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الف گسینه صحیح را انتخاب کنیذ(.تارم ّر سَال ً 0/5ورُ)
.1ضاخصِ ی اصلی هجوَػِ هٌظن است:
د)ّواٌّگی
ج)ّدف
ب) ًظن
الف)ارتثاط
.2تا تیاى صادلاًِ ی «إّدًِا الصِّراطَ الوُستَمین»در ًواز چِ درسی هی گیرین؟
الف)دٍر ضدى از تی ًظوی

ب)دل ًثستي تِ راُ ّای اًحرافی

ج)حفظ ضدى از آلَدگی ّای ظاّری
 .3تاالتریي هرتثِ ًؼوت ّای تْطت کدام است؟
ا الف)لماء ٍ دیدار خداًٍد

د)ػدم توایل دل تِ غیر خدا

ب)ًثَدى حسى ٍاًدٍُ

ج)ًؼوتْای زیثای تْطتی

د)اهٌیت ٍسالهت

.4ظاّر ّرکس تجلی :
ب)اًدیطِ ٍ تاٍر اٍست
الف)رفتار اٍست
.5کداهیک از افراد زیر ًسثت تِ زى ًاهحرم است؟

ج)اػوال اٍست

ب)پسرِ دختر
الف)پدر تسرگ هادر
 .6تِ کداهیک از هَارد زیر زکات تؼلك ًوی گیرد؟

ج)ترادر هادر

الف)گٌدم

ب) گاٍ ٍ گَسفٌد

ج)ترًج

د)اخالق اٍست
د)پسر ػوِ
د)طال ٍ ًمرُ

ب جاهای خالی را تا کلمه مناسة پر کنیذ(:تارم ّر سَالً 0/25ورُ)
.1سجدُ ی فرضتگاى ترای اًساى تِ خاطر ............................است .
 .2الزهِ ی دٍستی تا خداًٍد ...................................اٍست.
 .3تْتریي ٍ هَثرتریي رٍش دػَت تِ خیر ٍ ًیکی............................است.
 .4از دیدگاُ لرآى کرین کسة در آهد از راُ  ......................را هساٍی جٌگ تا خداٍ رسَلص هیداًد.
ج سواالت صحیح -غلط(:تارم ّر سَال ً 0/25ورُ)
.1هْوتریي خثری کِ اًثیا ترای تطر آٍردُ اًد تؼداز تَحید ٍ ایواى تِ خدا خثر از هؼاد ٍ سرای
آخرت است.

ظ

ؽ

.2ترزخ در لغت یؼٌی چیسی را تِ طَر توام ٍ کاهل دریافت کردى است.

ظ

ؽ

ًَ« .3راًی ضدى زهیي» از ٍلایغ هرحلِ ی اٍل لیاهت است.

ظ

ؽ

.4تَکل،کوک کٌٌدُ ٍاهیددٌّدُ تِ کسی است کِ اّل ّوت ٍتؼمل ٍپطتکاراست .ظ

ؽ

 .5چگًَگی ٍ ًَع پَضص تا حدٍد زیادی تِ آداب ٍ رسَم هلت ّا ٍ الَام تستگی دارد.

ظ

ؽ

.6هحارم سثثی تِ کساًی گفتِ هی ضَد کِ تِ سثة خَیطاًٍدی هحرم ّستٌد.

ظ

ؽ

د

سواالت تشریحی و کوتاه جواب:
.1ایي آیات را ترجوِ کٌید:
الف)قُل مَن حَرَّمَ زینَتَ اهللِ الَّتی أَخرَجَ لِعِثادِ ه:

1

ب)و اعتَصِموا تِحَثلِ اهللِ جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقوا:

1

 .2ارزش ّرکس بِ چِ عاهلی بستگی دارد؟

1

 .3ضیطاى از چِ را ُ ّایی هارا گوراُ هی کٌد؟

1

« .4اعوال ها تأخر» را با ذکر هثال تَضیح دّید.

1

.5چِ رابطِ ای هیاى عسم ٍ تَکل ٍجَد دارد؟

1

.6آثار هحبت بِ خداًٍد را ًام ببرید.

1
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.7دیي داری بر دٍ پایِ استَار است.آى دٍ کداهٌد؟
ٍ.8ظیفِ ی هرداى در رعایت حجاب ٍ عفاف از ًظر قرآى کرین چیست؟

1

.9رعایت پَضص اسالهی تَسط زى در هَرد ّر یک از هَارد زیر چِ ثوراتی دارد؟

1

الف)برای هرداى:

ب)برای خاًَادُ:

.10دٍ هَرد از ضرایط اًجام اهر بِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر را بٌَیسید.

0/5

.11از دیدگاُ اسالم ًیازّای جاهعِ از چِ راُ ّایی تاهیي هی ضَد؟ًام ببرید.
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موفق باشید.

