
    
 

 

 اتالف( آی بارم

 مؤمنان باید نسبت به یکدیگر چه احساسی داشته باشند؟« خوٌةِا ما المؤمنونَنَّاِ»با توجه به آیه  -1 5/0

 کند؟خداوند ما را از انجام کدام کارناپسند نهی می« فواسرِتُال بوا وَشرَاِ وا وَلُکُ»با توجه به آیه  -2 5/0

 گزینه درست را عالمت بزنید.ب(  5/1

 هدف از آفرینش با توجه به سخن حضرت علی )ع( کدام مورد است؟ -3

 ج( الف و ب                ب( اندیشیدن در آن  الف( راهیابی به بهشت    

 کدام یک از موارد زیر جزء اختالفات بین مسلمانان است؟ -4

 ج( مسئله خالفت پس از پیامبر )ص(   ب( کتاب آسمانی   الف( قبله   

 دهیم کدام است؟ی که ما برای سالمتی و رشد خود انجام میکارهای -5

 ج( حق الناس              فسب( حق الن                الف( حق اهلل    

 ج( در جای خالی کلمه مناسب بگذارید 5/1

 . . . . . . . . . . . . . . . است. غفار به معنی -6

 بود.. . . . . . . . . . . . . . . اولین معلم قرآن  -7

 اش . . . . . . . . . . .  است.دار فراموش کند که روزه است و یکی از مبطالت روزه را انجام دهد روزهاگر روزه -8

 جمالت درست و نادرست را مشخص کنید.د(  5/1

 عذاب های دوزخ کارهای زشتی است که جهنمیان از دنیا برای خودشان از پیش فرستادند. -9

 نادرست          درست 

 جانشینی حضرت علی )ع( در روز غدیرخم موجب ناامیدی کامل مشرکان و منافقان شد. -11

 نادرست          درست 

               تواند از همان مال به فقیران صدقه دهد.                                                                                        گناهانش پاک شود میکسی که راه حرام مالی به دست می آورد برای اینکه  -11

 نادرست          درست                                                                                                                                                          
 هـ( در سواالت زیر دور پاسخ های صحیح خط بکشید. 1

 در کدامیک از موارد زیر نماز باطل است؟ -12

 طال برای زنانج( نماز خواندن با        ب( نجس بودن مکان نمازگزار  الف( غصبی بودن لباس نمازگزار   
 عوامل هدر دادن عمر را مشخص کنید. -11 5/1

 حالی و تنبلید( بی     نظمج( معاشرت با افراد بی     ریزی ب( برنامه        الف( امروز و فردا کردن   

 



    
 

 

دموفق باشی  

 ی( جمالت مناسب ستون اول را به ستون دوم متصل کنید. 5/1

 برنامه پیامبر )ص(                                 کلید آن استاند که ای جمع شدهزشتی ها همه در خانه -11

 حفظ حیا     تربیت معلمان ویژه برای فهم معارف قرآن -11

 دروغ     اولین وظیفه هر مسلمان در برابر نامحرمان -16

 و( به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 

 دو مورد از فواید روزه را بیان کنید. -71 5/0

 
 اسراف را تعریف کنید. -71 5/0

 
 اوقاتی که باید برای دعا کردن غنیمت شمرد را بنویسید. )دو مورد( -71 5/0

 
 انتخاب حضرت علی )ع( به عنوان جانشین پیامبر )ص( توسط چه کسی انجام شد؟ -02 5/0

 
 ( به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.ز 

 بنویسید.سه مورد از آثار بدحجابی را  -07 5/1

 

 
 اجتماعی به دنبال دارد؟ هایمصرف گرایی چه زیان -00 1

 

 
 شوند. )سه مورد(دهند، معموالً بیشتر در چه مواقعی این عمل زشت را مرتکب میکسانی که فحش می -02 5/1

 

 
 کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد؟ ) دو مورد( -02 1

 

 
 نیایش را بنویسید. )سه مورد(ثمرات دعا و  -02 5/1

 

 
 اش بیان کنید؟دو مورد از وظایف یک مسلمان را نسبت به برادر دینی -02 1

 

 الناس فقط حقوق مالی است؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟آیا حق -01 1


