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 »دیپلم تحصیلی  طعویژه مق« 
 

 

 ؟داندامام صادق(ع) پاداش انسان را به چه سبب می )1

 امورهمه  )د                      نیت )ج                   عمل )ب             خرد )الف

 ؟به چه چیزي تشبیه شده است فرار نعمتهاي الهی در کالم پیامبر(ص) )2

 هیچکدام )د            دل پاك )ج          صورت آینه مصور )ب  وحوش فراري )الف

 ؟کندذکر تسبیحات اربعه در آخرت چگونه تجلی می )3

 خشت طال و نقره )د          شهداهمراهی  )ج       همنشینی ابرار )ب              آب کوثر )الف

 ؟انفاق به اندازه توان از اخالق چه کسانی است )4

 مسلمیند)                       مؤمنینج)                      صادقین ب)     صالحینالف) 

 ؟مفهوم توکل چیست )5

 بریدن از غیر مخلوق )ب             بریدن از خلق به سمت خلق )الف

 ایجاد فرقه بین خلق تا خلق )د              بریدن از غیر خالق )ج

 ؟به نقل از قرآن براي چه کسانی در دنیا نیز پاداشی وجود دارد )6

 کنندگاناحسان )د          گزارانحج )ج           روزه گیران )ب   نماز گزاران )الف

 ؟را آزاد کردکدام امام معصوم(ع) در مقابل یک شاخه گل کنیز خود  )7

 امام رضا(ع) )د             امام کاظم(ع) )ج        امام حسن(ع) )ب        امام صادق(ع) )الف

 ؟نشانه صبر چیست )8

 همه موارد )د             بی تابی نکردن )ج               ضایع نکردن حق )ب       عدم سستی )الف

 ؟شگفتی حضرت علی(ع) از چه انسانی است )9

 خائند)                       خاضع) ج                    متکبر) ب  صبور) الف

  ؟یابداي وسعت میسینه آدمی به چه توبه )10

 توبه آرزومنداند)              توبه فروتنانج)                 توبه قانتینب)         توبه ناصحینالف) 
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 ؟الموحدین علی (ع) چیستمولی نتیجه همنشینی با عاقالن در کالم )11

     همراهی با صدیقین ب)           همنشینی با ابرارالف) 

 همنشینی با ساکنان عرش الهید)            همبستگی با اهل ایمانج)  

 ؟آثار نماز شب چیست )12

             نور معرفت و پایه ایمان ب)       خشنودي خدا و دوستی فرشتگانالف) 

 همه مواردد)                 آسایش بدن و دشمنی با شیطان ج)

 ؟ ن قرآن طبق فرموده پیامبر اکرم(ص) چیستتأثیر خواند )13

 هیچکدام )د        جال گرفتن روح )ج               زنده شدن دل )ب       هاتنویر دیده )الف

 ؟نداي دوم طبل شیطان چه صدایی دارد )14

 الحرصد)               القناعه ج)        المنعب)          الطمعالف) 

 ؟کندشیطان در روز قیامت به چه چیزي طمع می )15

 فرار از محشرد)          فسق ملحدینج)            رحمت خداب)   همراهی با مردمالف) 

 ؟اي داردهاهل عذاب جهنم چه نتیج یا حنّان و یا منّانفریاد  )16

 هیچکدامد)               سکون در آتشج)           ورود به بهشتب)          خروج از آتشالف) 

 ؟چشم، گوش و ........... در برابر اعمال انسان مسئول هستند )17

 دین د)       بدن ج)       قلب )ب          روح )الف

 ؟برتري انسان در چیست )18

 علم )د                      دین )ج            تقوا )ب    اندیشه )الف 

 ؟ارزش شب قدر برابر با چه مقدار است )19

 سه هزار ماه )د                یکصد ماه )ج                    هزار ماه )ب                 هزار سال )الف

 ؟از بین رفتن ایمان شخص تهمت زننده به چه تعبیر شده است )20

 رفتن درچاه )د               آب و نمک )ج                پنبه و آتش )ب             آتش در خرمن )الف
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