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1

-1   جمالت صحیح وغلط رامشخص کنید.

  الف) کسانی که درزندگی خودبه خداوپیامبرانش ایمان دارندازمرگ هراس ندارند.          ص(    )               غ(   )

-2   صدقه دادن فقط صدقه مالی است.       ص (   )        غ (  )

1.5-3   علی (ع) پس ازتقسیم بیت المال درهمان محل بیت المال به نماز می ایستاد.        ص (  )           غ (  )

2

  گزینه صحیح زاانتخاب کنید.

-1   حضرت زهرا (س) سعادت زنان رادرچه می دانستند؟

 الف) ایثاروبخشندگی        ب) حضوردراجتماع             ج) حیا وثروت           د) دوری ازمردان نامحرم

-2   عزت نفس به چه معناست؟

  الف) احساس مهم بودن         ب) اعتمادبه نفس داشتن        ج) احساس خودپسندی وغرور        د) احساس باارزش بودن

-3   باتوجه به سخن امام صادق (ع) شکرواقعی نعمت چیست ؟

 الف) عمل به واجبات         ب) شکرگزاری عملی            ج) دوری ازکارهای حرام           د) سپاسگزاری ازنعمت ها

1.5

3

  آیات داده شده وهم ترجمه شان راکامل کنید.

   ومارسلناک اال ..................... .           وماتورانفرستادیم جز ........................................  .

  وقال ربکم  ........................................  .             وپروردگارتان گفت: ............................................. .

2

4

  جاهای خالی راکامل کنید.

-1   دوری ازگناهان درهرموقعیتی ...................... نامیده می شود.

- 2    یکی ازویژگی های بارزشخصیت علی (ع) ...............................  است.

-3   صدقه دادن موجب نجات ازمرگ بدورهایی از .............................. است .

1.5

5
  چرا برخی انسانها باوجوداینکه خداازآنان مواظبت می کنددچارحادثه می شوند؟

1.5

6

  آیاخداوندهمه دعاهای مارامستجاب میکند ؟توضیح دهید.

1.5
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7

  مرگ بزای چه کسانی وحشتناک وناخوشاینداست ؟

2

8

  نیکی به پدرومادرچه تاثیری برزندگی مادردنیاوآخرت دارد؟

1

9

  باتوجه به سخن پیامبرعاقبت خیانت درامانت چیست ؟

2

10

  به چه کسی فداکارگفته می شود؟

1.5

11

  چراحضرت زهرا (س) هرگز ازامیرالمومنین چیزی درخواست نکرد؟

1

12

  ازویژگی های اخالقی حضرت فاطمه (س) سه موردرانام ببرید.

1.5

13

  توضیح دهیدماچگونه می توانیم خداوندرایاری دهیم  ؟

1.5

20.0با آرزوی موفقیت برای شما جمع بارم:تعداد سواالت: 13


