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 کدام گزينه موجب حفظ فرزندانمان از آسیب های اجتماعي مي شود؟ -1

 پناه بردن به ممنوعيت آنان  .1

 پناه بردن به مراقبت از آنها .2

 پناه بردن به محدوديت آنان .3

 3و  2گزينه  .4

 پیامدهای سبك شمردن نماز چیست؟ -2

 )عمر، مال و فرزندان( مي رود. بركت از زندگي انسان .1

 شود.دعای انسان مستجاب نمي  .2

 در قيامت دست انسان خالي مي شود. .3

 همه ی موارد .4

 بهترين نوع مراقبت کدام است؟ -3

 مراقبت بر فرد .1

 مراقيت بر محيط .2

 مراقبت دروني .3

 واردمهمه ی  .4

 چه افرادی در زندگي مشترک اهل خیانت نیستند؟بر اساس منبع  -4

 .كساني كه وفای به عهد الهي را با اقامه نماز تمرين كردند .1

 .مي كننداحساس خوشبختي  كساني كه .2

 كساني كه نيازهای عاطفي شان تأمين شده است. .3

 كساني كه به موازين اخالقي پايبندند. .4

 گزار چگونه افزايش پیدا مي کند؟انسان نماز تعهدبراساس منبع،  -5

 گزار را در دل مؤمنان مي اندازد.خداوند محبت نماز .1

 گزار از خود محوری بيرون مي آيد.انسان نماز .2

 گزار به آرامش مي رسد.نماز انسان .3

 گزار قيامت را برای خودش نهادينه مي كند.انسان نماز .4

 بر اساس منبع چه زماني برای دعا کردن افضل است؟ -6

 بعد از نمازهای واجب .1

 بعد از نمازهای مستحبي .2

 2و  1گزينه   .3

 هنگام يأس و نااميدی  .4



 ؟"براساس منبع کدام گزينه صحیح است -7

 .افزايش مي دهدنماز مراقبت دروني را  .1

 .نماز يک نوع عمارت بر نفس است .2

 .اعي را كاهش مي دهدمنماز با مهار شيطان آسيب های اجت .3

 همه موارد .4

 شیطان پیوسته از چه کسي خائف است؟ -8

 .انسان های مؤمني كه روزه مي گيرند .1

 انسان های مؤمني كه نماز را به جا مي آورند  .2

 انسان های مؤمني كه خمس مي پردازند .3

 زكات مي پردازندانسان های مؤمني كه  .4

 شود. بر اساس منبع آمار اکثر جرم و جنايت در زندان ها شامل افراد .... مي -9

 معيشت كافي ندارند. افرادی كه .1

 افرادی كه از سواد و دانش بي بهره هستند. .2

 تارک الصاله .3

 هستند.شكالت روحي و رواني دارای مافرادی كه  .4

 شود؟ فقر حقیقي چه زماني مشخص مي -10

 شوندمي اني كه انسان ها بر خداوند متعال عرضه زم .1

 شوند.مي زماني كه انسان ها از نظر مال و ثروت تهي  .2

 زماني كه مرگ به سراغ انسان مي آيد. .3

 شوند.مي زماني كه انسان ها از نظر اخالق باطني تهي  .4

 

 

 

 


