
روز مبارکی که امام صادق)ع(در موردش فرمود: در این روز ابلیس از ورود به آسمان های هفتگانه محروم شد، شیاطین دور   -

 ی آن سقوط کرد، چه روزی است؟ کنگره 14شدند، تمامی بت ها در بتکده به صورت بر زمین افتادند، ایوان کسری شکست و  

 و آله  هیهللا عل یصل امبریمبعث پ لف(ا

 و آله هیهللا عل یصل امبریپ الدیمب( 

 یامام زمان عجل هللا تعال  الدیمج( 

 

 رانندگی بدون گواهینامه از منظر شرعی چه حکمی دارد؟   -

 خالف مقررات است، حرام است نامهیبدون گواه یکه رانندگ ییاز آنجا الف(

 ندارد یوتاه باشد اشکالک ریاگر مس یول دیننک یرانندگ  نامهیاست که بدون گواه نیبر ا حیترج ب(

 ندارد یاشکال یاز نظر شرع یجرم است ول  یهرچند از لحاظ قانون نامهیبدون گواه یرانندگ ج(

 

 این حدیث از کیست؟  -

 . و آراسته کندرود، خود را مرتب اش برای دیدن برادرانش از خانه بیرون میخداوند دوست دارد وقتی بنده 

 و آله هیهللا عل یاسالم صل امبریپالف( 

 السالم هیامام صادق عل ب(

 السالم هیعل یامام عل( ج

 

 ؟بر اساس مطلب محبت به همسر ، شیوه های ابراز محبت رفتاری به همسر، کدامند -

 دادن، خوب صدا زدن، گفتن دوستت دارم، سخاوت  هیهد( الف

 او  یبرا یدادن، حسن ظن، احسان، نوشتن نامه احساس هیهدب( 

 دادن، صداقت، سخاوت، خوب صدا زدن  هیهد( ج

 

 یکی از شیوه های ابراز محبت  -

 ی محبت کردار الف(

 یمحبت زبانب( 

 یمحبت شخص ج( 

 

نسخه از آن به بازار عرضه  1200000بار تجدید چاپ شده و مجموعاً بیش از   146حال تابه 1389ی که از سال کتاب -

 است، زندگی اجتماعی کدام شهید را روایت می کند؟شده

 یهاد می ابراه دیشه( الف

 دوستیعل میابراه دیشهب( 

 همت   میابراه دیشهج( 

 



 روایت هرگاه نیت فاسد شود، بال و گرفتاری پیش می آید. از کیست؟ -

 السالم هیامام حسن علالف( 

 السالم هیعل یامام علب( 

 السالم  هیعل یامام حسن عسکرج( 

 

 چه راه هایی برای تغییر دیدگاه خود نسبت به داشتن نیت های آلوده و منفی و بدخواهی نسبت به دیگران، وجود دارد؟  -

 ها تین یبازسازالف( 

 امدها یاز پ ی وزدرس آمب( 

 الف و ب نهیگزج( 

 

اینکه انسان بداند به چه علت خلق شده و خود را از این سردرگمی و بالتکلیفی نجات بدهد و به خدا نزدیک تر شود، چه ثمری  -

 دارد؟ 

 چه خلق شده، حتما سعادتمند خواهد شد یاگر آدم بداند براالف( 

 هد کردخوا شرفتیپ یماد  یچه خلق شده، در زندگ یاگر آدم بداند براب( 

 گزینه الف و بج( 

 

 کدام مورد جزء بوق زدن بی محل حساب نمی شود؟ -

 باز کردن درب یدرون کوچه و مقابل درب منزل برا الف(

 مارستانیمقابل بب( 

 از تصادف یریجلوگج( 

 

 نام کتابی که در وصف حضرت آمنه نگاشته شده چیست؟ -

 رمان خدا عشق را واسطه کرد الف( 

 ش یرمان عروس قرب( 

 رمان داج( 

 


