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  باشد؟ داشته خصوصیتی چه باید جماعت امام و مؤذن روایت، براساس .1
 .باشند باتقواترین( الف
 .باشد باتقوا – صدا خوش( ب
 .باشد باسوادترین – صداترین خوش( ج
 .باشد تجوید به آگاه و عادل( د
 

  فرمود؟ چه شوند،نمی حاضر جماعت در که کسانی درباره اسالم .2
 ندهید همسر آنان به( الف
 ندهید مسئولیت آنان به( ب
 هستند منافق آنان( ج
 نکنید معاشرت آنان با( د
 

  دارد؟ پیامدی چه خیر، به دعوت ترک .3
   الهی عذاب( الف
   برکات رفتن بین از( ب
   ایمان اهل بر اشرار تسلط زمینه ایجاد( ج
 کم شدن روزی( د
 

  کند؟می رد را «خود دین به موسی خود دین به عیسی» دیدگاه آیاتی، چه .4
   عذاب آیات( الف
    انذار و تبشیر آیات( ب
   منکر از نهی و معروف به امر آیات( ج
 آیات والیت( د
 

  ؟وند کدام استخدا نزد عمل ترین محبوب .5
   نماز( الف
   منکر از نهی و معروف به امر( ب
   محرمات ترک و واجبات انجام( ج
 برتری طلبی در عبادت( د
 

  ؟کرد درخواست خود نسل برای را هایینعمت چه ابراهیم حضرت .6
   سالمت و آبادانی نعمت(  الف
   مکه آبادانی و نماز اقامه نعمت( ب
  رهبری و نماز اقامه نعمت( ج
 آنان بین از رسول شدن مبعوث و ممرد رهبری نعمت( د
 

  است؟ شده تشبیه چیزی چه به بایستد، نماز به جمعی میان که کسی روایت در .7
 کویر در سبزی درخت( الف
 ستارگان میان در خورشیدی( ب
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 ستارگان میان ماهی( ج
 جمع میان برافراشته پرچمی( د

 نیست؟ نماز به کنندگان دعوت هایویژگی از گزینه کدام .8
 روان بیان کافی، دانش تواضع،( الف
 استقامت دلسوزی، اخالص،( ب
 گری افراط و هوس و هوا از پرهیز( ج
 نامناسب بیان و مکان و زمان از پرهیز( د
 

  است؟ الزم چیزی چه نماز، به دیگران دعوت از قبل .9
 خانوادگی و فردی خودسازی( الف
 معاد و مبدا به اعتقاد تقویت( ب
 عمل و ایمان تقویت و شناخت( ج
 او از استمداد و خدامحوری( د
 

  است؟ شده بیان چیزی چه دلیل خشوع، نداشتن و سنگدلی .10
 خودمحوری و استکبار( الف
 حق برابر در لجاجت و نافرمانی( ب
 نمازخواندن سنگینی و رغبتیبی( ج
 گناه و دینیبی( د
 

  است؟ کدام خداوند از تشکر اثر ترینمهم .11
 خدا سپاسگزاری( الف
 وجدان و عقل سپاسگزاری( ب
 شیطان دام از ایمنی( ج
 تکبر و غفلت از ایمنی( د

 

  است؟ شده سفارش نماز، سجده در چیزی چه روایت، براساس .12
 قیامت به توجه( الف
 )عج( زمان امام فرج( ب
 خانواده به توجه( ج
 خیری به عاقبت( د

 

  کند؟می بیان ایمان اهل محبوبیت عامل را چیزی چه قرآن .13
 خدا برای نیک کار( الف
 نمازشب و تهجد( ب
 خدا با ارتباط و دعا( ج
 نیک اخالق( د

 

  است؟ مادرشان و پدر از بیشتر کسانی چه از مردم الگوگیری و تاثیرپذیری .14
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 پیامبران( الف
 معلمان( ب
 چهره های معروف مسئوالن( ج
 دوستان( د

  کرد؟ فرمود نهی یگروه اموات چهبر نمازخواندن از را پیامبر خداوند .15
 جنگ از فراری منافقان( الف
   نفوذی دشمنان( ب
 شکنان حریم و کنندگان مسخره( ج
 مسلمین جماعت کنندگان ترک( د
 

  کند؟می بیان چیزی چه را والدین شدن بهشتی علل از یکی قرآن .16
 فرزندان تربیت( الف
 فرزندان به نسبت دلسوزی( ب
 فرزندان به قرآن آموزش( ج
 فرزندان به حالل تغذیه( د
 

 پیامبر)ص( از والدین آخرالزمان)عج( به سبب چیست؟شکایت  .17
 نماز به سبب سستی در امر (الف
 به سبب عدم تعلیم واجبات( ب
 به سبب گرایش به افراد جاهل( ج
 به سبب اهمیت ندادن به تربیت فرزندان( د
 

  است؟ کدام شیعیان شناخت معیار روایت، براساس .18
 وقت اول نماز در حضور( الف
 مسلمانان جماعت در حضور( ب
 ظاهری آراستگی( ج
 ظاهری عفت و حیا( د
 

  داند؟می گزینه کدام را فرد خوبی محور( ع)صادق امام .19
 نیکش عمل( الف
 نیکش عمل و ایمان( ب
 نمازش کیفیت( ج
 مردم با ارتباطش چگونگی( د
 

   است؟ کدام نماز آموختن در مؤثر عامل کودکان، از نظرسنجی اساس بر .20
 پدر از خانه( الف
 مادر از خانه( ب
 نمازگزاران از مسجد( ج
 معلمان از مدرسه( د
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