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باسمه تعالی
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صفحه1 :
تاریخ و امضای دبیر

"پیامبر اکرم(ص) می فرمایند :بهترين شما ،خوش اخالق ترينتان است".
 -1گزینه درست در سواالت زیر با عالمت(×) مشخص کنید.

الف -یکی از نام های خداوند ((غ ّفار)) است یعنی.....
-3بسیار آمرزنده
-2بسیار مهربان
 -1بسیار بخشنده
ب-بخشی از ثواب همه نمازگزاران سهم چه کسی است؟
-3خادم مسجد
–2مؤذن
 -1امام جماعت 
ج -حدیث( ُصوموا َت ِصحُّ وا) اشاره به کدام یک از فواید روزه دارد؟
 -2تقویت صبر و تقوا  -3 توجه به محرومان 
 -1حفظ سالمتی 

بارم
2

د-باتوجه به سخن امام صادق(ع)منظور از « َنعیم» در آیه « ُثمَّ لَ ُت ُ
عیم»چیست؟
سئل َّن یَومئ ٍِذ َع ِن ال َّن ِ
-1خوردنی ها

 -2غذاهای حالل

-3نعمت والیت

 -2جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

الف) .عذاب های جهنم همان  ..................است که دوزخیان از دنیا برای خودشان پیش فرستادند.
ب ) .خانه های خداوند در روی زمین  ...............هستند.
ج) .استفاده از طال و انگشتر طال برای مردان  ..........است.
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 - 3عبارت صحیح را با(ص) وعبارت غلط را با(غ) مشخص کنید.

/1

الف  -توجه عمیق به نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات عدم شناخت ناظم(خداوند) است.
ب -در بهشت بیماری ،ترس ،اندوه و خستگی وجود ندارد.
 -4عبارات داده شده قسمت (الف) را به کلمات قسمت(ب) وصل نمایید ( .یک کلمه در قسمت ب اضافی است).

الف
-1دو امانت گرانبهای پیامبر اکرم(ص)
-2سپری در برابر عذاب جهنم
-3ترک آن کفر و بی ایمانی است
-4ذخیره نعمت در بهشت

ب

0

 روزه
اعمال صالح
عفو و گذشت
ثقلین
نماز
-5امیر مومنان حضرت علی(ع) درباره آفرینش انسان چه می فرماید؟
0

 -6گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد؟

0/ 1
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 -7وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند او چه پاسخی به آنها می دهد؟

-8تنها راه رسیدن به سعادت و بهشت زیبای خداوند چیست؟

0

-9چرا خداوند پیامبر اکرم(ص) را اولین معلم قرار داد؟

0

 -11چرا بعد از پیامبر خدا تنها امیر المومنین(ع) شایسته رهبر ی بر مسلمانان بودند؟.

0

 -11پیامبر اکرم(ص) در روز غدیر خم درباره امیر المومنین(ع) چه فرمودند و ایشان را به چه مقامی منصوب کرد؟

0/ 1

 -02از آداب نماز دو مورد را بیان کنید.
0

 -13مکان و لباس نمازگزار چه شرایطی دارد؟ دومورد را بنویسید.

0

 -14دالیل اهمیت نماز خواندن در مسجد را بیان کنید.

0

 -15چهار مورد از مبطالت روزه را بیان کنید.

2
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-16توضیح دهید چگونه روزه گرفتن باعث توجه بیشتر روزه دار به فقرا و مستمندان می شود؟
«دانش آموز گرامی :یک بار دیگر سئواالت را با دقت بخوان و پاسخ آن ها را کنترل کن»

جمع

نمرات

«آرزوي ما موفقيت شماست»
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