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9))(ما تَعب دیعنی )) دونال اعب.........

.شما آنچه را من می پرستم نمی پرستید)2.                  من آنچه را شما می پرستید نمی پرستم)1

هیچ کدام49.               شما انچه را من می پرستم می پرستید)3

.است........................ دومین دوره ي زندگی ما )10

بزرگسالی)4جوانی                      )3نوجوانی                        )2کودکی                 )1

کدام یک درباره ي روز قیامت صحیح است؟)11

.فقط روز رسیدن به پاداش کارهاي نیک است)2.                     پایان زندگی انسان است)1

.همه ي موارد صحیح است)4.           روز دریافت کارنامه ي اعمالمان است)3

.))پناه بر خدا اگر بخواهم چیزي را همتاي او قرار دهم(( این سخن از کیست؟)12
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را اولین بار در کجا براي مردم خواندند؟سوره ي کافرون) ص(پیامبر اکرم)13

در غار حرا)4باالي کوه صفا                  )3مسجدالحرام                         )2مسجدالنبی                      )1

))ولی الدین.............. لَکُم ((جاي خالی آیه ي مقابل با کدام واژه پر می شود؟  )14
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، چه می فرماید؟! می کند؟
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عبارت مقابل مربوط به کدام سوره و کدام ایه از قرآن کریم است؟) 18

))آیا آفرینش شما در قیامت دشوارتر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را برپا کرد؟((

78آیه ي –سوره ي نازعات )792و 78ایه ي –سوره ي یس )1

27آیه ي –سوره ي نازعات )274ایه ي –سوره ي یس )3
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3و 2موارد )4.        هر کس پدر و مادر خود را برنجاند ، نتیجه ي آن را خواهد دید)3
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