به زودی پاداش عظیم به او داده خواهد شد .( 1

 ش برطرف می شود . ( موجب صالح کارهایش شده و عیوب2

 یوب خود پی برده و آن ها را برطرف کرده و به پاداش عظیمی خواهد رسید .( به ع3

  ( بر تصمیم ها و کارهایش پایبند بوده و خداوند از او راضی خواهد شد .4

 

  

 

 



وان در کدام آیه شریفه از سوره حمد عن "کسانی که خدا بر آنها خشم گرفته یا راه را گم کرده اند". قرار ندادن خود در زمره 11

 شده است ؟

 ( غَیر المَغضوِب عَلَیهِم وَال الضّالّین2َ( اَلحَمدُ للّه رَبّ العالَمین                                          1

 ( اهدِنا الصِراطَ المُستَقیمَ 4( ایّاکَ نَعبُدُ وَ اّیاکَ نَستَعین                                       3

 

، که بیانگر آن ...... و ........... استمی گوییم : ... "پایه و اساس اسالم، با حفظ رتبه تقدّم و تأخّر، چیست؟"د . اگر از ما بپرسن12

 جمله.................می باشد.

 "ال اله الّا اهلل" –تَولّی  –( تَبَرّی 2"                                      ال اله الّا اهلل" –تَبَرّی  –( تَولّی 1

 "ایّاکَ نَعبُُد وَ ایّاکَ نَستَعین " –تَولّی  –( تَبَرّی 4             "   ایّاکَ نَعبُدُ وَ ایّاکَ نَستَعین" –تَبَرّی  –( تَولّی 3

 

 . حکم شرعی کسی که می خواهد ده روز و بیشتر، در محلی که سفر کرده است بماند، این است که باید.............13

 ( نمازش را کامل بخواند و روزه اش را هم بگیرد.2ه بخواند و روزه اش را هم بگیرد.         ( نمازش را شکست1

 ( نمازش را کامل بخواند و روزه اش را نگیرد.4( نمازش را شکسته بخواند و روزه اش را نگیرد.             3

 

 ؟یستصحیح ن. کدام یک در مورد احکام روزه 14

 ی بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل است.( اگر روزه دار سهواً چیز1

 ( اگر روزه دار چیزی را که الی دندانش مانده عمداً بخورد، روزه اش باطل است.2

 ( روزه دار نباید غبار غلیظ، دود سیگار و تنباکو و مانند آنها را به حلقش برساند.3

 ( اگر روزه دار، استفراغ عمدی نماید، روزه اش باطل می شود.4

 

 مفهوم قابل برداشت از اَبیات زیر، در کدام گزینه بیان شده است؟. 15

 تا در طلب گوهر کانی، کانی       تا  در هوس لقمه نانی، نانی

 این نکته رمز اگر بدانی، دانی       هرچیز که در جُستن آنی، آنی

 ( کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد.1

 داست، در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.( قلب انسان حرم خ2

 ( ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست می دارد.3

 ( کسی که دوستدار خدا باشد، در مقابل زشتی و ستم سکوت نمی کند.4

 

 

 



 کسی که عمداً روزه ماه مبارک رمضان را نگیرد، باید.............. 16

 به فقیر بدهد. را برای هر روز یک مُّد گندم، جو، برنج و مانند آنها( هم قضای روزه اش را بگیرد و هم 1

 ( باید هم قضای آن را به جای آورد و هم کفّاره بدهد.2

 ( کفّاره جمع بر او واجب می شود.3

 ( باید هم به شصت فقیر طعام بدهد و هم برای هر روز که خورده، دو ماه روزه بگیرد.4

 

 د که رسول خدا)ص( در منزل، اوقات خود را به چه قسمت هایی تقسیم می کرد؟امام حسین)ع( نقل می کن. 17

 رسیدگی به َایتام –سوارکاری و تیر اندازی  –( عبادت 2رسیدگی به َایتام           –سوارکاری و تیر اندازی  –( کار خیر 1

 کارهای شخصی –اهل خانه  – ( کار خیر4کارهای شخصی                              –اهل خانه  –( عبادت 3

 

 کدام یک از اَفعال نماز به ما کمک می کند تا دیگران در دل ما جای نگیرند؟. 18

 ( توجه به بزرگی خداوند در هنگام تکبیر2( غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار                              1

 انجام به موقع نماز و دقت در اقامه اول وقت( 4                      ( قرائت صحیح و بدون اِشکال آیات و اَذکار3

 

 چیست؟ "نگاه از روی خشم به پدر و مادر"مطابق فرمایش امام صادق)ع(، نتیجه . 19

 ( نمازش از سوی خدا پذیرفته نیست، مگر اینکه والدین در حق او کوتاهی کرده باشند.1

 ببخشند.( روزه اش قبول نمی شود، هرچند والدین او را 2

 ( روزه اش قبول نمی شود، مگر والدین او را ببخشند.3

 ( نمازش از سوی خدا پذیرفته نیست، هرچند والدین در حق او کوتاهی کرده باشند.4

 

 . بعد از محاسبه و ارزیابی، اگر معلوم شود که سستی ورزیده ایم، نوبت چیست؟20

حقشان را ضایع کرده ایم حاللیت بطلبیم چون مهم ترین حق، حق الناس  باید خود را مورد عتاب قرار داده و از کسانی که( 1

 است.

 باید خود را سرزنش کرده و از خدا طلب مغفرت کنیم و عهد مجدد با خدا بسته و وارد عمل شویم.( 2

 نوبت دقت و مراقبت از اعمال و کردار ما می رسد که باید انسان همواره ناظر اعمال خود باشد.( 3

حق اهلل می رسد که باید کوتاهی هایی را که در این زمینه انجام داده ایم، جبران کنیم و نماز و روزه ای را که قضا شده،  نوبت( 4

 انجام دهیم.


