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 است؟ بشری جوامع فساد سرچشمه گزینه کدام .1
 فطرت و عقل از غفلت( الف
 غیرخدا عبودیت( ب
 پیامبران نافرمانی( ج
 شیطان پذیری والیت( د
 

 ............ ،که است بيشتر عبادتي پاداش ،(ص) اکرم رسول نظر از .2
 باشد ترصحیح( الف
 باشد تر مخفی( ب
 باشد آشکار( ج
 باشد جماعت به( د
 

  ؟عابد مي شود انسان فسق و بدعاقبتي سبب گزینه کدام .3
 شدن مغرور( الف
 زدن تهمت( ب
 نادانی و جهل( ج
 فاسق پشیمانی و توبه( د
 

 است؟ گزینه کدام بيانگر ای، گوینده هر سخنان به سپردن گوش روایت، اساس بر .4
 او محبوبیت( الف
 او به گرایش( ب
 او پرستش( ج
 او پذیرش( د
 

 است؟ چگونه خداوند نزد باشد، داشته دوام که اندکي کار .5
 است بهترین( الف
 است ترین محبوب( ب
 است ترین مقبول( ج
 است ترین فضیلت با( د
 

 باشد؟مي مکلف هر عبادت وجوب شرایط از گزینه کدام .6
 است تکلیفی و عبادی بلوغ( الف
 است سیاسی بلوغ( ب
 است اقتصادی بلوغ( ج
 مورد هرسه( د
 

 است؟ الزم عمل، اصل از بيش توجه به چه چيزی (ع)علي امام منظر از .7
 عمل قبولی( الف
 عمل نیت( ب
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 عمل در اخالص( ج
 عمل مقدمات( د

 ؟ است کدام عبادت فلسفه ترینبزرگ .8
 تعلیم( الف
 تسلیم( ب
 انسان تأدیب( ج
 الهی حکمت و علم(  د
 

 است؟ مسلماني هر عملي گيریجهت و اعتقادی هایپایه تریناساسي بردارنده در گزینه کدام .9
 دعا( الف
 مناجات( ب
 اذان( ج
 نماز(د
 

 باشد؟نمي خالص نيت دنيوی آثار از گزینه کدام .10
 جامعه مدیریت( الف
 اقتصادی وضع بهبود( ب
 اجتماعی خوب روابط( ج
 جامعه فرهنگی مدیریت( د
 

 است؟ کدام نماز پذیرش و قبولي ميزان حدیث، به توجه با .11
 عابدانه( الف
 آگاهی و تعقّل( ب
 عشق و معرفت( ج
 خاشعانه( د
 

 ؟کدام استمي شود  انسان عبادت بطالن موجب که حرامي عمل .12
 ریاکاری( الف
 خواری شراب( ب
 دزدی( ج
 نامحرم به نگاه( د
 

 ؟مي باشد مؤثر عاملي اقتصادی امور بهبود و اجتماعي عدالت اجرای در گزینه کدام .13
 خالص نیّت( الف
 خداپرستی و عبودیت( ب
 دینی امور به پایبندی( ج
 هیچکدام( د
 

 باشد؟نمي اخالص به نزدیکي های راه از گزینه کدام .14
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 آفرینش در تفکر( الف
 الهی های نعمت به توجه( ب
 خودش ناتوانی به توجه( ج
 قطعی سود به توجه( د

 است؟ رحمت و امان نشانه و او به وابستگي ،خداوند بندگي نشان گزینه کدام .15
 نماز( الف
 اخالص( ب
 ا... بسم( ج
 دعا( د
 

 نيست؟ الهي رحمت مظاهر از گزینه کدام .16
 بخشایش و رحمت( الف
 روزی و رزق( ب
 هابدی به هاخوبی تبدیل( ج
 هاسختی و بالها( د
 

 ؟مي نماید معرفي گزینه کدام سبب را طوالني قنوت( ص)خدا رسول .17
 روزی گشایش(الف
 دعا استجابت( ب
 قیامت حسابرسی آسانی( ج
 نماز قبولی و خدا خشنودی( د
 

 کند؟ مي نزدیک خداوند لطف و( ص) اکرم پيامبر اخالق به را انسان گزینه کدام .18
 کردن سالم در سبقت( الف
 سالم پاسخ در سبقت( ب
 دادن بهتر را سالم پاسخ( ج
 کودکان به کردن سالم( د
 

 کند؟مي جبران را نماز نواقص و صدقه و هدیه گزینه کدام .19
 نماز تعقیبات( الف
 )س(زهرا حضرت تسبیح( ب
 نوافل( ج
 شکر سجده( د
 

 ؟ندارد ارزش … دليل بي و بشوند را اذان صدای که کسي نماز .20
 .بیندازد تأخیر به( الف
 .نکند شرکت نمازجماعت در( ب
 .بخواند عجله با( ج
 .نشود حاضر مسجد در( د
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