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 شد؟ خواهند یزیچ چه آمدن دیپد به منجر نشوند، تیریمد هدف، یب یها یسرگرم اگر-1

 طیتفر و افراط(د                                 عادت و ادیاعت(ج                               ینادان(ب                       یفراموش(الف

 

 هب بخاطرضرر، نگرفتن روزه به خداوند کردن امر و.......یمعنا به پوشش و حجاب در گرفتن آسان و بودن راحت-2

 .باشند یم...... یمعنا

 افراط– طیتفر(د                   طیتفر – افراط(ج                           تساهل – سهولت(ب                 سهولت – تساهل(الف

 

 ند؟ک یم عطا او به یزیچ بخواهدچه یخوب و ریخ یکس یبرا خداوند اگر "وآله هیعل …ا یصل"اکرم رسول ۀفرمود به-3

 زگاریپره دوستانِ(د                         ادیز اموال(ج                                          عقل(ب                               مانیا(الف

 

  ست؟ین حیصح نه،یگز کدام-4

 شود یم نید در بدعت موجب وسواس،(الف

 است یشاداب و نشاط عبادات، در یاصل رکن(ب

 شود یم بزرگ یبالها سبب خداوند، دستورات به نکردن عملج(

 است خداوند عبادت در فقط ،یتوانمند و عمر طول( د

 

  ست؟یچ ولباس پوشش داشتن از هدف م،یکر قرآن نظر از-5

 رسوم و آداب و فرهنگ حفظ(د                     ظاهر حفظ(ج                 ها یزشت پوشاندن و ییبایز(ب                         تفاخر و ییبایز( الف

 

 "یتُفن و یوتُطغ یتُرد المال، ثروۀ" معناست؟ چه به "وآله هیعل …ا یصل "امبراکرمیپ شیفرما نیا-6

 شودیم انسان ینابود و یسرکش و سقوط موجب ادیز ثروت(الف

 شودیم فتنه و یسرکش و ینابود موجب ادیز ثروت(ب

 شودیم ینابود و یسرکش و ارتداد موجب ادیز ثروت(ج

 شودیم فتنه و یسرکش و ارتداد موجب ادیز ثروت(د

 

 است؟ نادرست موارد، از کی کدام-7

  شوند یم وحسرت غفلت باعث فرزندان و غرور آرزوها،(الف

 است شده سفارش یها یازسرگرم همسر با کردن یشوخ(ب

 شود یم غفلت سبب مومنان یبرا زنان از حالل یمند بهره( ج

 چکدامیه(د

 

 شود؟ یم گفته "مُترِف " یکسان چه به-8

 زده ایدن ثروتمندانِ(د                         زانیگر نید و زانیست نید(ج                     تکبر اهل(ب                           یتقو و زهد اهل( الف

 

 دانند؟ یم یزیچ چه در را ایدن در نفس عزت نیبزرگتر "السالم همیعل "معصوم انیشوایپ  -9

 یبردبار و صبر(د                                     عزلت(ج                         حالل مال(ب                     مردم از طمع قطع و قناعت( الف

 

 ست؟ین درست "ثروت و مال" ۀدربار نهیگز کدام-10

 باشد یبندگ و آرامش ۀلیوس تواند یم ثروت و مال(ب                                     است فضله حرام، مال و فضل حالل، مالِ(الف
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 کند فراهم را وآخرت ایدن ادتسع تواند ینم ثروت، و مال(د                               شود خدا ادی از غفلت سبب تواند یم وثروت، مال(ج

 

 است؟ قرارداده ییمبنا برچه را خود یِنید یها آموزه و نید اساسِ خداوند،-11

 تساهل – فطرت(د                       مدار عقل سهولتِ – طرتف(جاستقامت               – فطرت( ب               فطرت – آزادی(الف

 

 ست؟یچ در "تکلف " با "تعبد " تفاوت -12

 شود یم انجام اطاعت قصد به عمل ، تکلف در اما است شتریب خطا احتمال تعبد در( الف

 است یینما خود قصد به عمل  تکلف، در اما شود یم انجام اطاعت قصد به عمل تعبد، در( ب

 .است اطاعت قصد به تکلف و ستین اطاعت قصد به عمل تعبد، در( ج

 است شتریب خطا احتمال تکلف در یول است اطاعت قصد به عمل تعبد، در( د

 

 ست؟یچ مطلوب و خوبه ی خان کی یِژگیو -13

 بودن ارزان بابودن،یز(ب                                احترام بودن، محکم بودن، عیوس( الف

 داشتن اهیگ و گل(د                                            داشتن ادیز اتاق بابودن،یز(ج

 

  هستند؟ ییمعنا چه به مدارا و وفق -14

 افراد تِیریمد یعنی مدارا و یرو انهیم یعنی وفق(الف

 گفتار و رفتار در متیمال یعنی مدارا و افراد تیریمد یعنی وفق( ب

  افراد تیریمد یعنی مدارا و گفتار و رفتار در متیمال یعنی وفق( ج

 یرو انهیم یعنی مدارا و گفتار و رفتار در متیمال یعنی وفق( د

 

 رود؟ ینم شمار به نیب واقع انسانِ یها یژگیو از نهیگز کدام-15

 کوشد یم خود بیمعا اصالحِ یبرا(الف

 کند یم مبارزه مشکالت با(ب

 کند یم قبول هست که یطیشرا درهمان خودرا یِزندگ(ج

 کند یم یزندگ ندهیدرآ و خواهند یم یشتریب وقت( د

 

 ست؟یچ ایر و نفاق ۀشیر-16

  نفس به اعتماد نداشتن(د                                     غرور( ج                          نفس به اعتماد داشتن(ب                         شرک(الف

 

 بود؟ چه (السالم هیعل) نیحس امام نظر از کربال، در)ع( تیب اهل با انیکوف رفتار لیدال از یکی -17

 کوفه اهل کافرشدن(د                   جهالت(ج                       حرام از کوفه اهل یها شکم شدن پُر( ب                    یاندوز ثروت( الف

 

  معناست؟ چه به یزندگ در اقتصاد-18

 کردن خرج جا به و یرو انهیم(د                 ثروت و مال یآور جمع(ج                    کردن نهیهز(ب               درآمد کسب در یرو انهیم( الف

 

 معناست؟ چه به "تفرعن " -19

 یتیهو یب( د                                  اضطراب( ج                           تجمل(ب                               ینیب خودبرتر(الف

 

 دارد؟ شارها یمطب چه به "تَخلُدون لعلکم مصانعَ تتَّخذونَ و تَعبَثونَ یۀٌآ عٍیر بکلِّ أتَبنُنَ " ۀفیشر یۀآ -20
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 هوس و یهو یزروا محکم و بایز یها ساختمان ساختن( ب                                   یبهشت یبناها در یجاودانگ و خُلد(الف

 داوندخ تیرضا  یبرا بایز یبناها ساختن(د                                                      محکم عیصنا ساختن(ج


