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سواالت

صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید(5نمره)
با توجه به آیه ی شریفه « ه َُو َم َعکُم أَینَ ما ُکن ُتم» کدام مورد صحیح است؟
الف -خدا همیشه مراقب وناظر ما است
ج -حوادث همیشه در کمین ما هستند

5

ب -اشتباه دیگران سبب بروز حادثه برای ما می شود
د -خدا همیشه در حال نعمت بخشی به ما است

خوشحالی حضرت فاطمه زهرا (س) از تقسیم کار مربوط به کدام صفت ایشان است؟

ب -حیاوعفت

الف -عالقه شدید به پیامبر

د -حضور در صحنه اجتماع

ج -ساده زیستی

براساس آیه ی «ا ّیاک نعب ُد وا ّیاک نستعین» کدام گزینه درست است؟

الف -ماخودمان تمام نیازهای روزانه زندکی خودرا برطرف می کنیم
ب -برای پشت سرگذاشتن مشکالت زندگی نیازمند کمک انسان های دیگر هست
ج -ما انسان ها بدون نیاز به کمک دیگران می توانیم مشکالت خود را حل کنیم
د -فقط خداست که می تواند به همه ما یاری رساند
مفهوم کدام آیه به «معاد و زندگی پس از مرگ »اشاره دارد؟

الف -لئن شکرتم ألَزید َّنکم

ب -إِذ یتوفی الذین کفروا

ج -هومعکم أَین ما کنتم

د -ایّاک نعبد و ایّاک نستعین

چه کسی برای نجات جان پیامبر (ص)حاضر شد شب در بسترش بخوابد؟ وآن شب به چه مشهور است؟
ب-یکی از یارانش –لیله القدر
د-همسرش—لیله المبیت

الف-حضرت علی (ع) ---لیله المبیت
ج-جبرئیل –لیله القدر

کدام هدیه ی خدابه رسول اکرم (ص) درشرایطی که دختر داشتن ننگ و عار بود ،موجب برکت زندگی پیامبر (ص) شد؟
ب-مقام رسالت

الف -فرزند دختر (فاطمه)

ج-قرآن

د-فرزند پسر (ابراهیم)

باشکر عملی کدام گزینه زیر محقق می شود؟
ب -کم شدن نعمتها

الف-جلب رضایت خداوند

ج -غضب خداوند

د -ناسپاسی

باتوجه به داستان مرد مسیحی وزره حضرت علی (ع) به کدام ویژگی ان حضرت پی میبریم؟
الف-ایثار وازخودگذشتگی

ب-شجاعت وشهامت

ج -رعایت عدالت

د-تقسیم بیت المال

کدام گزینه ازخصوصیات پیامبران نیست؟
الف-الگوی عملی زندگی ماهستند ب-پیامبران با آوردن دین آسمانی،مسیر درست زندگی را به ما نشان می دهند
د-پیامبراننیازمند راهنما هستند
ج-گفتار پیامبران راه دستیابی به رستگاری است
حضرت فاطمه (س) درلحظات پایانی عمر پیامبر اکرم ،بیش ازهمه بی تابی می کرد به کدام ویژگی حضرت فاطمه (س) مربوط
می شود
الف-حیاوعفت

ب-ساده زیستی

ج -اهمیّت دادن به خانواده

د-عالقه شدید به پیامبر

سواالت درست و غلط را با (ص) و(غ) مشخص کنید(5نمره)
2

5

نعمت عقل و اندیشیدن مخصوص انسان است
گفتن الحمدهلل شکر عملی است
یکی از مهم ترین و ساده ترین راه جلب یاری خداوند دعا کردن است
پادشاه زیرک در زندگی تنها ماند و تنها رفت و ما هم در زندگی تنها هستیم و تنها خواهیم رفت
مرگ برای نیکوکاران شیرین و برای بدکاران تلخ و ناخوشایند است
علت فشار قبر سعد معاذ بد اخالقی با خانواده بود
از مهم ترین آثار صدقه نجات از مرگ بد و عاقبت به خیری است
بهترین الگو برای تمام انسان ها از نظر قرآن حضرت محمد (ص) می باشد
عزت نفس  ،همان احساس با ارزش بودن است .
سرانجام پیروی از پیامبران رستگاری و رسیدن به بهشت است
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جاهای خالی را با کلمات داده شده کامل کنید(4نمره)
(نعمت الهی  -راهنمایی بشر –پیامبر – فاطمه -حضرت علی –شکر نعمت – کفر نعمت -فرشتگان -متفاوت – یکسان )
خداوند با فرستادن پیامبران خود به..........پرداخته است
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بدون این ........یعنی پیامبر الهی نمی توان به بهشت رسید
این آیه در شأن .........است "و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات هللا و هللا روف بالعباد"
آنچه موجب زیادی نعمت می شود .........است
محافظان ویژه خداوند برای حفاظت انسان..........هستند
استفاده از نعمت در راه حرام را .........گویند
حاالت انسان درروبرو شدن با مرگ ............است
خداوند با خوشحالی حضرت .........خشنود وبا خشم او خشمگین می شود
4
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سواالت تشریحی
چگونه می توانید خداوند را یاری کنید؟(1/5نمره)
چرا انسانها باوجود اینکه خداوند از آنه مراقبت مکند دچار حادثه می شوند؟1نمره)
به نظر شما چرا حضرت علی (ع) حکومت را پذیرفت؟(1نمره)
چگونه می توانید عزت نفس خود را حفظ کنید؟ 1نمره)
رفتار شخص خوش اخالق وبداخالق را درموارد زیر بنویسید(1/5نمره)
فقیری از او کمک می خواهد .خوش اخالق:

بد اخالق:

خوش اخالق:

بد اخالق:

وقتی عصبانی می شود.

