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نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

الف

نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

محل مهر و امضاء مدیر

نمره به حروف:

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .
-1نگاه ما به پدیده های اطرافمان معموالً نگاهی  .........................و  .........................است .
-2یکی از نام های خداوند بلندمرتبه  .........................است یعنی . .........................
-3خداوند حکیم  .........................را اولین معلم قرآن قرار داد .
-4به عبادات و اعمال مربوط به حج  .........................می گویند .
-5اگر نمازگزار قبل از نماز بفهمد که لباس یا بدنش نجس شده است با همان وضعیت نماز بخواند نمازش
 .........................است .
جمالت درست و نادرست را مشخص کنید .
-1از نگاه دقیق به جهان و تمامی مخلوقات به یک نتیجه می رسیم که قطعاً ناظمی داشته است .

ص

غ

1/5

-2خداوند به همه گناهان وعده آمرزش داده است .
ب

-3نعمت های بهشت به دست خود انسان ها به بهشت فرستاده می شود .
-4در ماجرای غدیر انتخاب حضرت علی(ع) برای جانشینی پیامبر توسط جبرئیل امین انجام شد .
-5کمربند نمازگزار از چرم گاو است نمازش باطل است .
-6نگاه حرام مقدمه و زمینه ساز گناهان بزرگ نیست .
1

گزینه درست را انتخاب کنید .
-1با توجه به آیه «ثم لتسئُلنَّ یومئذ عَنِ النَّعیمِ» منظور از نعمت چیست ؟
الف)امام علی(ع)

ج)پیامبر(ص)

ب)اهل بیت پیامبر

د)بهشت

-2نگرانی پیامبر(ص) برای ابالغ پیام الهی چه بود ؟

ج

الف)بی سوادی مردم

ب)مخالفت مشرکان

ج)لجاجت عدهای از مردم

د)ایجاد اختالف میان شیعه و سنی

-3در میان احکام اسالمی به چه موضوعی خیلی اهمیت داده شده است ؟
الف)روزه

ب)نماز

ج)حج

د)رفتن به مسجد

-4استفاده از طال برای مردان  ...................................است .
الف)حرام

ب)اشکال ندارد

ج)گناه است
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به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید .
-1چرا در روز غدیرخم کافران و منافقان از نابودی اسالم نا امید شدند ؟
-2سخن رسول خدا را در مورد حفظ سالمتی که از فواید روزه می باشد را بنویسید ( .ذکر حدیث عربی
ضروریست)

1
1

0/5
-3چه عاملی موجب شیرین تر شدن نعمت های بهشتی می شود ؟

د

-4چرا پیامبر اسرار و نکات عمیق قرآن را به امام علی(ع) آموخت ؟

0/5

-5چرا رسول خدا در جنگ هایی که خودش حضور نداشتند چند فرمانده انتخاب می کرد ؟

0/5

-6نادیده گرفتن احکام حجاب چه خطراتی دارد ؟

0/5

-7وقتی از دوزخیان می پرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشاند چه پاسخی می دهند ؟

0/5

-8امام صادق (ع) در مورد حفظ نگاه به نامحرم چه فرمودند ؟

1

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید .
-1امام علی(ع) در مورد آفرینش انسان چه فرموده اند ؟

1

ه

-2پیامبر اکرم در مورد عفو و بخشش چه فرموده اند ؟

1
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-3عذاب های جهنم را چه کسی به وجود آورده است ؟ توضیح دهید .

-4حدیث ثقلین را بنویسید .

1

1

-5امام علی(ع) در مورد تربیت خودش توسط پیامبر چه فرمودند ؟

1

-6دو مورد از شرایط لباس نمازگزار را بنویسید .

1

-7امام صادق(ع) در مورد نماز خواندن در مسجد چه فرموده است ؟

-8ار مبطالت روزه (فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق) را توضیح دهید .

1

1

اصطالحات زیر را تعریف کنید .
روزه :
و

2

احکام اسالمی :

صفحه 3
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کلید سواالت
الف )  -1سریع و گذرا  -2غفار بسیار آمرزنده  -3پیامبر اکرم  -4مناسک حج  -5باطل
ب )  -1ص  -2غ  -3ص  -4غ  -5غ  -6غ
ج )  -1ب  -2ج  -3ب  -4الف
ه )  -1آنها فکر می کردند چون پیامبر پسری ندارد کسی بعد از او نمی تواند رهبری مردم را بر عهده
بگیرد و با فوت پیامبر اسالم فراموش می شود
 -2صوموا تصحوا

روزه بگیرید تا سالم بمانید

 -3هیچ گاه نعمتهای بهشتی تمام نمی شود
 -4تا امام علی بعد از رحلت پیامبر بتواند به مردم انتقال دهد
 -5اگر یکی از آنها آسیب می دید فرمانده دیگری وظیفه را بر عهده بگیرد
 -6برای شخص بد حجاب و خانواده او و تمام جامعه ناامنی می اورد
 -7ما اهل نماز نبودیم
 -8نگاه کردن به نامحرم تیری از تیرهای زهر آگین شیطان است که تخم گناه را در دل می کارد و
همین برای به گمراهی کشیدن صاحبش کافی است چه بسیار نگاه های کوتاهی که حسرتی طوالنی
در پی دارند
ر )  -1از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند با پاره ای گوشت سخن
می گوید و با چند استخوان ریز می شنود
 -2اهل گذشت باشید بی تردید عفو و گذشت بنده را عزیز و سرافراز می گرداند
 -3خود جهنمیان از پیش این عذاب را از دنیا برای خود فرستادند
 -4ای مردم از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم تا وقتی به آن دو
پناه ببرید گمراه نخواهید شد یکی قران و دیگری عترت و اهل بیتم .
 -5من از کودکی با رسول خدا بودم و او هر روز دری از علم به رویم می گشود و اخالق و آداب نیک
را برایم آشکار می ساخت و دستور می داد از او پیروی کنم .
 -6لباس نماز گزار نباید نجس باشد غصبی نباشد از پول حرام تهیه نشده باشد

از حیوانات

حرام گوشت نباشد
 -7به مسجد آمدن را جدی بگیرید چرا که مساجد خانه های خداوند در زمین هستند و هر کس با
طهارت به مسجد برود خداوند اورا از گناهانش پاک می کند و نام اورا در میان رایران خود می نویسد.
 -8روزه دار نباید گرد و غبار با دود غلیظ به حلق خود برساند اگر جایی گرد و خاک زیادی در هوا
پراکنده شده باشد یا اینکه دود شدیدی در هوا پیچیده باشد از یک ماسک یا پارچه استفاده کند
صفحه 4
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روزه  :یعنی اینکه انسان برای انجام دستور خدا از اذان صبح تا اذان مغرب کاری که روزه را باطل می
کند انجام ندهد
احکام اسالمی  :در حقیقت قوانینی هستند که برای حفظ سالمتی و آرامش روحی و جسمی انسان
وضع شده است و از خطرات زندگی در امان نگه می دارد .

صفحه 5

