
    
 

 

 اتآی ترجمه و مفهومالف( بارم

  را ترجمه کنید. «خوٌةِا ما المؤمنونَنَّاِ»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(  2

 آورده است؟ چگونه؟عذاب های جهنم را چه کسی به وجود -1

               با اعمال زشتشان-خود جهنمیانب(    با اعمال زشت جهنمیان –خداوند الف(    

 با آتش خشمش –د(خداوند  با اعمالش –شیطان ج(     

 ؟نیست کدامیک از گزینه های زیر جزء آداب نماز-2

 د(خواندن اذان و اقامه               خواندن حمد و سورهج(   نماز به جماعتب(  نماز اول وقتالف(    

 بر اساس سخن امام علی )ع( انسان چه زمانی شناخته می شود؟-3

              زمانی که کار می کندب(                زمانی که سخن می گویدالف(    

 اجتماع می شود.زمانی که فکر می کند.                                        د( زمانی که وارد ج(    

  کلید گنج های خدا چیست؟-4

 رعایت حق الناس                     د(انفاق کردنج(   یاری به یکدیگرب(  دعا کردن     الف(    

 ج( در جای خالی کلمه مناسب بگذارید 2

 . . . . . . . . . . . . . . . است. غفار به معنی -1

 . . . . .  پوشش زنان و مردان متفاوت است. به دلیل تفاوت در. . . . . . . . .-2

 جزء آن . . . . . . . . . . . . . . . حالل است. 9عبادت ده جزء دارد که -3

 پیامبر)ص( : ساعتی . . . . . . . . . . . . . . . از ساعت های طوالنی عبادت کردن برتر است.-4

 جمالت درست و نادرست را مشخص کنید.د(  2

 نادرست          درست کسی که سیگار می کشد در واقع حق النفس را رعایت نکرده است.                  -1

 نادرست          درست ناسزاگویی به قصد شوخی اشکالی ندارد.                                                          -2

 نادرست      درست    برای جانشینی پیامبر)ص( به دستور خود پیامبر انجام شد.در ماجرای غدیر انتخاب حضرت علی )ع( -3

                                                                                                                       بی توجهی به اولیت بندی کارها موجب می شود همواره احساس کنیم وقت کم است و در کار خود عجله داشته باشیم.-4 

 نادرست       درست                                                                                                                                                                       



    
 

 

 هـ( جمالت مناسب ستون اول را به ستون دوم متصل کنید. 2

 رستگاری              اندیشیدن و راهیابی به بهشت                                 -1

 برنامه پیامبر )ص(                            معیار و دلیل احکام -2

 حفظ حیا                          تربیت معلمان ویژه برای فهم معارف قرآن-3

 هدف خلقت              اولین وظیفه هر مسلمان در برابر نامحرمان -4

 من کیستم؟( ی 1

 (               آگاه ترین مردم به قرآن و معارف و احکام الهی بعد از پیامبر)ص( : )             -1

 و ... یاد شده است : )                           (« معراج مومن»و « ستون دین»از من به عنوان -2

 

5/0 

 و(به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 مهم ترین نتیجه و پیامد بدحجابی چیست؟ -1  

  

 دلیل گرایش نوجوانان و جوانان به مد چیست؟-2 5/0

 

 
 ترین موضوعی که شیعیان و اهل سنت درباره آن اختالف دارند چیست؟اصلی -3 5/0

 

 

 
 حق اهلل را تعریف کنید.-4 5/0

 

 
 دو مورد از مبطالت روزه را نام ببرید.-5 5/0

 

 
 مورد(1طبق فرموده امام صادق)ع( هرکس با طهارت به مسجد برود چه فایده ای دارد؟ )-6 5/0

 

 
 دهید. ز( به سواالت زیر پاسخ کامل 

 مورد( 2کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟ ) -1 1

 

 

 
 مورد(4به طور کلی دروغ گویی چه پیامدهایی دارد؟ )-2 1

 



    
 

 

 
 

دموفق باشی  
 
 

 خداوند حکیم چه کسانی را از چهارپایان نیز گمراه تر معرفی می کند؟ چرا؟-3 1

 

 

 
 ) هر کدام یک مورد(اجتماعی به دنبال دارد؟ فردی و هایمصرف گرایی چه زیان -4 1

 

 

 
 اش بیان کنید؟دو مورد از وظایف یک مسلمان را نسبت به برادر دینی -5 1

 

 

 
 الناس فقط حقوق مالی است؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟آیا حق -6 1

 

 

 
 در چهار وقت فرصت را برای دعا کردن غنیمت شمارید. آن ها کدامند؟-7 1

 

 

 

 


