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 بارم سواالت  کلید  ردیف
 

 امه سواالت در صفحه بعد دا                                                     1

 

  صحیح و غلط 

 5/0 )  ( ص)  (       غ                                                             مربند نماز گزار از چرم گاو باشد نمازش باطل است.اگر ک 1

 5/0 )  ( ص)  (       غ                                                        ست.نیغصبی باشد ، نمازش باطل  نمازگزار فقط دکمه لباس اگر 2

 5/0 غ )  (        )  (ص                                                                     جهنم را خود جهنمیان با اعمال خود به وجود آورده اند. 3

  چهار گزینه ای 

4 

 احکام اسالمی با چه اهدافی وضع شده اند؟ 

 همه موارد (  د                 رستگاری انسان       (ج       آرامش روحی             ( ب                     حفظ سالمتی( الف
5/0 

5 

 چیست؟  علیه السالم هدف آفرینش از نظر حضرت علی 

 تن راه رستگاری تفکر در جهان و یاف ب(                                      الف( زندگی انسان در دنیا به بهترین شکل       

 د( عالقه خداوند به بندگان                                                                  ج( الگو گرفتن از طبیعت        

5/0 

6 

 به بهشت زیبای خداوند پناه بردن به ............................. است. تنها راه رسیدن

 ب ( دادن زکات و عترت پیامبر                         عت و اهل بیت                  نماز به جماالف( اقامه                    

 د( قرآن و نوشیدن از آب کوثر                                قرآن واهل بیت صل اهلل علیه و آله           ج(                   

5/0 

7 

 مهمترین پیامد بد حجابی چیست ؟

            دور شدن از خدا         ب(ن زن                                    ارزش شدالف(کم 

 ج(ایجاد ناامنی در خانواده                                 د(مورد آزار مردان هوس باز قرار گرفتن 

5/0 

8 

مُالَتقنَُفلُیاُعبادیُالّذینُاَسرُقُ آیه ی ) هر سر  ( انسان را از چه امری برحذر می دارد ؟هاللُّنُرحمةُمُرُاُوطواَُعلیُاَنف 

 ناامیدی از رحمت خدا د(الف(انجام گناهان بزرگ                  ب(انتقام از دیگران             ج(وعده های دروغ              
5/0 

  کامل کردنی  

 5/0 است .«   مؤذن مازگزاران سهم پیامبراکرم)ص(فرمودند »بخشی از ثواب همه ن 9

 5/0 است.     مدسازی      شگرد شرکت های بزرگ برای جذب مخاطبان،  اصلی ترین 10

 1 و بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید    :  ی لوا و َ اشربوا وال تُسرفوا»یعنک 11



   

2 

 

  پاسخ کوتاه دهید. 

 5/0 صدقه دادن قبل از دعا ,پاک کردن در آمدابتدا برای دیگران دعا کردن ,          مورد از آداب دعا را بیان کنید؟دو  12

 5/0 در آخرت است نیک انسانها در دنیا و لطف و بخشش فراوان خداوند  نتیجه اعمال   ست؟یچ جه ینت یبهشت ینعمتها 13

 1 فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق  –فروبردن سر زیرآب  -آشامیدن–خوردن        دو مورد مبطالت روزه را نام ببرید. 14

15 

  غذا-تالش نکردن برای رشد فکری خود-تلف کردن عمر و وقت خود دو مورد از بی توجهی به حق النفس را بنویسید.

 نخوردن و آسیب رساندن به سالمتی خود.
1 

16 

وعده دروغ  -پشت سر دیگران غیبت کردن  -به دیگران تهمت زدن دو مورد از بی توجهی به حق الناس را بنویسید.

 صدمه زدن به وسایل عمومی -استفاده بیهوده از انرژی و آب -ریختن زباله در جاده و کوهستان-دادن 
1 

17 

ضعیف شدن    ،محرومیت از هدایت الهی ،دروغ گویی موجب  نابودی ایمان دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان کنید؟

 گدستی انسان می شود.حافظه و فقر و تن
1 

  پاسخ کامل دهید  

18 

 بهترین راه درمان غیبت چیست؟

 بهترین راه درمان غیبت این است که انسان هیچ گاه از عیب ها و کاستی های خود غافل نباشد. 
1 

19 

   -به کیفیت کاال توجه کنیم-بیش از مقدار نیاز خرید نکنیم       .بنویسید دو راه درمان مصرف گرایی را 

   -به شایعات گران شدن توجه نکنیم-خارجی ترجیح دهیمکاالی داخلی را به -از تجربه ها استفاده کنیم نه تبلیغات

 . اریمذمدگرایی را کنار بگ- وسیله سالم را دورنیندازیم

1 

20 

   –توانایی برای انفاق  -بی نیاز شدن از دیگران  (مورد را بیان کنید؟ سه ی برای فرد و جامعه داردکارکردن چه فواید

   – کاهش جرایم و تخلفات اجتماعی –تماعی برطرف ساختن مشکالت اج  -سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر
5/1 

21 

   مورد از فواید دعا کردن را بنویسید. سه

 آرامش روحی ,ره مندی از پاداش در روز قیامتبه ,مورد توجه خداوند قرار گرفتن  
5/1 

22 

بی توجهی به اولویت ها        -امروز و فردا کردن       -بی حالی و تنبلی     هار مورد((؟ ))چ دی سی عوامل هدر دادن عمر را بنو

 معاشرت با افراد بی نظم  -
2 

23 

 اهل سنت   -شیعیان؟  ان کنیدرا بی آنان ویژگی های مشترک و دو گروه اصلی مسلمانان را نام ببرید 

 آنها دربیشتر عقاید اسالمی و احکام دینی با هم مشترک اند.هردو گروه مسلمانندو حقوق یکدیگر را محترم می شمارند. 

 تنها در مسأله خالفت پس از رحلت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله  باهم اختالف دارند 

2 

 20 دخترم ساحل دلت را به خدا بسپارخودش زیباترین قایق را برایت می فرستد. 

 


