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  ویژگی اصلی ماه مبارك رمضان از منظر قرآن کریم کدام است ؟ -1

  ریاضت -الف

  انسان سازي -ب

  زهدورزي-ج

  شناخت محرومیت ها -د

   کرده است؟ پیامبر در فرمایش گهربارش، اصالح و فساد بدن را مشروط به اصالح چه چیزي -2
  چشم -د قلب                -ج       عقل   -ب زبان              -الف

 روزه هاي سنت در طول سال کدام گزینه است ؟ -3
  الف ـ روزه اول شعبان، تاسوعا و عاشورا 

   روز جمعه ، عرفههاي  ب ـ روزه 

     ج ـ روزه وصال و دهه ذي الحجۀ 
  د ـ روزه هاي دوشنبه و پنجشنبه ، تاسوعا و عاشورا ، روز اول ذي الحجۀ ، روزه عرفه و شش روز از شوال          

  ند؟ه اامام صادق علیه السالم در بیان اهمیت ماه رمضان چه فرمود-4

  در این ماه گناهان آتش می گیرد و محو می شود.-الف

  خداست.این ماه، ماه عبادت و راز و نیایش با -ب

  ماه مبارك رمضان است. ،چشم و چراغ ماه هاي سال-ج

  عمل در این ماه از هزار ماه دیگر برتر است.-د

  اند؟ فرموده بیان چگونه را رمضان ماه در پروردگار عنایت آله و علیه اهللا صلی پیامبر	-5

  خداوند در این ماه به همه بندگان نظر رحمت دارد.-الف

  مالئکه خود می فرماید از عصر به بعد لغزش هاي بندگان را ننویسند به خداوند-ب

  .یابند دست الهی تقواي به بندگانش تا گردانید واجب را روزه ماه این در خداوند-ج

  .است داده قرار آتش برابر در سپري را روزه خداوند-د

  کنند؟ می توصیف چگونه را رمضان ماه نماز اوقات آله و علیه اهللا صلی پیامبر	-6

  بندگانش دارد. به رحمت نظر خداوند که است لحظات بهترین اوقات این-الف



  .دهد می پاسخ بنده نیاز و راز به خداوند اوقات این در-ب

  .کند می اجابت را دعایش و گفته لبیک را بنده نداي خداوند اوقات این در-ج

  همه موارد.-د

  چیست؟ شعبانیه خطبه در آله و علیه اهللا صلی پیامبر بیان به رمضان مبارك ماه در اعمال برترین	-7

  .خدا هاي حرام از پرهیز-الف

  ردن نمازها در اول وقت.آو جا به-ب	

  .دادن صدقه و افطاري-ج

  .شیعیان به کمک-د

 کند؟ کدام یک از کارهاي زیر، روزه ماه رمضان را باطل نمی -8
  .کند، انجام دهدنباشد، بدون اینکه کاري که روزه را باطل میهمین که فرد وسط روز نیت کند که روزه -الف
  .همین که فرد لقمه اي که از روي فراموشی به دهان گذاشته را بیرون نیاورد -ب
   را انجام دهد رکند کاري را انجام دهد که روزه را باطل کند بدون اینکه آن کافرد نیت  که همین -ج
 همه موارد -د

 سوره نمل براي استجابت دعا استنباط می شود کدامند؟ 65 آیهکه ازسه شرطی       -9

 توجه ویژه به خداوند، اضطرار، وضعیت نامساعد       -الف

 اضطرار، دعا در حق دیگران، وضعیت ناگوار     -ب

  توجه به خداوند، ناگواري اوضاع، صدقه دادن      -ج

  هیچکدام -د

  اي را سبب بینائی و شنیدن سخنان حق و هدایت معرفی می نمایند؟امیرالمؤمنین(ع) مشاهده چه صحنه  -10
	  

  																							 واقعی نماز برپاداشتن الف)
	  

  آسمانی پیامهاي به توجه ب)
	  

  																								ج) صحنه هاي پس از مرگ
	  

  است انسان عمل بر شاهد و ناظر خداوند اینکه به اعتقاد د)
	  

  ند؟ه اامیرالمؤمنین(ع) آل محمد(ص) را به چه چیزي تشبیه نمود -11
	  

  																		الف) ستارگان آسمان



  												 درخشان ماه ب)
  																								 تابان خورشید ج)	
  ج و الف د)	
	  

  شده است؟تشبیه طبق روایات ائمه معصومین شب قدر به چه چیزي  -12
	  

  رمضان ماه قلب الف)
	  

  ها شب سرور ب)
	  

  معصوم چهارده ج)
	  

  د) هر سه مورد
	  

  ند؟ه احضرت علی(ع) مردم را به کدامین ارزش در یاري خود فراخواند -13
   

                     صداقت ورع، عفّت، تقوي، الف)
   

  منکر از نهی و معروف امربه جهاد، شجاعت، غیرت، ب)
   

                        ج) ورع، اجتهاد، عفّت، سداد
   

  اخالص ورع، جهاد، عفّت، د)
  

  امیرالمومنین(ع) از چه چیزي بعنوان دژي محکم و استوار و قطع کننده نیش زهرآلود گناهان نام برده اند؟ -14
   

  قرآن به عمل الف)
   

  ب) تقوا و پرهیزکاري
   

  نماز برپائی ج)
   

  خدا راه در جهاد د)
  

  به صبر تعبیر شده است؟به چه جهت از روزه  -15	

  زیرا روزه گرفتن انسان را به یاد نعمت هاي الهی می اندازد و موجب شکران نعمت می گردد.-الف 

  زیرا روزه باعث پرورش روح و سازندگی باطن روزه دار می شود.-ب

  زیرا روزه دار مهار نفس سرکش را به دست می گیرد و بر شهوات و هوس ها چیره می گردد.-ج	



 انسان از همه گناهان پاك می شود.، را با روزه داري صحیح زی-د

 ارت هر اندازه به خداوند که این مگر بگذارد، یتیمى سر بر محبت دست که نیست مؤمنى زن و مرد هیچ	این روایت از کیست؟  -16
  آن دست کشیده است ثوابى برایش بنویسد. بر که مویى

  امام رضا(ع) -امام صادق(ع)                    د -ج            علی(ع)      -پیامبر اکرم(ص)     ب -الف

 است؟ کرده یاد عنوانی چه به را) السالم علیه( علی حضرت کریم قرآن در خداوند	 - 17

  امیرالمومنین -الف

  اخ الرسول اهللا -ب

  	جنب اهللا  -ج

  ن اهللایام -د

 ؟ است کدام کرده واجب خدا که حقی بزرگترین )ع( علی امام فرمایش مطابق-18
 دینی فرایض اداي -الف
 مردم بین در سازش و اصالح -ب
 مردم و رهبر متقابل حقوق -ج
  اوالد و والدین متقابل حقوق -د

 است؟ علیه اهللا صلوات مجتبی حسن امام به السالم علیه امیرالمومنین هاي سفارش از عبارت کدام	-19

  شده اي نه براي این جهان.بدان که تو براي آن جهان آفریده -الف

  مگوي [به دیگران] آنچه خوش نداري شنیدن آن، و مگو آنچه را ندانی، هرچه اندك بود آنچه می دانی.-ب

  .بیناست بیندیشد که آن و سراست یاوه گوید پر که آن-ج	

  همه موارد-د

  "بماندشقی کسی است که در ماه رمضان از مغفرت خداوند محروم  "این حدیث از کیست؟  -20

  امام صادق(ع) -الف

  حضرت رسول(ص) -ب

  امام علی(ع) -ج

  امام سجاد(ع) -د

 


