مسابقه کتابخوانی سه دقیقه در قیامت
سوال  )1از نظر ون لومنت آنچه که بعد از مرگ با قی خواهد ماند چیست ؟
-1روح وضمیر

 -3هوشیاری و آگاهی

 -2جسم

سوال  )2زمان در جریان تجربه نزدیک به مرگ مثل حضور در  ..................است .
 -1عالم هستی

-3زمان عادی

 -2ابدیت

سوال )3چه کسانی دنیا را پلی برای رسیدن به مقامات عالیه در آخرت می دانستند ؟
 -1شهدا

 -3انسانهای خود ساخته

 -2اهل بیت

سوال )4ترجمه آیه ای که در عالم مرگ به آن اشاره شده بود مربوط به کدام سوره و آیه از قران کریم است ؟
-1آیه  13سوره اسراء

-3ایه  14سوره اسراء

-2آیه  6سوره اسراء

سوال  )5پیامبر اکرم ( ص) فرموده است  :نخستین چیزی که خدای متعال بر امتم واجب کرد ...................است .
 -1عبادت

 -2نماز های پنج گانه

 -3روزه

سوال )6با دیدن صفحه اول کتاب اعمالش به ترجمه کدام آیه پی برد ؟
-1هرکس هم وزن ذرهای کار خیر
انجام دهد آن را می بیند

-2خداوند به اندازه سنگینی ذره ای
ستم نمی کند

-3ماترازوهای عدل رادر روز
قیامت بر پا می کنیم

سوال )7سرعت نفوذ آتش در خوردن گیاه خشک به پای سرعت اثر .........در نابودی ..............یک بنده نمی رسد ( پیامبر اکرم (ص) )
-1آزار و اذیت ،اعمال

-2ریا کاری  ،رفتار

-3غیبت  ،حسنات

سوال  )8آیه سی ام سوره مبارکه یس در مورد کدام گناه صحبت می کند ؟
 -1بد قولی

 -2بی احترامی به پدر و مادر

 -3مسخره کردن

سوال )9برترین اعمال بعد از اقامه نماز کدام عمل است ؟به چه شرطی ؟
 -1شادکردن دل مومن  ،گناه در آن نباشد

-2شادکردن دل مومن  ،اهانتی در آن نباشد

 -3شادکردن دل والدین  ،گناه در آن نباشد

سوال  )10کدامیک از اعمال زیر به عنوان ثواب چندین حج در نامه عمل شما ثبت می شود ؟
 -1نگاه به پدر و مادر از سر مهربانی

 -2زیارت با معرفت امام رضا (ع)

-3هر دو مورد

سوال  )11به دلیل ..............هر چه سنشباالتر می رفت ثواب کمتری از نماز های واجب و هیئت در نامه اعمالش دیده شد.
 -1رسیدگی کمتر به پدر ومادر

 -2ریا و خود نمایی در عمل

 -3مسخره کردن دیگران

سوال  )12شفاعت  5ساله ابا عبداله ( ع) به چه دلیل بود ؟
 -1گذشت و از خود گذشتگی

 -2دفاع از حق مظلوم

 -3هر دو مورد صحیح است

سوال  )13علت حذف 2سال نماز از پرونده اعمالش چه بود ؟
 -1مسخره کردن مومن

 -2آزار و اذیت مومن

 -3غیبت مومن

سوال ) 14حدیث ( حرمت مومن حتی از کعبه باالتر است )از کیست ؟
 -1امام صادق ( ع)

-2امام علی (ع)

-3امام جواد (ع)

سوال  )15در قبال تهمت پیر مرد به بسیجی نو جوان تازه وارد  ،کدام حسنه از پرونده اعمالش حذف شد تا نجات یابد ؟
5 -1سال نماز جماعت

-2ارزش تمام حسناتش

-3کل ثواب ساخت حسینیه

سوال )16به گفته جوان پشت میز جزای حق بیت المال چیست ؟
-2کسب رضایت والیت فقیه

-1کسب رضایت تمام مردم ایران

-3کسب رضایت کامل مسئول مربوطه

سوال )17کسانی که کتاب الهی را تالوت می کنند و نماز را بر پا می دارند واز آنچه به آنها روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق می کنند
...............راامیددارند که .................در آن نیست .
-1عمری طوالنی ،کوتاهی و ناامیدی

 -2تجارت پر سودی ،نابودی و کساد

 -3زندگی پر ثمری ،خسارت ونابودی

سوال )18وقتی انسان در طی روز حوادثی را از سر می گذراند نتیجه چیست ؟
 -1صدقه دادن

 -2گذشت از خطاهای دیگران

 -3دعای خیر افرادی که مشکلی از آنها بر طرف کردیم

سوال  )19نگاه حرام وارتباط با نامحرم در کدام مورد خیلی مشکل ساز می شود ؟
 -1در رشد اخالقی انسانها

-2در رشد معنوی انسانها

 -3هر دو مورد صحیح است

سوال )20فردی که عالقمندبه شهادت است با هر نگاه حرامی ..................................
 -1شش ماه شهادت اوبه عقب می افتد

 -2عاقبت به خیر نمی شود

-3هرگز شهادت شامل حالش نمی شود

سوال  )21اگر کسی در زمینه حق الناس به شما بدهکار بود او را در دنیا ببخشی .................آن در نامه عملت ثبت می شود  .و اگر به برزخ کشیده
شود .................خواهد شد .
 -1صد برابر  ،ده برابر

 -2ده برابر  ،همان مقدار

 -3ده برابر  ،همان ده برابر

سوال )22در کدام مورد زیر تقریبا حساسیت بین مردم دیده نمی شود ؟
-1حق اهلل

 -2حق الناس

 -3حق النفس

