
 

 

 بارم آیات :-الف 

. طبق این آیه نتیجه شکرگزاری چیست ؟ ی زیر را تکمیل کنیدآیه -

  لئن .....................الزیدنکم : اگر شکر گزاری کنید ما ..............................

 

 
 5/0         "تتوفاهم المالئکة طیبین یقولون سالم علیکم...الذین  " رو در وصف چه کسانی است؟ه روبآیه -2 

 
 
 5/0 اشاره به کدام صفت پیامبر )ص(دارد؟ "ما ارسلناک اال رحمه للعالمین"آیه  -3

 

 1 چرا خداوند از ما مواظبت می کند؟ "فا للّه خیرٌ حافظاً و هو اَرحَمُ الراحمین"باتوجه به آیه -4

  

 2 مناسب بگذارید.جای خالی را کلمه -ب

 است. یکی از مهم ترین و ساده ترین راه ها برای جلب یاری خداوند ....................-1

 است دوری کنی. ..................... شکر نعمت آن است که از آنچه خدا" : امام صادق )ص(-2

 . معروف بودندحضرت محمد )ص( قبل از مبعوث شدن به پیامبری به ..................... -3

 را بهترین الگوی زندگی ما معرفی کرده است. خداوند...............-4

 3 مشخص کنید:جمالت درست و نادرست را :ج

                         )                  (انسان ها با گناهانی که مرتکب می شوند خودشان را از حفاظت خدا محروم می کنند. -1

                               )                   ( .می کند به شرط در خواست از وی همه دعاهای مارا در دنیا مستجاب خداوند -2

                                        )                  ( یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب می شود نماز است .-3

  )                  (شکر زبانی محسوب می شود. « خدایا سپاسگزارم » گفتن کلمه -4

 )               (عیادت پیامبر )ص( از کسی که آزارش می داد نشان دهنده ویژگی عزت نفس وی است.-5

                                               )                 ( وضعیت انسان ها هنگام رفتن از این دنیا با یکدیگر متفاوت است .-6

 3 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.:د

  شکر عملی را تعریف کنید؟-1

  ؟چگونه می توان سپاسگزار وجود پیامبران بود-2



 

 

  ؟مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید دو-3

 آیا صدقه دادن فقط کمک مالی است؟ -4

  خداوند به انسان را بنویسید .دو مورد از نشانه های محبت  -5

  کسی که هوش باالیی دارد چگونه می تواند شکر عملی این نعمت را انجام دهد؟-6

 2 ی: گزینه صحیح را انتخاب کنید.

  منظور خداوند از یاری او توسط بندگان یاری .............. است.-1

 الف(پدر و مادر                ب(مسلمانان                                  ج(پیامبر )ص(                           د(دین 

 به کدام صفت پیامبر)ص( اشاره شده است؟  "لق عظیمانک لعلی خ”در آیه -2

 د(مهربانی  نیکو                            خالقج(ا  الف(عزت نفس               ب(امانت داری                               

 خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرطی یاری کرد ؟-3

 الف(بخشش و دعا               ب(حفظ آرامش                 ج(صبر و تقوا                                د(داشتن سالح و تجهیزات  

 که هراس از جوان در حال مرگ دور شود؟چه مسئله ای باعث شد -4

 توبهد(        مادر                  ج(رضایت          ب(حضور پیامبر بر بالین        الف(صدقه                  

 

  به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید.هـ:

 1 با توجه به سخن پیامبر )ص( عاقبت خیانت در امانت چیست؟-1

  

 1 کسانی می تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟چرا؟زندگی چه -2

 

                                                                                                               1                                                                                                    دارد؟ و آخرت نیکی به پدر و مادر چه تاثیری بر زندگی ما در دنیا-3

  



 

 

 1 با توجه به سخن ابوذر چرا ما از مرگ می ترسیم؟-4

 

  1 عزت نفس یعنی چه؟ توضیح دهید.-5

  

 1 حضرت علی )ع( چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت؟ -6

  

 

        1                                                                             ها با وجود اینکه خداوند از آن ها محافظت می کند دچار حادثه می شوند ؟چرا برخی انسان -7

  

  

   

 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


