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5/1  بخش اول: جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

 ........................................... است.انجام هر عملی که سبب تحریک نامحرمان شود،  -1

 یکی از تفاوت های انسان با حیوانات و گیاهان قدرت ................................................... است. -2

 ............................ است...........................جزء آن ........... 9جزء دارد که  11رسول خدا صلی اهلل علیه و آله می فرماید: عبادت  -3

1 

 بخش دوم: درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص نمایید 2

    می آمرزد.                  خدواند تمامی گناهان هر کسی را که پشیمان شده باشد و بخواهد راه درستکاری و تقوا در پیش بگیرد، -4

 نادرست                      درست 

 نادرست              ها می پذیرد.      درست شیطان سرزنش اهل جهنم را به خاطر گمراه کردن آن -5

 نادرست             گاهی افراد بدون آنکه خودشان متوجه باشند، دروغ می گویند.           درست  -6

کسی که از راه حرام مالی بدست آورد می تواند با انفاق کردن و صدقه دادن آن را حالل کند.                                -7

   نادرست                     درست 

2 

 بخش سوم: گزینه مناسب را انتخاب کنید. 2

 کدامیک از گزینه های زیر از آداب نماز است؟ -8

 د( تشهد                      ج( اذان                  ب( سجده                 الف( ذکر

 با کدامیک از فواید روزه ارتباط مفهومی دارد؟« شنیدن کی بود مانند دیدن» ضرب المثل  -9

 د( تقویت صبر و تقوا       ج( حفظ سالمتی      ب( توجه به محرومان      الف( آمرزش گناهان

 معاشرت با افراد بی نظم -11

                  ب( موجب می شود به کارشان نظم دهیم        الف( موجب می شود ما نیز مانند آنها رفتار کنیم

 د( تاثیری در زندگی ما ندارد                                ج( اشکالی بوجود نمی آورد

 عنوان کلید گنجینه های خدا معرفی شده است؟کدام یک از کارهای نیک زیر به  -11

 د( دعا کردن                 ج( یاری به یکدیگر           ب( روزه                 الف( صبر
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 بخش چهارم: به سواالت زیر پاسخ دهید.

 یک مورد از فواید و ثمرات ارزشمند کار و تالش را بنویسید؟ -12

 خداوند حکیم پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله را اولین معلم قرآن قرار داد؟چرا  -13

 

امیدواری کافران و منافقان به نابودی اسالم پس از فوت پیامبر صلی اهلل علیه و آله به خاطر چه مساله ای بوده  -14

 است؟

 ترک نماز چه اثرات هولناکی دارد؟ -15
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 آیه زیر را ترجمه کنید. -16

      31سوره اعراف آیه « الْمُسْرِفینَ یُحِبَُّ ال إِنََّهُ تُسْرِفُوا ال وَ اشْرَبُوا وَ کُلُوا وَ» 
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                                                                              چرا نوجوانان و جوانان به مد گرایش بیشتری دارند؟ -17
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 ها چه می فرماید؟حضرت علی )ع( درباره غنیمت شمردن فرصت -81

 

 

1 

شیوه امام باقر )ع( برای بیان حاجت در پیشگاه خداوند  -81

 چگونه بود؟
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 –حق مسلمان بر مسلمان چیست؟ )بر اساس پاسخ امام صادق )ع(  -02

 مورد را بنویسید(. 0

 

 

1 

بنا به نظر مقام معظم رهبری کسی که ندای تفرقه بین شیعه و  -08

 سنی سر بدهد چگونه فردی است؟

 

 

1 

در ایستگاه حق الناس رضایت شاکیان و طلبکاران چگونه جلب  -00

 می شود؟

 

 

 حق النفس یعنی چه؟ با ذکر مثال توضیح دهید. -02 1
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 سه مورد از مبطالت روزه را بنویسید. -02

 

 

 مورد( 2غیبت کردن چه عواقب و اثراتی دارد؟ ) -02 5/1

 

  موفق باشید 

 


