
 

 

 امت یدر ق  قهیسه دق خوانیکتاب مسابقه سواالت 

 

 ست؟ یچ ردی گیکه مورد محاسبه قرار م یزی چ نیبا توجه به متن کتاب اول -۱

 (حق الناس ۱

 (نماز2

 المال  تی (ب3

 اعمال  تی(ن4

 

 شود و در کتاب به آن ها اشاره شده است؟ یرفتن اعمال خوب از نامه اعمال م نیباعث از ب یچه موارد -2

 تهمت؛ تمسخر  بت؛ی(غ۱

 مومن  ی(آزار مومن؛ بردن آبرو2

   ییایاجر دن ی( آرزو3

 (همه موارد4

 

 هاست؟  نهیاز گز کیجمله از کتاب مربوط به کدام  نیا -3

قادر   میجهان خارج نشو  نیدعا نهفته است که تا از ا نیو برکات در ا راتیاست. آنقدر خ یمعجزه گر ی..... واقعا ذکر و دعا"

 ."میست یبه درکش ن

 ...بیجی(امن ۱

 ( صلوات2

 فرج  ی( دعا3

 ق یغر ی(دعا4

 

 شود؛ چه بود؟   دهیسال از گناهانش بخش ۵دستور دادند که  نکهیکتاب و ا سندهی)ع( از نو نیعلت شفاعت امام حس-4

 )ع(نیامام حس ارتی( ز۱

 )ع( نیامام حس یمراسم عزادار(رفتن به 2

 که در سفر کربال همسفر او بود. یرمردیپ ی(دعا3

 ( نماز اول وقت4



 

 

 

 است؟  نهی مربوط به کدام گز ریز فهیشر هیبا توجه به متن کتاب آ-۵

کنند؛   یپنهان و آشکار انفاق م میداده ا یو از آنچه به آن ها روز دارندیکنند و نماز را برپام یرا تالوت م یکه کتاب اله یکسان"

 فاطر( 2۹)" ستیدر آن ن یدارند که نابود دیرا ام ( پرسود)تجارت 

 ( صدقه ۱

 ( نماز 2

 تالوت قرآن (3

 حی( معامله صحد

 

 شده است؟ انیجمله از کتاب در رابطه با کدام گناه ب نیا-۶

 "انسان ها مشکل ساز است. یدر رشد معنو  ی لی...... خ "

 (حق النفس ۱

 حق الناس (2

 نگاه حرام و ارتباط با نامحرم (3

 ینماز یب(4

 

 شود؟  یبا دقت در مطالب کتاب؛ کدام عمل موجب ثبت ثواب حج در نامه اعمال م -۷

 (کمک به فقرا ۱

 به پدر و مادر نگاه کردن یاز سر مهربان (2

 با معرفت امام رضا)ع( ارتیز (3

 ب و ج  نهیگز(4

 

 شود؟ یشدن عمر م یکند که جزو عمر محسوب نشده و باعث طوالن یاشاره م یبه اعمال نهیکدام گز-۸

 (صدقات/صله رحم/نماز جماعت ۱

 ینیحضور در جلسات د /تیاهل ب  ارتیز(2

 خدا باشد یرضا یکه برا یهرکار (3

 همه موارد(4



 

 

 

 چه گفت؟  "خورد؟یاز همه در آن طرف به درد ما م شی ب یزیچه چ ":دیکتاب در پاسخ به سوال دوستش که پرس  سندهینو -۹

 .دیخدا و بندگان خدا کار کن یبرا دیتوان یو خالصانه؛ هرچه م یاله تیبه نماز؛ با ن تی ( بعد از اهم۱

بر او   یو برکات اله راتیخ رد،یگیمشاهده کردم که هر بار انسان در کنار خانواده و همسر خود قرار م یهست یدر آن سو (2

 گردد.  ینازل م

 شود.  یاز شما حل م یو آخرت ییایاز کار مردم؛ چه مشکالت دن ییکه با گره گشا داندیخدا م(3

 و آخرتشان برطرف شود.  ایدن یتا گرفتار افتدیزودتر اتفاق ب شان یمردم از خدا بخواهند تا ظهور موال دیبا(4

 

 دو جمله از کتاب به کدام گناه اشاره دارد؟  نیا -۱۰

 "!دمید  یها در نامه عملم م ئتیجماعت و ه یاز نمازها یکمتر دم،ثوابیرس یباالتر م  نیهرچه به سن "

 "خورد یم کیباشد به درد همان شر کیخدا در آن شر ریکه غ یکار"

 (شرک ۱

 ایر (2

 عدم توجه به حق الل  (3

 بد  تین(4

 

 

 

 فاتحه آنالین 

 سامانه یادبود مجازی اموات 

https://fatehe-online.ir / 

https://www.instagram.com/fateheonline.ir/ 

 

https://fatehe-online.ir/
https://fatehe-online.ir/
https://fatehe-online.ir/
https://www.instagram.com/fateheonline.ir/

