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 خداوند در قرآن  درباره ی اسراف  چه فرموده اند ؟  1
 فرموده اند : اسراف نکنید ، زیرا خدا اسراف کاران را دوست ندارد .

د ؛ هر چن راف نکنیدرموده اند : هرگز آب را اسف ؟چه فرموده اند   "اسراف در آب "پیامبر اسالم درباره ی  2

 تاری در کنار نهر جاری باشد .

 
  یعنی درست و به اندازه مصرف کردناسراف نکردن یعنی چه ؟  3

 چند مورد از نمونه های اسراف را نام ببرید . 4
  ای سالم دفترهکندن کاغذ  تراش کردن زیاد مداد – دت زیادی در رختخواب بودن –م -تمام مدت روز را بازی کردن  

 سال 15امام خمینی )ره( چند سال با حکومت شاه مبارزه کردند ؟   1

 را فرموده است ؟چه چیزی  "وَ ال تَرکَنوا الی الذین َظلَموا  "خداوند در آیه ی  2
 تکیه نکنید .  ستمگرانهیچ گاه بر  

 اسرائیل به فرموده ی امام خمینی ، کدام کشور باید از بین برود ؟    3

 منه ای آیت اهلل خا«عشق به امام خمینی ، عشق به همه ی خوبی هاست . » جمله ی زیر از  کیست ؟  4

ت ه ضرر آن قدرما ب استقاللدستور می گرفت  و   های جهانیقدرت و   آمریکا از  شاه خیانت کار همواره  5

 ها بود .

 د .تبلیغ می ش  بی حجابیتوجهی نمی شد و  ارزش های دینیدر زمان حکومت شاه در کشور ما ، به  6

    1342در چه سالی امام خمینی قیام خود را علیه حکومت شاه شروع کرد ؟    7

 . اسرائیل باید از بین برودامام خمینی )ره( درباره ی اسرائیل چه فرمودند ؟ فرمودند :  8

 چند مورد از ویژگی های امام خمینی )ره( را نام ببرید . 9
ه نماز اول ب -4ی خواندند .قرآن زیاد م -3ان ، آگاه و شجاع بودند . بسیار باایم -2عالمی دلیر و بزرگ بودند .   -1

 رزش را دوست داشتند .و -5همیت می دادند . وقت خیلی ا

 ید .به هر اندازه که می توانید قرآن بخوانخداوند درباره ی خواندن قرآن چه فرموده اند ؟  10

 وانید .قرآن بخ ه می توانیدبه هر اندازه کبه چه معنی است ؟  « نَفَــاقرَئوا  ما تَیَـــسَّرَ مِنَ القُرءا »  11

 حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره ی امام خمینی )ره( چه فرمودند ؟  12
 «عشق به امام خمینی ، عشق به همه ی خوبی هاست . »

  ازهتشییـــع )همراهی ( جنهمراهی افراد با جنازه از یک مکان تا محلّ دفن چه نام دارد ؟  13

 امام خمینی )ره( با سرنگونی حکومت شاه ، چه چیزهایی را به مردم ایران هدیه داد ؟  14

نام و نام خانوادگی:           )هدیه ها ( 
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