
 



 

 

 

     یکمسواالت جزء 

 :: هدف از خلقت بشر1سوال 

 بندگی خداوند  -۱ 

 شناخته شدن انسان  -۲ 

 ها استفاده از نعمت  -۳

        هر سه مورد  -۴

 .....مجازات الهی: ۲سوال   

 متناسب با اعمال ماست  -۱

 همراه با رحمت الهی است -۲

 متنبه شدن ماستباعث  -۳

   هیچکدام -۴

 :دو ابزار مهم برای پیروزی بر مشکالت در زندگی: ۳سوال 

                    نماز و صبر -۱

 عقل و صبر  -۲

 نماز و مهر ورزیدن  -۳

 عقل و ایمان -۴

 

 

 

 

 



 

 

 

   دومسواالت جزء 

  .: شیطان انسان را .... منحرف می کند1سوال 

  "دفعتا -۱

 قدم به قدم   -۲

 در ناآگاهی  -۳

 در تاریکی  -۴

 .... بزرگترین خطر برای جامعه نابودی : ۲سوال 

 منبع طبیعی و فرهنگ  -۱

 اقتصاد و فرهنگ  -۲

 اقتصاد و منابع خدادادی  -۳

 منابع طبیعی و زبان   -۴ 

  : .... انفاق باید: ۳سوال 

 از چیز هایی باشد که الزم نداریم  -۱

 مرغوباز چیز های خوب و  -۲

 از چیز هایی که خودمان نیاز داریم  -۳

 در خفا و پنهانی باشد  -۴

 

 

 

 



 

 

 

  سومسواالت جزء 

  :آنچه که باعث میشود بخشش و انفاق باطل شود: 1سوال 

 موجب رفع نیاز مستمند نشود -۱

 از توان ما خارج باشد و یا برعکس -۲

 با منت و آزار همراه باشد   -۳

 هر سه مورد   -۴

  .... هنگامی که به کسی قرض می دهید : ۲سوال 

  .آن را فراموش کنید  -۱

  .موعد مقرر تعیین کنید و سر وقت مطالبه کنید  -۲

  .آن را مکتوب کنید و به قرض گیرنده مهلت بدهید  "حتما -۳

 هر سه مورد   -۴

  :اندازه ...... تکلیف می خواهدخداوند از هر کسی به : ۳سوال 

 کمتر از توانش  -۱

 علم و آگاهی اش  -۲

 توانایی اش  -۳

  پیش از توان بندگان  -۴

 

 

 

 



 

 

 

 چهارمسواالت جزء 

 سوره آل عمران یکی از راههای رسیدن   1۰۴: طبق آیه 1سوال 

 به سعادت و رستگاری چیست؟ 

 .در جهاد شرکت کردن .۱

 .منکرامر به معروف و نهی از .۲

 .دعوت به خیر و نیکی.۳

 .انجام عمل صالح .۴

 .....…: هنگام انجام دادن کار خیر۲سوال 

 .تمام جوانب امر را بسنجید  .۱

 .عجله کنید  .۲

 .توان خود را بسنجید  .۳

 .راه میانه را پیش بگیرید  .۴

 .…: در زمانیکه ناراحتی های زندگی زیاد شدند ۳سوال 

 .نشوید از یاد خدا غافل  .۱

 .به یاد لذتهای آن بیافتید  .۲

 .از نماز کمک بگیرید  .۳

 .صدقه بدهید .۴

 

 

 



 

 

 

 جزء پنجم سواالت

 از سوره مبارکه نساء نشانه ۳۴با توجه به آیه  : 1سوال  

 همسر شایسته چیست؟  

 .رازداری .۱

 .حفظ مال همسر .۲

 .حفظ آبرو و ناموس شوهر در غیاب او  .۳

 همه موارد  .۴

 اگر به شما نیکی شد شما در پاسخ .....: ۲سوال 

 از سوره مبارکه نساء( ۸۶)آیه 

 .تمام دارائی های خود را انفاق کنید  .۱

 .عین آن نیکی را انجام دهید  .۲

 .بیشتر از آن نیکی کنید  .۳

 گزینه دو و سه  .۴

 از سوره  ۴۰پاداش اعمال نیک انسان بر طبق آیه : ۳سوال 

 مبارکه نساء چقدر است؟  

 ده برابر عمل نیک  .۱

 .گیرید هر اندازه نیکی کنید همان اندازه پاداش می  .۲

 .گیرید بیشمار پاداش می  .۳

 .گیرید دو برابر آن پاداش می  .۴

 

 



 

 

 

  سواالت جزء ششم

 مائده ( / ۴۶-۴۲کسی که از قصاص بگذرد ....؟): 1سوال 

 .شودکفاره گناهان او می  .۱

 .شودنیکی در دنیا به او عطا می خیر و  .۲

 .شودثواب عظیمی در آخرت به او عطا می  .۳

 .همه موارد .۴

 از سوره مبارکه مائده با انسان حسود  ۵۲با توجه به آیه : ۲سوال 

 چگونه باید رفتار کرد؟  

 .به نرمی سخن بگوئید  .۱

 .همانند خود او رفتار کنید  .۲

 .از او فاصله بگیرید  .۳

 .رسوا کنید او را  .۴

 مائده( / ۵۳-۵۰کنند....)کسانی که شعائر دینی را مسخره می: ۳سوال 

 .از رابطه و دوستی با آنها پرهیز کنید  .۱

 .آنها را به قانون بسپارید  .۲

 .با آنها با خشونت رفتار کنید  .۳

 .با آنها مدارا کنید  .۴

 

 

 



 

 

 سواالت جز هفتم 

 از سوره مبارکه انعام شیطان اعمال بد انسان  ۴۳: با توجه به آیه 1 سوال

 دهد؟  را چگونه به او جلوه می  

  .دهد با آراستن زیبا جلوه می  .   ۱

  .کند در نگاه او محو می  . ۲

 .دهد در نگاه او کوچک جلوه می . ۳

 .دهد به شکل اعمال نیک جلوه می  . ۴

 مائده(  / 1۰۲-99بیجا......)های بیهوده و : پرسیدن سوال ۲سوال 

 .دهد شما را ضعیف جلوه می  . ۱

  .به ضرر شما خواهد بود . ۲

 کند ارزش می شما را بی  . ۳

  .همه موارد . ۴

 مائده(   / ۸۸-۸۰: کسانی که آیات خدا را دروغ پنداشتند....) ۳سوال 

 .همدم آتش هستند  . ۱

 .همدم شیطانند  . ۲

  .از رحمت خدا دور خواهند بود . ۳

 .از محبت اهل بیت محروم هستند  . ۴

  

 

 

 



 

 

 سواالت جزء هشتم  

 انعام( / 11۶-11۲: همیشه راهی که اکثریت رفته اند.....) 1سوال  

  .مسیر حق را مشخص میکند  .۱

  .مسیر هدایت نیست .۲

 .مالک عمل خواهد بود .۳

 گزینه اول و سوم  .۴

 انعام( / 1۵۳-1۵۰. در هنگام خرید و فروش .....) ۲سوال 

 .ترازو و پیمانه را به عدالت تنظیم کنید  .۱

 .خدا را به یاد داشته باشید  .۲

  .به انصاف رفتار کنید  .۳

  .شاهد بگیرید  .۴

 اعراف( : هدف شیطان از اغوای انسان....)۳سوال 

 بی آبرو کردن انسان .۱

 حسادت به انسان   .۲

 تکبر ورزیدن  .۳

 همه موارد  .۴

 


