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 .1كداميك از موارد زير از ابعاد عبادت است ؟
 ) 1تفكردر كار خدا  )2تبديل ماديات به معنويات  )3سازندگي فرد و جامعه  )4باقي ساختن فاني
 .2از نظر رسول اكرم (ص) پاداش عبادتي بيشتر است كه :
 )1صحيح تر باشد

 )2مخفي تر باشد

 )4به جماعت باشد

 )3آشكار باشد

 .3ترجمه حديث آفه العباده الفتره كداميك از گزينههاي زير است ؟
 ) 1آفت عبادت رياكاري است

 )2آفت عبادات سستي وگاهي انجام دادن و گاهي انجام ندادن است
 )4هر سه مورد

 ) 3آفت عبادت دير انجام دادن و تأخير در آن است
 .4يكي از شرايط وجوب عبادت هر مكلف :
 ) 1بلوغ عبادي و تكليفي است

 ) 2بلوغ سياسي است

 ) 4هرسه مورد

 ) 3بلوغ اقتصادي است

 .5شرايط صحت عبادت :
 )2صحيج بودن شكل آن است

 ) 1صحيج بودن هدف آن است

 ) 4صحيح بودن شكل و عمل به آن است

 )3صجيج بودن هدف وشكل آن است

 .6آيه «انما يعمر مساجد اهلل من امن باهلل و اليوم االخر » كدام شرط قبولي عبادات را بيان مينمايد؟
 ) 1شرط بهداشتي

 )2شرط سياسي

 )3شرط اخالقي

 )4شرط اعتقادي

 .7كداميك از موارد ذيل از شرايط كمال عبادت است ؟
 ) 1اثرش پايدارتر باشد
 )3با خوشرفتاري توأم باشد

 )2بر اساس ايمان به خدا باشد
 ) 4خير خواهي نسبت به ديگران باشد
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 .8بزرگترين فلسفه عبادت چيست ؟
 ) 2تعليم

 ) 1تسليم

 ) 4هيچكدام

 ) 3تأديب

 .9در قيامت صفات ( كافر ـ فاجر ـ غادر ـ خاسر ) به چه كسي اطالق ميشود؟
)2غيبت كننده

)1رياكار

)4مشرك

)3دروغگو

 .10پيامبر فرمود«:اگر ميخواهي در قيامت بامن باشي »پس:
)2در برابر كافران سخت باش

)1همواره در سجده باش

)4سجده را طوالني كن

)3در حال سجده در آرزوي مرگ باش
 .11چه عملي براي جلب رزق مؤثر است؟
)1تسببيحات حضرت

)2نماز صبح

زهرا(س)

)4صلوات

)3دعا پس از نماز صبح

 .12در حديث آمده است كه «شرف»مؤمن به:
)1استغفار است

)2نماز جماعت است

)3سجده است

)4نماز شب است

ستاد اقامه نماز استان هرمزگان
با مشارکت دستگاه های اجرایی

