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بارم

شــــــرح سوال

2

با توجه به آية «وَ كُلوا وَاشْرَبوا وَ التُسْرِفوا اِنَّهُ اليُحبُّ الْمُسْرِفين»
روش صحيح مصرف از نظر اسالم چيست؟

2

2

جمالت زير را با گزينه ص يا غ مشخص كنيد.
الف) تفاوت مقدار پوشش در مردان و زنان بخاطر نوع آفرينش آنها است.

ص

غ

ب) نعمتهاي بهشت پاداش كارهاي نيك انسان در اين دنياست.

ص

غ

ج) طبق سخن حضرت علي (ع) خدا آنچه را خلق كرده فقط براي استفاده و لذت بردن از نعمتهاست.

د) يكي از مهمترين نعمتهاي خداوند به انسان توانايي سخن گفتن است.
3

ص

غ

ص

غ
2

جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.
الف) خداوند حكيم...............را اولين معلم قرآن قرار داد.
ب) اگر نمازگزار در مكان غصبي نماز بخواند نمازش...................است.
ج) نيكوكاران در بهشت با................و.....................همنشين هستند.
د) در ماجراي غدير انتخاب حضرت علي (ع) براي جانشيني توسط خود...............انجام شد.

4

گزينه صحيح را انتخاب كنيد «كداميك از موارد زير جزء اهميت خواندن نماز در مساجد نيست».

0/5

الف) انسان مهمان خدا ميشود .
ب) ذكر و يا د خدا بيشتر جاري است .
ج) سادگي مساجد انسان را بيشتر به ياد خدا مياندازد .
د) معنويت فراواني جاري است 
رديف

صفحه دوم

بارم

5

چه چيزي باعث جلب توجه بيشتر خدا ميشود؟
الف) نماز 

ج) روزه 

ب) صلوات 

0/5
د) دعا 

6

دو نمونه از حقوقي كه همكالسيها بر شما دارند را بيان كنيد؟

1

7

چرا بعد از پيامبر خدا تنها حضرت علي (ع) شايستة رهبري بر مردم بود؟

1

8

از آداب دعا دو نمونه را بنويسيد؟

1

9

مهمترين روش دشمنان اسالم براي از بين بردن اتحاد مسلمانان چيست؟

1

10

حجاب و پوشش مناسب چه تأثيري در جامعه دارد؟

1

11

سه موردي كه روزه را باطل ميكند را نام ببريد؟

1

14

در مثالهاي زير نوع حقوق سه گانه را بنويسيد.

1

الف) حفظ پاكيزگي جنگلها و درياها
د) هدر ندادن عمر و زمان
15

اعتقادات همه مسلمانان جهان چيست؟

1/5

16

كار كردن چه فايدهاي براي فرد و جامعه دارد؟ (سه مورد)

1/5

17

رواج غيبت در جامعه چه آثار شومي بر روابط مردم بر يكديگر خواهد گذاشت؟

1/5

18

سه مورد از عوامل هدر دادن عمر را نام ببريد؟

1/5
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