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(ع)

 .1ایي ؼبارت را کاول کًیذ« :به  ..........اؼتهاد کي ،تا  ........باطی».
الف) خذا ـ آخزتطًاس

ب) خذا ـ خذاطًاس

د) حاکهاى ـ دٌیاطًاس

د) ؼارفاى ـ آخزت طًاس

 .2بذبخت بشرگ کیست؟
الف) وزدى که دٌیا را به خاطز دٌیا ٍاگذارد.
ب) وزدى که بزاى خَدٌهایی ؼبادت ٍ کَطص کًذ.
د) وزدى که بزاى جلب تَجه سواوذار ،درٍؽ بگَیذ.
د) الف ٍ ب.
 .3اس دیذگاه اوام ػادق(ع) ،طیػه کذام ٍاقػیات را اٌكار ٌهیکًذ؟
الف) وػزاد ،سؤال قبز ،بهضت ٍ دٍسخ ،طفاؼت.
ب) وػزاد ،اواوت دٍاسده اوام(ع) ،سؤال قبز ،جشا ٍ پاداش.
د) اواوت دٍاسده اوام(ع) ،سؤال قبز ،بهضت ٍ دٍسخ ،طفاؼت.
د) وػزاد ،اواوت اوام ؼلی(ع) ،سؤال قبز ،بهضت ٍ دٍسخ.
 .4وطابق فزوایص حضزت ؼلی(ع) ،کسی که در دیي با وزدم دغلکاری کًذ  ........است.
الف) دطهي خذا ٍ وزدم
ب) دطهي خذا ٍ پیاوبز
د) طایسته ؼذاب خذا
د) ههه وَارد
 .5کسی که قزآى خَاٌذى را ٍسیله اوزار وػاش قزار دهذ در قیاوت چگٌَه وحضَر وی طَد؟
الف) با چهزهای سیاه

ب) با چهزهای آلَده

د) با چهزهای استخَاٌی

د) با چهزهای بزافزٍخته
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 .6اس دیذگاه اوام ؼلی(ع) ٌتیجه ٌیزٍوًذ طذى ٌفس چیست؟
الف) سستی اراده.

ب) دٌیاپزستی.

د) ؼجب ٍ کبز.

د) تجسس در اوَر وزدم.

ٌ .7خستیي وجاسات قَوی که جَاٌاى را به سبب اٌجام گًاه تأدیب ٌهیکًًذ چیست؟
الف) افشایص جزم ٍ جًایات.

ب) بیرغبتی به ؼبادت.

د) کاهص رٍسى.

د) وسلط طذى ستهگزاى بز آٌها.

 .8کذام وَرد اس آفات پذیزفته طذى ٌهاس ٌیست؟
الف) غیبت کزدى.

ب) حزظ ٍ طهغ.

د) طزابخَارى.

د) آسردى پذر ٍ وادر.

 .9بًذه با کذام خغلتها ،حقیقت ایهاى را به کهال ویرساٌذ؟
الف) فهن در دیي ،اخالظ در ؼبادت ،طكیبایی در بیهارىها.
ب) بزٌاوهریشى درست در اوز وػاش ،اخالظ در ؼبادت ،طكیبایی بز وغیبتها.
د) اخالظ در ؼبادت ،وذارا با وزدم ،طهادت در راه خذا.
د) فهن در دیي ،بزٌاوهریشى درست در اوز وػاش ،طكیبایی در گزفتارىها.
 .11بًذه به سبب کذام کارها اس ایهاى ،خارد ویطَد؟
الف) کفز ،گهزاهی ،کضتي بیگًاه ،تكبز ،غزٍر.
ب) کفز ،طزك ،گهزاهی ،فسق ،ارتكاب کبائز.
د) سَء ٌیت ،طزك ،فسق ،تكبز ،غزٍر.
د) کفز ،طزك ،پیهاىطكًی ،فسق ،غزٍر.
 .11وطابق فزوایص رسَل خذا(ظ) ،اس ٌضاٌههای طقاٍت  .....................است.
الف) ؼالقه به گًاه

ب) بیکاری

د) ؼیبجَیی اس وزدم

د) خضكیذگی چضن
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 .12اس دیذگاه اوام رضا(ع) خهزه بُخل چیست؟
الف) دطًام بسیار.

ب) بذگهاٌی به خذا.

د) بز باد رفتي آبزٍ.

د) ب ٍ د.

