100
سوال
آزمون سوم
تربیت درپرتو عبادت

التماس دعا

1

کدام یک از یاران امام حسین علیه السالم در لحظات شهادت به امام
گفت":ای اباعبداهلل !آیا من حق وفاداری را بجا آوردم؟

سعد بن عبداهلل حنفی

2

جمله دعایی" نماز را یاد کردى  ،خدا تو را از نماز گزاران قرار بدهد "از
کدام پیشوای معصوم است و مناسبت گفتن آن چیست؟

امام حسین علیه السالم هنگامی که
یکی از اصحاب در روز عاشورا از وقت
رسیدن نماز ظهر سخن گفت

3

بر اساس آیه " فَاِذا نُفِخَ فِى الصُّور فَال اَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَالَ یَتَسائَلُونَ "در
قیامت:

هرگونه نسب و وابستگی فامیلی منتفی
است

4

عبادت و بندگی و در یاد خدا بودن .................انسان را پرورش می دهد.

وجدان مذهبی

5

خوش آواز (صیت)بودن مؤذّن امری است:

مستحب

6

استاد شهید از کدامین امام معصوم به عنوان قهرمان معنویت نام برده
است؟

امام زین العابدین علیه السالم

7

از دیدگاه استاد مطهری "قرب الی اهلل"در نیت عبادات چگونه است؟

حقیقی

8

از دیدگاه نظریه پردازان کدام مکتب واژه نماز(صلوه)به معنای پیوستگی
میان اعضای حزب یا پیوستگی به طور مطلق آمده است؟

ماتریالیسم

9

اخالص و انگیزۀ انسان از عمل ،رکن  .................است.

اول نیت

11

کدام امام معصوم در آخرین لحظات عمر خویش همه خویشاوندان شان را
جمع کردند و فرمودند« :لَنْ تَنال شَفاعُتنا مُستَخِّفاً بِالصلوۀِ»

امام صادق علیه السالم

11

گزینه درست دربارۀ قبله

همه موارد

12

نماز و انفاق به ترتیب با کدام یک از مفاهیم زیر ارتباط دارد

خود سازی و جامعه سازی

13

عبارت « وَ اِنّها لَتَحُتُّ الذُّنوبَ حَتَّ الْوَرَقِ وَ تُطْلِقُها طَالقَ الرِّبَقِ » کدام
عبادت را موجب ریزش گناهان وآزادی انسان از بند گناه می داند؟

نماز

14

به چه دلیل اثر نوافل(نمازهای مستحبی)در تربیت انسان بیش از فرائض
(نمازهای واجب) است؟

نماز های نافله از روی میل و رغبت
است و فرائض جنبه وجوب و اجبار
دارند

15

در آیۀ شریفۀ « إِنَّما وَلِیُّکُمُ اهللُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالۀَ
وَ یُؤْتُونَ الزَّکاۀَ وَ هُمْ راکِعُونَ (مائده  »)55 -پیوند و ارتباط کدام مفاهیم
دینی وجود دارد؟

نماز و ذکات

16

گزینۀ مناسب با آیۀ شریفۀ «وَ امْرُ اَهْلَکَ بِالصَّلوۀِ و اصْطَبِرْ عَلَیْها »کدام
است؟

اهمیّت نماز و خانواده

17

جملۀ «اهلل اهلل فی الصلوۀ فانها عمود دینکم» از وصایای کیست؟

امام علی علیه السالم

18

سخن "وَ لَقَدْ جَاوَرْتُ رَسوُلَ اللّه صلى اهلل علیه وآله وسلم بِحَراءَ حِینَ نُزُو ِ
ل
الْوَحْىِ  -آن زمانی که وحى الهی بر پیامبر نزول پیدا کرد من آنجا بودم "از حضرت علی علیه السالم
کدام شخصیت زیر روایت شده است؟

19

گزینه مناسب با سخن امام علی علیه السّالم است؟
«هیچ چیزی را ندیدم ،مگر آنکه قبل از او و با او خدا را دیدم».

