
 

 سواالت مسابقه کتابخوانی

  «مال مانند دیگر چیزی خواه باشد، شخصی دیگری، این خواه دیگری، بر شخصی سلطنت»؟مقابل به چه معناست عبارت -1

 حقمعنای صاحب د(                      معنای حق الناس    ج(            معنای اصطالحی حق      ب(            معنای لغوی حق         الف(

 است. اسقاط و انتقال نقل، قابل معموالً حق این نوع -2

 دیهد(                              قصاص          ج(                     حق الناس             ب(                                    هللحق االف(

 این سخن از کیست؟ -3

 .بِإِخْوانِهِ اسْتَخَفَّ بِدِینِهِ اسْتَخَفَّ مَنِ وَ وانِهِإِخْ حَقَّ عَظَّمَ ِاللّه دِینَ عَظَّمَ مَنْ

 امام حسن عسگری)ع(د(                  پیامبر اکرم)ص(         ج(                           امام علی )ع(    ب(             امام صادق )ع(          الف(

 امام علی )ع( ستم را به چند دسته تقسیم کرده است؟ -4

 دسته  6د(                                  سه دسته   ج(                            چهار دسته        ب(              دو دسته                 الف(

 در روایت پیامبر خدا)ص(  حرمت مؤمن در برابر حرمت کعبه کدامند؟ -5

 همه مواردد(                                      خون او ج(         اینکه به او گمان بد برده شود ب(                 مال او                الف(

ر حاصل نمی شود مگدارد که برائت ذمه از این حقوق  حق  ...........خود کیشانهم دیگر به نسبت مسلمان پیامبر خدا)ص( فرمود هر -6

 .با ادا کردن آنها یا گذشت صاحب حق

 سی حق د(                            حق             22ج(                  ده حق                          ب(             حق                   5الف(

 «پوشاندنمی را دیگران عیوب و گذرددرنمی دیگران هایلغزش از که است کسی مردم بدترین»این سخن از کیست؟ -7

 پیامبر)ص(د(                    امام سجاد)ع(          ج(                              امام رضا)ع(      ب(امام علی )ع(                     الف(

در حدیثی که امام صادق)ع( از جد بزرگوارش پیامبر)ص( نقل فرمودند خداوند در روز قیامت از چه کسی دستگیری می کند و از   -8

 ترین ترس در روز قیامت او را امان می دهد؟عظیم 

 الف و جد(                                    رازدار       ج(                ضعیفان     ب(کسی که به فریاد دردمندی برسد             الف(

 این بیت از کیست؟ -9

 شمرد و آورد تو پیش دگران عیب که هر

 برد خواهد دگران پیش تو عیب گمانبی

 صائب تبریزی   د(                                 سعدی        ج(              حافظ          ب(                                      موالنا               الف(

 بیشتر ...................... در که بود خواهد همه از بیش کسی منزلت و مقام قیامت، روز در» :است داده وعده( ص)اکرم رسول کهچنان -11

 «.باشد برداشته گام

 در طریق نصیحت برادرشد(گذشت از لغزش دیگران          ج(       در پذیرش پوزش دیگران   ب(         در رد سخنان بد گویان     الف(

 

 

 



 

 

 دارد حذرت بر او مخالفت از و کند اتیاری خدا طاعت بر که است کسی .............، بهترین»:(ص)اسالم گرامیطبق فرمایش پیامبر -11

 «.دهد فرمان اوست، رضای آنچه به را تو و

 انسانها د(                       دوستان               ج(               مردم                         ب(        خلق خدا                        الف(

 «.ندارد ندی ،...........................نمی کند که کسی و ندارد ایمان کند،نمی داریامانت که کسی»(ص)اسالم طبق فرمایش پیامبرگرامی -12

 به پدر و مادر نیکید(                 به عهد و پیمان خود وفا           ج(                            سالم ب(          عذرخواهی                الف(

 کنند، تدعو غذا صرف و مهمانی برای را شخص اینکه و...  دوستان به کردن پشت و جفا هاینشانه از چیز سه» این سخن از کیست؟  -13

 «نخورد غذا ولی شود، حاضر مهمانی در یا نکند اجابت او ولی

 امام صادق)ع(د(                                       امام رضا)ع(    ج(           امام علی)ع(           ب(                  پیامبر)ص(      الف(

 1 .عَزَّوَجَلَّ َاللّه یَشْکُرِ لَمْ الْمَخْلُوقِینَ مِنَ الْمُنْعِمَ یَشْکُرِ لَمْ مَنْاین سخن از کیست؟ -14

 «.گزارد نخواهد شکر حقیقت به هم را خدا نگوید، سپاس را خدا بندگان احسان و لطف کس هر»

 امام هادی)ع(د(                                        امام رضا)ع(   ج(                امام علی)ع(       ب(                  پیامبر)ص(     الف(

 «است ترباارزش خدا، خاطر به بنده هزار کردن آزاد و قبول مورد حج هزار از (    » .................ع)صادقطبق سخن امام  -15

 داشتن روحیه قدرشناسید(         دوستی و برادری     ج(   حراست از ناموس برادر مسلمان       ب(        مؤمن    حاجات برآوردنالف(

 «است دارزندهشب دارِروزه پاداش همانند ................ انسان پاداش»طبق حدیث پیامبر اکرم )ص(  -16

 که سالم را بلند ورسا ادا کندد(                    گشاده رو       ج(                      فروتن وخوش زبان   ب(              خوش خلق         الف(

 .عَزَّوَجَلَّ اللّهَ بارَزَ کاذِبٌ أَنَّهُ یَعْلَمُ هُوَ وَ یَمِینٍ عَلی حَلَفَ مَنْاین سخن از کیست؟ -17

 «.است برخاسته خدا با جنگ به گوید،می دروغ داندمی که حالی در بخورد، سوگند[ خدا نام به] کس هر»

 امام صادق)ع( (د                    امام رضا)ع(     ج(                         امام علی)ع(          ب(                پیامبر)ص(         الف(

 «است  نشانه .......... وی، آزمایش از پیش کس هر به.......... »طبق سخن امیرالمؤمنین  امام علی)ع(  -18

 درماندگی -دشنام د(        قدرت         -سالم  ج(                   عالقه       -محبت  ب(                       درماندگی   -اعتماد   الف(

: کندیم واجب او بر را بهشت خداوند شود، حاضر خدا پیشگاه به آنها از یکی با هرکس که است چیز طبق سخن امام صادق )ع(  سه -19

 .انصاف جانب رعایت .....................و دستی،تنگ حال در انفاق

 دوری از خود پسندید(                    فروتنی  ج(         زبان را از سخن ناروا حفظ کند    ب(         عالم          همه با روییخوشالف(

 .أَحَدا تَعِیبَ أَنْ یَشْغَلُکَ ما عَقَلْتَ إِنْ عُیُوبِکَ مِنْ لَکَ فَإِنَّ النّاسِ عُیُوبَ تَتَّبِعَنَّ الاز کیست؟این سخن  -21

 هایعیب هب پرداختن برای فرصتی کنی، اندیشه آنها در اگر که است عیوبی تو برای که چرا مکن؛ جوییپی را مردم عیوب هرگز»

 «.یابینمی دیگران

 امام صادق)ع(د(                      امام رضا)ع(     ج(                     امام علی)ع(         ب(                             پیامبر)ص(       الف(

 



: نام پدر : نام و نام خانوادگی

: شماره تماس: کد ملی

: سمت: نام دستگاه
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پاسخ نامه مسابقه کتابخوانی 


