
 

 

 بارم سئوالمتن  ردیف

 آیات و احادیث الف

 حدیثی از پیامبر )ص( بنویسید که نشان دهنده حفظ سالمتی در روزه باشد . )باترجمه(-1
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 ؟ منظور از نعیم چیست«  ثم لَتُسئلن یومئذٍ عن النعیم» با توجه به آیه -2
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید : ب

 که با ............ نجس شده باشد، در صورتی که کمتر از یک سکه کوچک باشد، صحیح است. نماز خواندن با بدن یا لباسی-1

 هرنجاستید(                                      خونج(                         مدفوعب(                              ادرارالف(  

 مبطالت روزه را انجام دهد، روزه اش چه حکمی دارد ؟ اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و یکی از-2 

 قضایش را بگیردد(           ب(صحیح است                   ج(مکروه است                   الف(باطل است                   

 اولین شرط پذیرش توبه از جانب خداوند کدام است ؟-3 

 ترک اعمال زشتد(                    انجام کار درستج(              پشیمانی ازگناهب(          رعایت حق الناسالف(  

 امام صادق )ع( نگاه حرام را به چه چیز تشبیه کرده اند ؟-4

 تیرهای زهرآگین شیطانید(                دری به سوی جهنمج(                        خارگلب(             شمشیر فوالدیالف(  
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 در جای خالی کلمه مناسب بنویسید : پ

 استفاده از زیور آالت طال برای مردان  ................ است .-1

 خداوند دنیا را پر از نعمت هایش کرده است تا بدانیم چقدر ما را ................ دارد . -2

 اولین معلم قرآن  ................ است .-3

 جانشینی پیامبر )ص( توسط  ................ صورت گرفت .انتخاب حضرت علی )ع( برای -4
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 عبارات درست و نادرست را مشخص کنید : ت

 . )             ( جهنم را خود جهنمیان با اعمال زشت خود به وجود آورده اند-1

 . )               ( معیار و دلیل احکام الهی رستگاری انسان است-2

 (        . )       واقعه غدیر خم را فقط دانشمندان شیعه در کتاب های خود ذکر کرده اند -3

 . )               ( با توجه به صفت غفار بودن خداوند ما نیز باید همه خطاهای مردم را ببخشیم-4
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 هریک از عبارات توضیح کدام یک از مفاهیم زیر است ؟ ث

 روزه ( –حضرت زهرا )س(  –نماز  –) حضرت علی )ع(                                                      

 بعد از پیامبر )ص( آگاهترین مردم به قرآن و احکام الهی است .)                   ( – 1

 پیامبر )ص( : سپری است در برابر مشکالت دنیا و پوششی در برابر عذاب آخرت .)                   ( – 2
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 کدام یک از گزینه های ستون چپ به گزینه های ستون سمت راست مربوط می شود .)یک مورد اضافی است( ج

 آداب نماز -                                  اذان                                                            – 1

 بسیار آمرزنده -جانشینی پیامبر )ص(                                                                    – 2

 شعار اسالم  -غفار                                                                                             – 3

 غدیر خم-خواندن نماز در اول وقت                                                             – 4

 ستون دین-                                                                                                         
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید : چ

  یک مورد از فواید گذشت از خطای دیگران را بنویسید . -1

 پیامبر )ص( برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه ای طراحی کرده بودند ؟-2

 چه پاداشی دارد ؟« به نامحرم فرو بندد نگاههرکس چشم خود را از » با توجه به سخن پیامبر )ص( : -3

 علت تفاوت در امر به پوشش در مردان و زنان چیست ؟-4
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 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید : ح

 با توجه به سخن حضرت علی )ع( هدف از آفرینش چیست ؟ -1
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 1 وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازد ، او چه پاسخی به آن ها می دهد ؟ -2 

 

 

 مفهوم حدیث ثقلین چیست ؟ -3
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 5/1  حضرت علی )ع( ثواب خواندن اذان و اقامه را قبل از نماز چگونه بیان کرده اند ؟-4

 

 

 5/1  ببرید .سه مورد از مبطالت روزه را نام -5

 5/1  سه مورد از آثار بدحجابی را نام ببرید .-6

 

 


