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 جاهای خالی را پر کنید.

 خداوند غف ار است یعنی ......  -1

 مشهورترین لقب امیرالمومنین ابوبکر ........................ بود. -2

 لقب امیرالمومنین عثمان بن عفان .................. بود. -3

 نگاه کردن به نامحرم مانند ...................... از طرف شیطان است. -4
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 هر یک از جمالت سمت راست را به کلمات سمت چپ وصل کنید.

 اشیفح  –از عوامل هدر دادن عمر است.                                                             -1

 تفرقه بین مسلمانان –های انسان با حیوانات و گیاهان است.                           یکی از تفاوت -2

 بی حالی و تنبلی –گناهان زبان است.                                                         از یکی دیگر  -3

 قدرت عقل و تفکر -های استعمارگر                                   های اصلی قدرتیکی از برنامه -4
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 گزینه درست را انتخاب کنید.

 «.خواندنیکی و عمل به آن فرا می تفکر انسان را به سوی»این گفته از کیست؟  -1

  د( امام باقر)ع(            ج( امام صادق)ع(  ب( حضرت علی)ع(              الف( پیامبر اکرم)ص(

 «.اند که کلید آن دروغ استای جمع شدهها همگی در خانهزشتی»کیست؟  ازاین گفته  -2

  د(امام باقر)ع(       ج( امام صادق)ع(      ب( امام حسن عسکری)ع(        الف( پیامبر اکرم)ص(

 از نظر رسول خدا عبادت چند جزء دارد؟ -3

 د( هفت جزء              ج( هشت جزء                ب( ده جزء                   لف( نه جزء ا

 از تاثیرات وارد شدن مال حرام به زندگی انسان چیست؟ -4

 د(هر سه مورد دهددرست از دست مینادر جای ج( ت نداشتنبرک ب( الف( مستجاب نشدن دعا
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 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

 غلط        .                                                                    ص خواندروی سجاده نجس نماز می -1

 غلط        ص                                               .خانمی که ساعدش را هنگام نماز نپوشانده است -2

 غلط      ص                            .                        گرایی یعنی میل دائمی به خرید بیشترمصرف -3

 غلط      ص  روی در مصرف است که از گناهان بزرگ است.            اسراف به معنای زیاده -4
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 زیر پاسخ کوتاه بدهید.به سواالت 

 1دو مورد از کارهای امیرالمومنین عمربن خطاب را بنویسید. -1

 
 1.های روزه را نام ببریدچهار مورد از باطل کننده -2

 

 1.دو مورد از شرایط نماز را نام ببرید -3

 
 1.دو مورد از مشهورترین فضایل حضرت علی )ع( را نام ببرید -4
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 کامل بدهید.به سواالت زیر پاسخ 

 1. توضیح دهیدرا مورد از آثار پوشش نامناسب  در -1

 

 

 1؟ گرایی چیست؟ )دو مورد(راه درمان مصرف -2

 

 

 1. در مورد معاشرت با افراد بی نظم توضیح دهید -3

 

 

 1 دو مورد از راه درمان فحاشی چیست؟ -4

 

 

 1؟ دو مورد از آداب دعا را بنویسید -5

 

 

 1 )دو مورد( ؟حق مسلمان بر مسلمان دیگر چیست -6

 

 

 1النفس یعنی چه؟ حق -7

 

 

 1حق اهلل یعنی چه؟  -8

 

 

 

 