اخالص

21

به هنگام انجام کدام عمل گفتن عبارت « :بِسْمِ اللّهِ و بِاللّهِ ،اَللّهُمَّ اجْعَلْنی
ج َعلْنی مِنَ الْمُطَهِّرینَ» مستحب است؟
مِنَ التَّوّابینَ وَ ا ْ

شستن دستها در وضو

21

کدام گزینه دربارۀ عبارت « :عَظُمَ الخالِقُ فی اَنْفُسِهِم فَصَغُرَ ما دُونَهُ فی
اَعْیُنِهِمْ» صحیح تر است؟

خداوند در روح اهل تقوا به عظمت
جلوه کرد ،پس ازآن هرچه جز او در
نظرشان کوچک آمد

22

به حالتی که «شخص عارف در عین این که مشغول به خدا هست ،مشغول
به ماوراء هم هست».چه گفته می شود؟

23

شأن نزول آیۀ زیر دربارۀ کدام شخصیت یا چه کسانی است؟« إِنَّما وَلِیُّکُ ُ
م
اهللُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالۀَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاۀَ وَ هُمْ راکِعُونَ امام علی (ع)
(مائده )55 -

24

استاد شهید از کدامین امام معصوم به عنوان قهرمان معنویت نام برده
است؟

امام زین العابدین علیه السالم

25

گزینۀ صحیح در بارۀ «نماز خوف» کدام است؟

نمازی است دو رکعتی که رزمندگان در
میدان جنگ به جای نماز واجب چهار
رکعتی بجا می آورند.

26

دربارۀ بیت « بر عارفان جز خدا هیچ نیست  /ره عقل جز پیچ در پیچ
نیست» کدام گزینه مناسب تراست؟

گزینۀ ب و ج هر دو صحیح است.

27

استاد مطهری از توبۀ زن خدمتکار امام کاظم علیه السالم در زندان و فضیل
بن عیاضِ گردنه بگیر ( دزد )  ،به ترتیب با چه عنوانی یاد می کند؟

انقالب درونی و بازگشت گناهکار

28

دوشرط اصلی پیمان عبادت چیست؟

رهایی از اطاعت غیر خدا ،تسلیم محض
خدا بودن

29

سخن "وَ لَقَدْ جَاوَرْتُ رَسوُلَ اللّه صلى اهلل علیه وآله وسلم بِحَراءَ حِینَ نُزُو ِ
ل
الْوَحْىِ  -آن زمانی که وحى الهی بر پیامبر نزول پیدا کرد من آنجا بودم "از حضرت علی علیه السالم
کدام شخصیت زیر روایت شده است؟

31

گزینۀ مناسب با آیۀ"وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ (توبه  ")71 -کدام است؟

همۀ موارد صحیح است.

31

ترتیل به چه معناست؟

قرائت قرآن نه آنقدر تند که کلمات
مفهوم نشود و نه آنقدر جدا از هم که
رابطه ها از بین برود

32

کدام امام معصوم در آخرین لحظات عمر خویش همه خویشاوندان شان را
جمع کردند و فرمودند« :لَنْ تَنال شَفاعُتنا مُستَخِّفاً بِالصلوۀِ» ؟

امام صادق علیه السالم

33

از نظر اسالم نیت دارای چند رکن است؟

دو رکن

34

کدام گزینه با علت مهلت خواستن امام حسین علیه السالم در تاخیر حمله
سپاه ابن سعد از عصر تاسوعا به روز عاشورا  ،مناسبت بیشتری دارد؟

عبادت و توبه و استغفار

35

امیرالمومنین علیه السالم در پاسخ به سوال کدام گزینه ،آیۀ « مِنْها

چرا ما دوبار سجده می کنیم؟

انجذاب خیلی کامل

خَلَقْناکُمْ وَ فِیها نُعِیدُکُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُکُمْ تارَۀً أُخْرى (طه  » )55 -را قرائت
کردند؟
36

کدام گزینه دربارۀ عبارت « :عَظُمَ الخالِقُ فی اَنْفُسِهِم فَصَغُرَ ما دُونَهُ فی
اَعْیُنِهِمْ» صحیح تر است؟

خداوند در روح اهل تقوا به عظمت
جلوه کرد ،پس ازآن هرچه جز او در
نظرشان کوچک آمد

37

در آیۀ شریفۀ « إِنَّما وَلِیُّکُمُ اهللُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالۀَ
وَ یُؤْتُونَ الزَّکاۀَ وَ هُمْ راکِعُونَ (مائده  »)55 -پیوند و ارتباط کدام مفاهیم
دینی وجود دارد؟

نماز و زکات

38

عبارت «لَن تَنالَ شَفاعَتُنا مُستَخِفّاً بالصَلوۀَ» از وصایای کیست؟

امام صادق علیه السالم

39

اولین مصداق صبر در آیه " یا ایها الذین امنوا استعینو بالصبر و الصلوۀ -از
صبر و نماز استمداد و کمک و نیرو بگیرید "چیست؟

روزه

41

کدام گزینه در مورد دنیای عبادت صحیح نیست؟

دنیای عبادت دنیایی است که ویژه
انبیای الهی و جانشینان خاص آنان
است.