 .13اس دیذگاه اوام ؼلی(ع) خهزه تزحن بز بیرحن چیست؟
الف) واٌغ رحهت حق ویطَد

ب) وَجب تػجیل در ؼذاب ویطَد

د) وَجب خضن خذا ویطَد

د) الف ٍ ب

 .14اس دیذگاه اوام ؼلی(ع) سیَر احساى چیست؟
الف) بخضص فزاٍاى

ب) بخضص پًهاٌی

د) وًّت ٌگذاطتي

د) ههه وَارد

 .15بیهًاكتزیي ٍ فزواٌبزدارتزیي وزدم اس سلطاى کیست؟
الف) حزیعتزیي وزدم

ب) تزسَتزیي وزدم

د) ریاکارتزیي وزدم

د) کنخزدتزیي وزدم

 .16به خیز چه کسی اویذى ٌیست؟
الف) کسی که در ٌهاى اس خذا ٌتزسذ
ب) کسی که در پیزى اس گًاه باس ٌایستذ
د) کسی که هنٌضیي بذ داطته باطذ

د) الف ٍ ب

 .17اس دیذگاه پیاوبز(ظ) کذام اوَر باؼج ٍیزاٌی ٍ بیبزکتی خاٌه ویطَد؟
الف) ربا ،اسزاف ،طزابخَارى ،سٌا

ب) خیاٌت ،دسدى ،طزابخَارى ،سٌا

د) خیاٌت ،اسزاف ،دسدى ،ریا

د) ربا ،دسدى ،طهغ ،حسذ

 .18خهزه خَاهصهاى ٌفساٌی ٍ آرسٍى دراس چیست؟
الف) باسداطتي آدوی اس حق ٍ سیزىٌاپذیزى
ب) اس یاد بزدى آخزت ٍ پزداختي به اوَر بیهَده
د) باسداطتي آدوی اس حق ٍ اس یاد بزدى آخزت
د) سخًاى بیهَده ٍ یاٍه ٍ ٌابَدى در دٌیا

(ع)
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 .19اس دیذگاه اوام ػادق(ع) کحیفتزیي گًاهاى کذاوًذ؟
الف) کضتي حیَاٌات بیسباى

ب) ٌذادى وهزیه سى

د) ٌپزداختي وشد کارگز

د) ههه وَارد

 .21رٍس قیاوت به چه کساٌی ٌذا ویطَد که «اى ٌابكار! ؼهلت بز باد رفت! بزٍ ٍ وشدت را اس
ههاى بگیز که به خاطز اٍ کار کزدى»؟
الف) ریاکار

ب) رباخَار

د) وتػغب

د) وتهلّق

 .21اس دیذگاه اوام کاظن(ع) بهضت بز چه کساٌی حزام طذه است؟
الف) وتكبز ،کذاب ،ریاکار.

ب) سخيچیي ،ویگسار ،دیَث.

د) وتكبز ،ویگسار ،ریاکار.

د) سخيچیي ،کذاب ،دیَث.

 .22حضزت ؼلی(ع) ویفزوایذ :اسزاف وَجب ٍ ..........ویاٌهرٍی وَجب  .........است.
الف) ٌابَدی ـ تَاٌگزی

ب) تًفز ـ بشرگی

د) دٌیاپزستی ـ وحبت خذا

د) الف ٍ د.

 .23پیاوبز خذا(ظ) اس پَطیذى کذام ٌَع لباس ٌهی فزوَد؟
الف) لباسی که به سیبایی طهزه باطذ.
ب) لباسی که به سطتی طهزه باطذ.
د) لباسی که تًَع رٌگ سیادى داطته باطذ.
د) الف ٍ ب.
 .24کذام افزاد با هاواى در یل درجه اس آتص قزار ویگیزٌذ؟
الف) بذؼتگذاراى.

ب) رباخَاراى.

د) سػایتکًًذگاى.

د) ضایغ کًًذگاى حقَق وزدم.

 .25در قیاوت اس دهاى کذام گزٍه آتص سباٌه ویکضذ؟
الف) رباخَاراى

ب) آٌاى که وال یتین را به ٌاحق ویخَرٌذ

د) طزابخَاراى

د) آٌاى که وال غغبی ویخَرٌذ
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(ع)

 .26خهزه هنٌضیًی با طهزیاراى ٍ دٌیاپزستاى چیست؟
الف) ٌابَدى دیي ٍ ایجاد ٌفاق.

ب) سًگذل طذى ٍ اس بیي رفتي فزٍتًی.

د) خیاٌت به خلق ٍ ایجاد طبهه.

د) الف ٍ ب.

 .27آطكارتزیي وًافق کیست؟
الف) کسی که به فزواىبزى اس خذا فزواى ویدهذ ٍ خَد بذاى ؼهل ٌهیکًذ.
ب) کسی که در ظاهز خیزخَاه است ٍ در ٌهاى بذخَاه.
د) کسی که اس گًاه باسویدارد ٍ خَد اس آى باسٌهیایستذ.
د) الف ٍ د.
 .28پیاوبز خذا(ظ) ویفزوایذ« :هزگاه  .............ستَده طَد ،ؼزش بلزسد ٍ پزٍردگار
به خضن آیذ».
الف) بذکار

ب) ٌاداى

د) وتكبز

د) خائي

 .29کذام اوز بزاى تغییز دادى ٌػهت خذا ٍ طتاب بخضیذى به خضن ٍ ؼذاب اٍ وؤخز است؟
الف) خَردى به ٌاحق وال یتین

ب) پافضارى در ستهگزى

د) ریاکارى

د) بیاؼتًایی به اوز به وػزٍف ٍ ٌهی اس وًكز

 .31اس دیذگاه اوام ؼلی(ع) بزتز اس گضایص در وال چیست؟
الف) پزهیشگارى دل

ب) ػذاقت

د) احساى ٌهاٌی

د) تيدرستی

