
به ترتیب بلندترین، اولین و آخرین سوره ی قرآن در کدام گزینه آمده است؟ -1  

 الف( حمد، بقره، ناس           ب( بقره، حمد، ناس                  ج( بقره، توحید، ناس              د( آل عمران، حمد، قدر

به کدام موضوع اشاره دارد؟« و اقم الصاله لذکری» آیه ی -2  

 الف( گفتار نیک                   ب( اندیشه ی نیک                 ج( عبادت                           د( رفتار زیبا 

سرپرستی مسلمانان جعفر بود که در کشور ...................... آیاتی از سوره ی ................ را برای نجاشی خواند؟ -3  

مریم                د( مصر محمد –مریم              ج( حبشه  –ب( مصر          محمد         –الف( حبشه   

تولد حضرت عیسی) ع( شروع چه تاریخی را نشان می دهد؟ -4  

 الف( سال میالدی                ب( سال قمری               ج( سال هجری                  د( سال کبیسه

ی چهارمین پیامبر اولوالعزم به ترتیب کدام است؟نام، لقب، کتاب و معجزه  -5  

زنده کردن مردگان                    –تورات  –الف( عیسی مسیح   

بینا کردن نابینایان –تورات  –ب( موسی کاظم   

       کردن مردگان   بینا  –تورات  –ج( عیسی مسیح 

نابینایان مادر زادزنده کردن مردگان و بینا کردن  –انجیل  –د( عیسی مسیح   

در مقابل حفظ این دسته از وسایل همه مسئول هستند و می توانند آز آن ها بدون اجازه استفاده کنند؟-6  

 الف( وسایل شخصی                ب( وسایل عمومی             ج( تاکسی                     د( کافی شاپ

خوانده می شود؟ جمعه چند رکعت است و توسط چه کسی ظهر نماز -7  

امام جمعه       –امام جماعت                                        ب( چهار رکعت  –الف( دو رکعت   

امام جماعت  –امام جمعه                                             د( چهار رکعت  –ج( دو رکعت    

ه کدام است؟عاز مهم ترین و محبوب ترین دعاهای جم-8  

 الف( دعای کمیل                ب( صلوات فرستادن                  ج( دعای توسل                د( دعای تحویل سال



از کدام دسته از کارها پرهیز کنیم تا دیگران از شر زبان ما در امان باشند؟ -9  

راستگویی –عیب جویی  – با ادب سخن گفتن                  ب( شکر گذاری –تهمت زدن  –الف( خبرچینی   

دعا برای دیگران –سالم کردن  –مسخره کردن          د( احترام به دیگران  –تشویق کردن ظالم  –ج( غیبت کردن   

با توجه به حدیث پیامبر ) ع( کدامیک را به عنوان بانوی بهشتی معرفی نکرده است؟ -10  

ج( حضرت آسیه             د( حضرت هاجر                  الف( حضرت زهرا  )س(            ب( حضرت مریم  

از مشهورترین شاگردان امام هادی )ع( چه نام دارد؟ -11  

 الف( حضرت عبدالعظیم حسنی              ب( عالمه حلی             ج( جابرن حیان            د( هر سه مورد 

اسراف یعنی چه؟ -12  

به دیگران                    ب( به جا و به اندازه مصرف کردن الف( کم مصرف کردن و بخشیدن  

 ج( مصرف نکردن و پس انداز کردن                               د( به اندازه ی دلخواه و بیش از اندازه مصرف کردن

آخرین جانشین پیامبر خدا ، کدام امام است؟-13  

هادی)ع(                   ج( امام جواد)ع(             د( حضرت مهدی )عج(الف( امام حسن)ع(                   ب( امام   

مشهورترین لقب حضرت مهدی )عج( ......................... و به معنی....................است. -14  

پاک –د( مهدی        قیام کننده      –یاری شده            ج( قائم  –هدایت شده              ب( منصور  –الف( مهدی   

این سخن امام یازدهم با کدامیک از گزینه های زیر ارتباط دارد؟ -15  

«بهترین دوست تو کسی است که اشتباه تو را فراموش کند و نیکی تو را از یاد نبرد»   

 الف( آشپز که دوتا شد آش یا شور می شود یا بی نمک  

ب( نیمه ی پر لیوان را ببین   

در پریشان حالی و درماندگی                        که گیرد دست دوست ج( دوست آن باشد  

                              د( دوست تو از تو به باید                                                 تا تو را عقل و دین بیفزاید                          

             



د کدام امام بزرگوار است؟امام هادی)ع( فرزن -16  

 الف( امام جواد)ع(                 ب( امام حسن عسکری)ع(                  ج( امام رضا)ع(                د( امام حسن)ع(

به کدام گزینه اشاره دارد؟« و قولوا للناس حسنا» آیه ی شریفه ی  -17  

ج( گفتار زیبا                  د( همسایه داری                   اندیشه ی نیک                ب( عبادت       الف(   

ند؟بودحضرت علی)ع( در کدام کوه و غار همراه پیامبر )ص( به عبادت مشغول  -18  

کوه ثور –غار حرا                  د( غار حرا  -کوه حرا              ج( کوه نور –غار نور              ب( غار ثور  –الف( کوه حرا   

به نظر شما بهترین روش برخورد با کسی که پیش ما از دیگران بدگویی می کند چیست؟ -19  

 الف( با او هم صحبت شویم و کمکش کنیم                           ب( به او تذکر دهیم و به او در این راه کمک نکنیم

د( با او قهر کنیم و دیگر با او صحبت نگنیمج( به کسی که پشت سر او بدگویی کرده خبر بدهیم              

در چه صورت نظم و هماهنگی در گروه به بیشترین حد می رسد؟ -20  

 الف( همه ی کارها را با هم انجام دهیم                                  ب( در گروه چند نفر مسئول انجام کارها باشند

  ج( یک نفر رهبر گروه باشد                                                 د( در گروه نظم همیشه وجود دارد      