41

کدام امام معصوم در آخرین لحظات عمر خویش همه خویشاوندان شان را
جمع کردند و فرمودند« :لَنْ تَنال شَفاعُتنا مُستَخِّفاً بِالصلوۀِ» ؟

42

امیرالمومنین علیه السالم در پاسخ به سوال کدام گزینه ،آیۀ « مِنْها خَلَقْناکُمْ وَ
فِیها نُعِیدُکُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى (طه  » )55 -را قرائت کردند؟

امام صادق علیه السالم
چرا در نماز ،ما رکوع انجام می دهیم؟

43

شنیدن کدام آیۀ قرآن موجب بازگشت و توبه فضیل بن عیاض گردید؟

أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ ءَامَنُوَّاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُه ُْم
لِذِکْرِ اللَّهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ( 16حدید)

44

دوری کردن از گناهان

شرط هیچ یک از صحت و قبولی در
نماز نیست

45

بر اساس آیه " فَاِذا نُفِخَ فِى الصُّور فَال اَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَالَ یَتَسائَلُونَ "در
قیامت

هرگونه نسب و وابستگی فامیلی منتفی
است

46

با توجّه به مضمون خطبۀ  192نهج البالغه « وَ عَنْ ذلک ما حَرَسَ اللّ ُه
عِبادَهُ الْمؤمنینَ بِالصَّلواتِ و الزَّکَواتِ و مُجاهَدَۀ الصیام فی االیّامِ الْمَفْروضاتِ
تَسْکیناً لَاطرافِهِمْ »...وسایلی(عباداتی) که خداوند برای حفاظت و مراقبت
انسان در برابرآفات و بیماری های اخالقی و روانی قرار داده است ،کدامند؟

نماز ،زکات ،روزه

47

برابر دیدگاه استاد شهید ،کدام شخصیت است که به دلیل مفسر بودنش

حافظ

پیچ و تاب های قرآن را خوب درک می کند؟
48

گزینۀ مناسب با آیۀ شریفۀ «وَ امْرُ اَهْلَکَ بِالصَّلوۀِ و اصْطَبِرْ عَلَیْها »کدام
است؟

اهمیّت نماز و خانواده

49

عبادت و بندگی و در یاد خدا بودن .................انسان را پرورش می دهد

وجدان مذهبی

51

گزینه درست دربارۀ قبله

همه موارد صحیح است

51

جمله دعایی" نماز را یاد کردى  ،خدا تو را از نماز گزاران قرار بدهد "از
کدام پیشوای معصوم است و مناسبت گفتن آن چیست؟

امام حسین علیه السالم هنگامی که
یکی از اصحاب در روز عاشورا از وقت
رسیدن نماز ظهر سخن گفت

52

گزینه مناسب با سخن امام علی علیه السّالم است؟
«هیچ چیزی را ندیدم ،مگر آنکه قبل از او و با او خدا را دیدم

اخالص

53

عبارت «لَن تَنالَ شَفاعَتُنا مُستَخِفّاً بالصَلوۀَ» از وصایای کیست؟

امام صادق علیه السالم

54

گزینۀ مناسب با آیۀ"وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ (توبه  ")71 -کدام است؟

همۀ موارد صحیح است.

55

شنیدن کدام آیۀ قرآن موجب بازگشت و توبه فضیل بن عیاض گردید؟

أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ ءَامَنُوَّاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُه ُْم
لِذِکْرِ اللَّهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ( 16حدید)

56

دوشرط اصلی پیمان عبادت چیست؟

رهایی از اطاعت غیر خدا ،تسلیم محض
خدا بودن

57

از دیدگاه اسالم نسبت عبادت و حقوق اجتماع چگونه است؟

58

برابر دیدگاه استاد شهید ،کدام شخصیت است که به دلیل مفسر بودنش
پیچ و تاب های قرآن را خوب درک می کند؟

حافظ

59

طُمانینه در نماز عبارت است از:

آرامش جسم و روان در نماز

61

دربارۀ بیت « بر عارفان جز خدا هیچ نیست  /ره عقل جز پیچ در پیچ
نیست» کدام گزینه مناسب تراست؟

گزینۀ ب و ج هر دو صحیح است

61

آیۀ شریفۀ « وَ ما کانَ صَلوتُهُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ اِال مُکاءً وَ تَصْدِیَۀً » با کدام مفهوم
زیر هماهنگی دارد؟

