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  بارم  شــــــرح سوال  ردیف

روش صحیح مصرف از نظر اسالم » واشْرَبوا والتُسرِفوا انَّه الیحب الْمسرفینَ و کُلوا«با توجه به آیۀ   1

  چیست؟

  

2  

  .جمالت زیر را با ص یا غلط مشخص کنید  2
  .هاي بهشت پاداش کارهاي نیک انسان در این دنیا است نعمت) الف
  .هاي نعمت خدا را بر خود باز کند تواند گنجینه انسان با دعا می) ب
  .همه حق استفاده از آن را دارندو ا از راه حرام بدست آورد آن مال حالل اگر انسان مالش ر) ج
  .هاست خدا آنچه را خلق کرده فقط براي استفاده و لذت بردن از نعمت) ع(طبق سخن حضرت علی ) د
  .تفاوت مقدار پوشش در مردان و زنان بخاطر نوع آفرینش آنهاست) ه

5/2  

  .با کلمات مناسب پر کنیدجاهاي خالی را   3
 ................بر اساس حدیث ثقلین تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت پناه بردن به) الف
  .است....................و
  .همنشین هستند.......................و....................نیکوکاران در بهشت با) ب
  .مردم رساندسال دین خدا را به ..................پیامبر خدا بعد از مدت) ج
نماز .............و استفاده از آن باعث...........استفاده از زیورآالت مانند انگشتر یا گردنبند براي مردان) د
  .شود می

2  

  شود؟ چه چیزي باعث جلب توجه بیشتر خدا می  4

   ¡نماز ) د                    ¡دعا ) ج             ¡صلوات ) ب             ¡روزه ) الف

5/0  

  چرا در روز غدیر کافران و منافقان از نابودي اسالم ناامید شدند؟  5

  

1  

  مهر

 آموزشگاه



  بارم  صفحه دوم  ردیف

  ترسند؟ هاي استعمارگر از اتحاد مسلمانان می چرا قدرت  6
 

1  

  دو نمونه از حقوقی که افراد خانواده بر شما دارند را نام ببرید؟  7
  

1  

  اعتقادات همه مسلمانان جهان چیست؟  8
  

1  

  1  ترین وظایف هر مرد و زن در برابر نامحرمان چیست؟ مهم  9

  شود؟ دار به فقرا و مستمندان می چگونه روزه گرفتن باعث توجه بیشتر روزه  10
  

1  

  .هاي زیر نوع حقوق سه گانه را مشخص کنید در مثال  11
   حفظ آبرو و اسرار و شخصیت انسان) الف
  هدر ندادن عمر و زمان) ب

1  

  .از آداب دعا را بیان کنید سه مورد  12
  
  

5/1  

  )سه مورد(کسب و کار حرام چه آثار بدي بر زندگی انسان دارد؟   13
  
  

5/1  

  .سه مورد از راه درمان ناسزاگویی را بنویسید  14
  
  

5/1  

  کند؟ چرا؟ تر معرفی می خداوند حکیم چه کسانی را از چهارپایان گمراه  15

  
  . کامیاب و سربلند باشید
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  تاریخ و امضاء:                      نمره به حروف:                          نمره به عدد:                خانوادگی دبیر نام و نام
  بارم  شــــــرح سوال  ردیف

  »کُلوا واشْرَبوا و التُسرِفوا انَّه الیحب الْمسرِفینو «با توجه به آیۀ   1

  روش صحیح مصرف از نظر اسالم چیست؟

2  

  .جمالت زیر را با گزینه ص یا غ مشخص کنید  2
  ¡غ        ¡ص                  .   تفاوت مقدار پوشش در مردان و زنان بخاطر نوع آفرینش آنها است) الف
  ¡غ        ¡ص                                   .هاي بهشت پاداش کارهاي نیک انسان در این دنیاست نعمت )ب
  . هاست خدا آنچه را خلق کرده فقط براي استفاده و لذت بردن از نعمت) ع(طبق سخن حضرت علی ) ج

  ¡غ        ¡ص 
  ¡غ        ¡ص .                      ن گفتن استهاي خداوند به انسان توانایی سخ ترین نعمت یکی از مهم) د

2  

  .جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید  3
  .را اولین معلم قرآن قرار داد...............خداوند حکیم) الف
  .است...................اگر نمازگزار در مکان غصبی نماز بخواند نمازش) ب
  .همنشین هستند.....................و................بانیکوکاران در بهشت ) ج
  .انجام شد...............براي جانشینی توسط خود) ع(در ماجراي غدیر انتخاب حضرت علی ) د

2  

  .»نیستخواندن نماز در مساجد  کدامیک از موارد زیر جزء اهمیت«گزینه صحیح را انتخاب کنید   4

   ¡. شود انسان مهمان خدا می) الف

  ¡.  ذکر و یا د خدا بیشتر جاري است) ب

  ¡. اندازد سادگی مساجد انسان را بیشتر به یاد خدا می) ج

  ¡معنویت فراوانی جاري است ) د

5/0  



  بارم  صفحه دوم  ردیف

  شود؟ چه چیزي باعث جلب توجه بیشتر خدا می  5

 ¡دعا ) د                 ¡روزه ) ج            ¡صلوات ) ب           ¡نماز ) الف

5/0  

  ها بر شما دارند را بیان کنید؟ کالسی دو نمونه از حقوقی که هم  6
 

1  

  شایستۀ رهبري بر مردم بود؟) ع(چرا بعد از پیامبر خدا تنها حضرت علی   7
  

1  

  از آداب دعا دو نمونه را بنویسید؟  8
  

1  

  براي از بین بردن اتحاد مسلمانان چیست؟ترین روش دشمنان اسالم  مهم  9
  

1  

  حجاب و پوشش مناسب چه تأثیري در جامعه دارد؟  10
  

1  

  کند را نام ببرید؟ سه موردي که روزه را باطل می  11
  

1  

  .هاي زیر نوع حقوق سه گانه را بنویسید در مثال  14
   ها و دریاها حفظ پاکیزگی جنگل) الف
  هدر ندادن عمر و زمان) د

1  

  اعتقادات همه مسلمانان جهان چیست؟  15
  
  

5/1  

  )سه مورد(اي براي فرد و جامعه دارد؟  کار کردن چه فایده  16
  
  

5/1  

  رواج غیبت در جامعه چه آثار شومی بر روابط مردم بر یکدیگر خواهد گذاشت؟  17
  
  

5/1  

  سه مورد از عوامل هدر دادن عمر را نام ببرید؟  18
  
  

   . موفق و پیروز باشید

5/1  


