
 چه عواملی باعث می شود که فرشتگان در خانه های ما قدم بگذارند؟ .1

 که در آن غنا نباشد یقرآن خواندن در خانه، نماز خواندن در خانه، خانه االف( 

 السالم همیعل تیشهادت اهل ب  ایتولد  یدر منزل، مراسم گرفتن برا یسالم کردن هنگام ورود به خانه، مهمان دارب( 

 الف و ب نهیگزج ( 

 

 راهکارهای عملی دوری از گناه کدامند؟ .2

 ها  ییباتقوا، تمرکز کردن در تنها یبا مومنان و انسان ها ینیو تقوا، همنش مانیا تیقوتالف( 

 مناسب ییغذا میو تقوا، داشتن رژ مانیا تیتقو ز،یاز عوامل شهوت انگ زیپرهب( 

 بستن با خدا مانیباتقوا، پر کردن وقت آزاد با غذا خوردن، پ یبا مومنان و انسان ها ینیهمنشج( 

 

 د؟یآ یاز گناه به حساب م یدور  یعمل یاز راهکارها یکیچرا ورزش کردن  .3

 برد یم نیاز افکار ولنگار و عالقه را از ب یبخش د،یزا یها یورزش، انرژ الف(

 شود  یم یکاریاز دوستان و پر کردن اوقات ب یورزش، نشاط آور است و باعث دور ب(

 برد یم نیرا از ب دیو افکار زا یو در خود فرورفتگ یافسردگ د،یزا یها یورزش، انرژ ج( 

 

 .رسول خدا )ص( می فرمایند: همانا امروز و فردا کردن، شعار ........ است که آن را در دل ......... می افکند .4

 انسان ها –افراد تنبل  الف( 

 مؤمنان – طانیشب( 

 خود  –ابلهان ج( 

 

 کدامند؟ نیمتخصص دگاهیاز د یموثر در درمان تنبل یروش ها .5

 دادن به خود، هدف داشتن، ورزش کردن زهیجاالف( 

 کوچک شروع کردن  یبودن، با لقمه ها زهیدادن به خود، منتظر انگ زهیجاب( 

 تیبا تنبل ها نگشتن، هدف داشتن، استراحت بعد از فعالج( 

 

 پردازد؟  یم یبه چه موضوع رایکتاب نام .6

 یلیساله تحم 8جنگ الف( 

 کربال  قیحقاب( 

 ینیوآ دیشه یزندگج( 

 

 است؟ حیکدام مورد صح یمجاز یبا توجه به مطلب تحت عنوان فضا .7

 م یرس یم یویبه سعادت دن میحذف کن یرا از زندگ یمجاز یفضا  میاگر بتوانالف( 



 آن استفاده کرد حیبا آموزش رسم آن به شکل صح دیو با  ریاجتناب ناپذ یکنون  یایدر دن یمجاز  یفضاب( 

 استفاده کرد و به آن اعتماد داشت   یمجاز یاز فضا دیبا ستیهرچند مطلوب ما نج( 

 

 کنند؟ تی را رعا یچه نکات دیپدر و و مادر در توجه به حسادت فرزندشان با .8

هم   گری و اگز فرزند د دی او جلب کن ییتمام تمرکز خود را به او و حرف ها دیکن یاز فرزندان خود محبت م یک یبه  یوقت( الف

 دینکن یدر کنار شماست به او توجه

 یگریو اصال با د دیرا هم جلب کن گریحتما محبت فرزند د دیکن یتوجه م یکیدو فرزند در کنار شما هستند، اگر به  یوقتب( 

 بدتر است یتوجه یاز ب ینداشته باشد که توجه منف یتوجه منف

دارند   ازیها آنقدر به توجه ن  ،بچهیتوجه منف یحت دیهم توجه داشته باش یگری حتما به د دیاراز فرزندان د یکیاگر توجه به  ج( 

 دهند یم حیترج یتوجه یرا به ب یتوجه منف یکه حت

 

 کرار جبهه های مقاومت لقب کدام شهید مدافع حرم است؟  .9

 ی رضا سنجران دیشه( الف

 یهاد م یابراه دیشهب( 

 دوستیعل  یمهد دیشهج( 

 

 بى گمان ...... درى از درهاى بهشت است  .10

 السالم هیعل نیامام حسالف( 

 به خدا  مانیاب( 

 احترام به پدر و مادر( ج

 

 کسی که ....................، )فردای قیامت( به شفاعت من نخواهد رسید .11

 به پدر و مادرش احترام نگذاردالف( 

 ندازد یب رینمازش را به تاخب( 

 د یدروغ بگوج( 

 

 ....زیاد كند، اگر دوست دارى كه خداوند عمرت را  .12

 با وضو باشالف( 

 نماز اول وقت بخوان ب( 

 پدر و مادرت را خوشحال کنج( 