تحریف نماز

62

این عبادت بسیاری از اصول تربیت اسالمی را در خود گنجانده است

نماز

63

اولین مصداق صبر در آیه " یا ایها الذین امنوا استعینو بالصبر و الصلوۀ -از
صبر و نماز استمداد و کمک و نیرو بگیرید "چیست؟

روزه

64

مساله صلح و سلم طلبی درکدام موضوع زیر مطرح است؟

سالم نماز

پرستشی که در آن حقوق اجتماعى
محترم نباشد اساساً مورد قبول نیست

65

کدام امام معصوم در آخرین لحظات عمر خویش همه خویشاوندان شان را
جمع کردند و فرمودند« :لَنْ تَنال شَفاعُتنا مُستَخِّفاً بِالصلوۀِ

امام صادق علیه السالم

66

جمله دعایی" نماز را یاد کردى  ،خدا تو را از نماز گزاران قرار بدهد "از
کدام پیشوای معصوم است و مناسبت گفتن آن چیست؟

امام حسین علیه السالم هنگامی که
یکی از اصحاب در روز عاشورا از وقت
رسیدن نماز ظهر سخن گفت

67

خواندن نماز در وقت های مشخص شده نوعی:

همه موارد صحیح است.

68

صلّى (علق
کدام گزینه در باره شأن نزول آیۀ « أَ رَأَیْتَ الَّذی یَنْهى عَبْداً إِذا َ
–9و » )11درست است؟

مانع شدن ابوجهل از نماز خواندن
پیامبر در مسجد الحرام

69

عبارت زیر را کدام یک از علمای اهل سنّت نقل نموده است؟
« این آیه ( إِنَّما وَلِیُّکُمُ اهللُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا ) در شأن علی نازل گشته فخر رازی
علما نیز اتفاق کرده اند که ادای زکات در حال رکوع واقع نشده جز از علی

71

گزینه مناسب با سخن امام علی علیه السّالم است؟
«هیچ چیزی را ندیدم ،مگر آنکه قبل از او و با او خدا را دیدم».

اخالص

71

جمله زیر با کدام گزینه کامل می گردد ؟
طاووس یمانی می گوید  ............... " :علیه السالم را دیدم که از وقت عشاء
تا سحر به دور خانه خدا طواف می کرد و به عبادت مشغول بود

علی بن الحسین

72

در قرائت قرآن تجوید (یعنی  :زیبا قرائت کردن حروف  ،با آهنگ زیبا
خواندن قرآن که اثر بیشتری در روح دارد ) ................است

سنت

73

کدام گزینه در مورد راههای ترغیب و تشویق کودکان به نماز صحیح تر است؟

همه موارد

74

از نظر اسالم نیت دارای چند رکن است؟

دو رکن

75

شهید مطهری از کدام موارد به عنوان قوه و ضامن اجرای دستورات اسالمی
یاد نموده است

76

درباره بیت (بر عارفان جز خدا هیچ نیست  /ره عقل جز پیچ در پیچ نیست)
کدام گزینه مناسب تر است؟

77

به حالتی که « شخص عارف در عین این که مشغول ب خدا هست ،
مشغول به ماوراء هم هست» چه گفته می شود؟

انجذاب کامل

78

با توجه به مضمون خطبه  192نهج البالغه « وَ عَن ذلک ما حَرَسَ اهللٌ عِبادَهُ
المؤمنینَ بِالصَّلواتِ و الزَّکواتِ و مُجاهَدَه الصیام فی االیامِ المَفروضاتِ تَسکیناً
لَاطرافِهِم  »...وسایلی (عباداتی) که خداوند برای حفاظت و مراقبت انسان در
برابر آفات و بیماریهای اخالقی و روانی قرار داده است کدامند

نماز ،زکات ،زوره

عبادات
گزینه ب و ج هر دو صحیح است

79

جمله « اهلل اهلل فی الصاله فانها عمود دینکم» از وصایای کیست؟

81

عبارت " أمَّا النَّهارُ فَحُلَماءُ عُلَماءُ ابرارٌ اتقِیاءٌ اما به هنگام روز  ،بردباران و
دانشمندان و نیکوکاران و پرهیزکارانند" از خطبه  193نهج البالغه در
توصیف کدام گروه است

81

گزینه مناسب تر با بیت های زیر کدام است؟
نشوی بنده تا نگردی حر  /نتوان کرد ظرف پر را پر
چند گویی که بندگی چه بود  /بندگی جز شکندگی نبود

