
 

 

 بارم آغاز می کنم.پروردگارا، با نام زیبا و با امید به لطف و مهربانی تو  ردیف

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. الف

 به ترتیب از کدام مورد سخن می گوید؟« قِل اِن کنتم تُحِبّونَ اهلل » و ...« یُحبِبِکُم اهلل »عبارت  دو-1

  مردم نسبت به خدامحبت  -محبت مردم نسبت به خدا -ب                      محبت مردم نسبت به خدا -محبت خدا نسبت به مردم-الف

 محبت مردم نسبت به خدا -خدانسبت به  پیامبرمحبت  -د                     محبت خدا نسبت به مردم -پیامبر  محبت خدا نسبت به -ج

 

 کدام یک از آثار زیر را به دنبال دارد؟« تولّی » -2

 لَنَهدینَّهم سُبُلَنا-4یَغفِر لَکُم ذُنوبَکُم                -3          یُحبِبِکُم اهلل   -2اهلل                    بونَهم کَحُّبِّحِیُ -1

        3و  1-د                 3و  2-ج                     4و  2-ب                   4و  1 -الف

 

 آیه ی.................... نشان دهنده ی مهم ترین فایده نماز است.-3

 اِنَّ الصالةَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ و المُنکَر -تَتَّقون                                            بلَعَّلَّکُم -الف

 وَلَذِکرُاهللِ اَکبَر -اِنَّمَا المومنونَ الذّینَ یُقیمونَ الصالة                    د-ج

 

 بیانگر چیست؟«  إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا»  آیه-4

 خوردن مال یتیم کار حرامی است.-بیانگر امور یتیمان است.                                                         ب -الف

  نتیجه خوردن مال یتیم آتش جهنم است.-ت.             دبیانگر تجسم عمل و وجود جنبه باطنی برای اعمال انسان اس-ج

                   

1 

 در جای خالی کلمه مناسب بگذارید. ب

 وجود .......................... میان جرم و کیفر، باعث برقراری عدالت می شود.-1

 هرقدر عزم .................... باشد ، رسیدن به هدف آسان تر است.-2

 خدا را به دنبال دارد. دشمناندین داری با ..................... شروع می شود و ........................ از -3

  ...............................، مصداق کامل ترین صبر و پایداری در مقابل خواهش های دل است.-4

 ین می برد.عرضه نابجای زیبایی، عفت و ...................... را از ب-5
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25/0 
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 پ

 

 جمالت درست  و نادرست را مشخص کنید.

 نادرست   درست               خدا می گوید:شیطان به شما وعده دروغ و من وعده راست دادم،پس خود رامالمت کنید.      -1

 نادرست        درست                 مهم ترین فایده الگو و اسوه این است که موفقیت آمیز بودن راه را ثابت می کند.         -2

 نادرست درست                                             تاثیر نماز به تداوم و میزان توجه نمازگزار بستگی دارد.                    -3

 نادرست گر کسی که روزه است، بعد از اذان ظهر مسافرت کند، روزه اش صحیح است.                         درست           ا-4

 نادرست اگر قلب انسان با خدا باشدکافی است چون آن چه اهمیت دارد باطن است.                             درست           -5

 نادرست خصلتی است که مخصوص زنان با فضیلت است نه کس دیگری.                                درست           « عفاف»-6
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 نام ببرید. ت

 آتش جهنم یا نعمت های بهشت ، حاصل چیست؟-1

1 



 

 

 خداوند راه سعدت ما را ، قرین چه چیزی ساخته است؟-2

 پلیدی را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده اند؟چه کسانی پرچم مبارزه با ستم و -3

 عملی که از سوی خداوند برای تقویت اراده انسان و تسلط او بر خود ، معرفی شده چیست؟-4

 کشف رابطه: ث

 به خودش در سمت چپ وصل کنید. )هرطرف یک مورد اضافی است( های سمت راست را به خانه ی مربوط هریک از خانه

 

  روزه با کار حرامباطل کردن 

 

 
گرفتن قضای روزه تا رمضان بعدی و اگر نگرفت، اضافه شدن 

 یک مدّ طعام برای هر روز

   سفر حرام در ماه مبارک رمضان
 گرفتن قضای روزه-1

 فقیر 60روزه یا سیر کردن  60گرفتن -2

 کفاره جمع   خوردن روزه با عذر موجه

 جبران غیرقابل   خوردن روزه بدون عذر موجه
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 یک سطر( کثربه پرسش های زیر پاسخ کوتاه بدهید.)حدا ج

 انسان ها در مقابل پاداش و کیفر طبیعی، باید چه کنند؟-1

 ؟علی )ع( زیرک ترین انسان ها را چه کسانی می داند -2

 بنویسید.« بدون بوی خوش» را بر نماز« با بوی خوش» برتری نماز-3

 را بنویسید.« محبت به خداافزایش »راه های -4
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 تعریف کنید. چ

 :آراستگی-1

 :تبرّج-2

 :تجسم اعمال-3
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1 

 به پرسش های زیر پاسخ کامل بدهید. ح

 مقصود از اینکه رسول خدا)ص( برای مسلمانان الگو است ، چیست؟-1

 برای تقویت بیزاری از باطل و بی تفاوت نبودن در برابر باطل صفتان، چه می توان کرد؟ -2

 کسی که به سفر می رود در چه صورت باید نمازش را کامل بخواند و روزه اش را بگیرد؟»-3

 

 موفق باشید

 14جمع نمرات 
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