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  است؟ کدام زندگی گواراترین )ع( المؤمنین امیر منظر در .1
 علم کسب با همراه زندگی( الف
  صالح با افراد زندگی( ب
 تکلف بدون زندگی( ج
 جسمی سالمت با زندگی( د
 

           است؟ مورد کدام روزی جذب عامل ترینقوی .2
  طهارت بر مداومت( الف
 طهارت از پس گرفتن وضوع( ب
 بینی و دهان شستشوی( ج
 زدن مسواک( د
 

  است؟ مورد کدام «کنید پاکیزه را قرآن راه» : فرمایندمی که این از(  ص) اکرم پیامبر منظور .3
 .بگیرید وضو خواندن قرآن از قبل(الف
 .بزنید مسواک خواندن قرآن از قبل( ب

 .کنید تالوت قرآن قبله به رو( ج
 موارد همه( د
 

  «.کن همراهی آید راه تو با که چندان دردت با »؟چیست عبارت ایندر )ع( امیرالمؤمنین مراداز .4
 بپرداز آن درمان و مداوا به( الف
  مپرداز درمان به است پذیر تحمل که زمانی تا( ب
 اشب درد آن عالج پی در دعا با( ج
 کدام هیچ( د
 

  است؟ کدام ،شود می آخرت و دنیا گیریبهره از مانع که خصلتی دو )ع( صادق امام روایت بنابر .5
 خوری پر و پرخوابی(الف
  حوصلگی بی و تنبلی( ب
 تنبلی و بیکاری( ج
 بدگویی و فحاشی( د
 

 است؟ روزی از محرومیت و فقر موجب خواب کدام .6
 عشاء نماز از بعد و ظهر نماز از قبل خواب( الف
 عصر نماز از بعد خواب( ب
  خورشید طلوع از پیش و عشاء و مغرب میان خواب( ج
 مغرب نماز از بعد و صبح نماز از قبل خواب( د
 

  نیست؟ رحم صله مصداق زیر موارد از یک کدام .7
    دادن هدیه(  الف
    اطعام( ب
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    عزاء مراسم در شرکت( ج
  شدن همدیگر همسایه( د
 

 ؟دنیاست در لباس کدام پوشیدن جزای آتش، از لباسی پوشیدن است شده نقل( ع)حسین امام از آنچه بنابر .8
 شهرت لباس( الف

 تفاخر لباس( ب 
  ابرایشم لباس( ج
 نما بدن لباس( د
 

 ؟آیدمی حساب به نیکوکاران از شخص و شودمی گناهان شدن بخشیده باعث والدین قبر زیارت روزی چه در .9
   دوشنبه( الف
    شنبه پنج( ب
   شنبه پنج صبح( ج
  جمعه( د
 

  شمارند؟برمی را مورد کدام زن عفت افزایش عوامل از )ع( کاظم امام .10
 مرد اخالقی خوش( الف
  همسرش برای مرد آرایش( ب
  خانه در مرد دستی گشاده( ج
 زن به دادن هدیه( د
 

  چیست؟ «کند یاری نیکی بر را فرزندش که کسی کند رحمت خدا»: فرمایندمی که این از )ص( اکرمپیامبر مراد .11
 .گزیند همسر برایش شد بزرگ که هنگامی( الف

 .زند صدا نیکو نام آن با را او و نهد او بر نیکو نام( ب

 .دهد شخصیت او به و دبدار گرامی را او( ج

 .گذرد در ؛است دشوار برایش آنچه از و بپذیرد او از اوست توان در آنچه( د
 

 ؟است زن کدام پاداش( س)زهرا حضرت با شدن محشور و قبر عذاب شدن داشته بر .12
 .ببخشد همسرش به را مهرش که زنی( الف

 .باشد شکیبا همسرش تنگدستی بر که زنی( ب 

 .کند خدمت شوهرش به که زنی( ج
 .کند اطاعت همسرش از که زنی( د
 

 ؟شوندنمی محاسبه گروه کدام( ص)خدا رسول فرمایش اساس بر .13
 .بگویند االا... الاله تا کنند تربیت را کودکانی که کسانی( الف

  دارند کودکانه رفتار کودکان با که کسانی( ب 

 .کنند شاد را کودکان که کسانی( ج
 .کنندمی سالم کودکان به که کسانی( د
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  دانند؟می ی چیز چه موجب را خانواده به خدمت ( ص)اکرم رسول حضرت .14
 بزرگ گناهان کفاره( الف
 الهی خشم نشاندن فرو( ب
 بهشتی حوریان مهریه( ج
 موارد همه( د

 ؟کنندمی ارائه است، شده سخت قلبشان که کسانی بر را ایتوصیه چه( ص)اکرم پیامبر .15
 .بکشد دست سرش بر و کند مهربانی وی با و شود نزدیک یتیمی به( الف

  .کند رحم ضعیفان به و دهد، پناه یتمی به( ب 
 .باشد مهربان مادرش و پدر با( ج
 .کند مدارا خود برده با( د
 

  ؟کدامند چیز سه آن داند،میوند خدا نزد کارها ترین محبوب جمله از را چیز سه (ص)کرم رسول حضرت .16
 وی اندوه ساختن برطرف و بدهکار بدهی پرداخت گرسته، مسلمان کردن سیر( الف

  بدهکار اندوه کردن برطرف ماندگان، راه در به کمک زنان، بیوه حال به توجه( ب 
 تواضع همسایگان، از دستگیری ناتوان، بدهکار به مهلت( ج
 مهاجران به رساندن یاری حقوق، ادای و ثواب کسب در صبر رحم، صله( د
 

 است؟ کرده ویران بار ده را المعمور بیت و مکه که است فردی بسان کسی چه .17
 .بشمارد سبک و خوار را دستی تهی مؤمن کس هر( الف

 .دارد گرامی اشتوانگری سبب به را توانگری کس هر( ب 
 .دهد آزار حق بدون را مؤمنی فقیر کس هر( ج
 .کند اهانت فقرش سبب به را فقیری کس هر( د
 

  ؟است داده یبشارت کند؛ چه کفن را مردگان که کسی به پاداشی چه)ص(  پیامبر .18
 .بپوشاند ابریشم و بهشت دیبای از را وی خدا( الف

 .است شده زاده مادر از که روزی همانند شود،می خارج گناهانش از( ب 
 .سازدمی  محشوربا عزت  همگان برابر در را وی قیامت روز خداوند( ج
 .شودمی داده وی به شفاعت چهار( د
 

 ؟است فرشتگان دعای با برابر. ........دعای «ع»صادق امام فرموده به .19
 والدین (الف
 میهمان( ب
 بیماران( ج
 عالمان( د
 

 «. ..… چه اگر بدار گرامی را مهمانت»: فرمودند )ع(المؤمنان .امیر20
 .باشد کافر( الف
 .باشد حقیر( ب
 .نباشد مسلمان( ج
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 .باشد تو مال دزد( د
 

 