بندگی خدا مساوی است با آزادی شدن
از غیر خدا

82

خوش آواز (صیت) بودن مؤذن امری است؟

•

83

84
85

86
87

امام علی ع
متقین

مستحب

عبارت زیر را کدامیک از علمای اهل سنت نقل نموده است؟
این آیه ( إنَّما وَلِیُّکُمُ اهللُ وَ رَسوُلُهُ وَالَّذینَ آمَنُوا ) در شأن علی نازل گشته
فخر رازی
علما نیز اتفاق کرده اند که ادای زکات در حالت رکوع واقع نشده جز علی
از دیدگاه اسالم نسبت عبادت و حقوق اجتماع چگونه اس
در قرآن .........

گزینه صحیح درباره « نماز خوف» کدام است؟

پرستشی که در آن حقوق اجتماعی
محترم نباشد اساساً مورد قبول نیست
همه موارد صحیح است
نمازی است دو رکعتی که رزمندگان در
میدان جنگ به جای نماز واجب چهار
رکعتی به جا می آورند

نماز تمرینی کودکان از چه سنی آغاز می شود؟

7سالگی

با کدام یک از به ترتیب نماز و انفاق مفاهیم زیر ارتباط دارد؟

•

89

کدام گزینه در مورد راههای ترغیب و تشویق کودکان به نماز صحیح تر
است؟

همه موارد صحیح است

91

کدام شخصیت زیر از تربت پاک شهدای اُحُد تسبیحی ساخت و با آن ذکر
می گفت؟

88

91

گزینه درست تر درباره عبارت زیر کدام است؟
مسجد ،در صدر اسالم  ،تنها برای ادای فریضه نماز نبود  ،مرکز جنب و «

خود سازی و جامعه سازی

فاطمه بنت محمد بن عبداهلل
کارکرد و اهمیت مسجد

جوش و فعالیتهای دینی و اجتماعی مسلمانان  ،و مرکز اطالع رسانی
»گزارش ها و اخبار و تصمیم گیری های مهم  ،همان مسجد بود
92
93
94

95

96

97

عبارت « لَن تَنالَ شَفاعَتُنا مُستَخِفاً بالصَلوهَ» از وصایای کیست؟

امام صادق (ع)

دو شرط اصلی پیمان عبادت چیست؟

رهایی از اطاعت غیر خدا  ،تسلیم
محض خدا بودن

شنیدن کدام آیه قران موجب بازگشت و توبه فضیل بن عیاض گردید؟

أَلَم یَأن لِلَّذینَ ءامَنُوَّأ أن تَخشَعَ قُلُوبُهُم
لِذِکرِ اهللِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الحَقّ (  16حدید

سخن " وَ لَقَد جاوَرتُ رَسولُ اهلل صلی اهلل علیه واله و سلم بِحَراءَ حِینَ نُزُولِ
الوَحیِ – آن زمانی که وحی الهی بر پیامبر نزول پیدا کرد من آنجا بودم "
از کدام شخصیت زیر روایت شده است؟
•
شأن نزول آیه زیر درباره کدام شخصیت یا چه کسانی است؟ « إِنَّما وَلِیُّکُمُ
اهللُ وَ رَسولُهُ وَ الَّذینَ آمَنوا الَّذینَ یُقیمونَ الصَّالهَ وَ یُؤتونَ الزَّکاهَ وَ هُم راکِعو َ
ن
)(مائده – 55
بر اساس آیه « و ما لهم اال یعذّبهم اهلل و هم یصدّون عن المسجد الحرام و
ما کانوا اولیاءَ هُ ان اولیاءُ هَ الّا المتّقون » متولی کعبه و مسجد الحرام چه
کسانی هستند؟ا

98

کدام گزینه بر اساس آیه شریفه « وَ استَعینُوا بِالصّبرِ و الصَّالهِ وَ إِنَّها لَکَبیرهٌ
إِلّا َعلَی الخاشِعینَ بقره –  »15درباره نماز صحیح است؟

99

کدام گزینه درباره عبارت  « :عَظُم َالخالِق فی اَنفُسِهِم فَصَغُرَ ما دُونَه ُفی
اَعیُنِهِم » صحیح تر است ؟

حضرت علی (ع)

امام علی (ع

اهل تقو

امداد الهی
خداوند در روح اهل تقوا به عظمت
جلوه کرد ،پس از آن هر چه جز او در
نظرشان کوچک آمد

