سواالت مسابقه زندگی بهتر

-1با توجه به دعای «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِکَ …مِنْ صَالَةٍ الَ تُرْفَعُ  :خدايا پناه مى برم به تو ...از نمازى كه باال نرود » و نیز
طبق فرمايش امام صادق (علیهالسالم) درباره قبول نماز ،از كجا بفهمیم كه نماز ما قبولشده يا نه؟ و يا اينکه چقدر
آن باال رفته است؟
الف -هرچقدر توجه انسان به نماز بیشتر شود طوری که نماز اول وقت را به تأخیر نیندازد نشانه قبول نماز است.
ب -هرچقدر نماز جلوی گناه را در انسان بگیرد ،همانقدر نماز او باال رفته است.
ج -هرچقدر انسان براثر قرائت نماز به خضوع و خشوع بیشتری دست یابد همانقدر نمازش باال رفته است.
-2طبق فرمايش حضرت رسول (صلياهلل علیه و آله) در كافي شريف؛ ملکالموت در لحظه جان دادن شهادتین را
به چه كسي تلقین ميكند؟
الف -کسی که حق خداوند و اولیائ خداوند را رعایت کند.
ب -کسی که همواره در حال برطرف کردن عیوب اخالقی خویش است.
ج -کسی که نماز اول وقت خود را ترک نکند.
-3عالئم نفوذ شیطان به ترتیب كدام است؟
الف -اول بیمیلی ،دوم شک ،سوم سوءظن و چهارم کفر و تکذیب اعتقادات دینی به شرطی که به زبان آورد.
ب -اول بیمیلی ،دوم سوءظن ،سوم شک و چهارم یقین به باطل بودن اعتقادات دینی.
ج -اول بیمیلی ،دوم شک ،سوم سوءظن و چهارم کفر و تکذیب اعتقادات دینی هرچند به زبان نیاورد.
-4طبق فرمايش امام رضا (علیهالسالم) بعد از ايمان به خدا و پیامبرش و رعايت حقوق اولیاء خدا محبوبترين چیز
در نزد خداوند چیست؟
الف -دستگیری و گرهگشایی از بندگان خدا.
ب -انجام مسائل عبادی و توجه به نماز اول وقت.
ج -امربهمعروف و نهی از منکر نسبت به بندگان گناهکار.
 -5امیرالمؤمنین على بن ابیطالب (علیه السّالم) فرمودند :أَبْصَرُ اَلنَّاسِ مَنْ ...بیناترين مردم كسى است كه ...
الف -در رفع عیوب مردم به آنها یاری رساند.
ب -عیبهای دیگران را به آنها تذکر دهد.

ج -بدیهای خود را ببیند.
-6امام سجاد (علیهالسالم) در دعای خود درباره مکر و حیله شیطان از چه چیزهايي به خدا پناه ميبرد؟
الف -از اعتماد به وعدههای دروغ وسوسههای فریبنده ،از اینکه بر ما طمع ببندد و از طاعت و بندگی تو ما را بازدارد.
ب -کارهای زشت و ناپسند را در نظر ما خوب جلوه دهد و یا آنکه کارهای شایسته و اعمال صالحی را که موردپسند تو هستند
در نظر ما بسیار سنگین و طاقتفرسا جلوه دهد.
ج-همه ی موارد
 -7آيا گناه من بر جامعه اثر دارد؟
الف -خیر ،گناه هر شخصی فقط برخودش اثر دارد و فقط اوست که پیامد گناه را میچشد.
ب -بله بر خود شخص اثر مستقیم و بر دیگران اثر وضعی دارد.
ج -بله هم بر شخص و هم بر سایر افراد حتماً اثر مستقیم دارد.
-8چگونه ميتوانیم درجات ايمانمان را بسنجیم؟
الف -درجه ایمان ما بهاندازه توان ما در امربهمعروف و نهی از منکر است.
ب -ایمان ما تا جایی است که ما را از گناه بازدارد.
ج -ایمان ما بهاندازه توجه ما به انجام واجبات دینی است.
-9دلیل خداوند جهت سجده مالئکه بر آدم چه بود؟
الف -اشرف مخلوقات بودن آدم.
ب -پرستش آدم.
ج -کمال خضوع در برابر ولی خدا.
-10هدف اصلي از زندگي چیست؟
الف -ایجاد ارتباط صمیمی بین افراد جامعه جهت خدمت خالصانه و صادقانه به خلق خدا.
ب -تشکیل خانواده ،فرزند آوری و گسترش نسل شیعه.
ج -ازدواج ،فرزند آوری و...همگی اجزای بندگی هستند جهت رسیدن به عبودیت.

