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 بارم صفحه :  سواالت                                                                   ردیف 

1 

 یامُ کَما کُتِبَ علی الذینَ ِمن قبلِکُم لَعلَّکُم تَتَّقون « بَ عَلیکُم الصّتِباتوجه به آیه »یا ایها الذین آمنو کُ-      

 مهمترین فایده روزه چیست؟         

 تقویت اراده   - د              پرهیزگاری                - ج   ایمان آوردن               -ب                        تقویت صبر    - الف

 خداوند بخشایشگر وعده آمرزش همه گناهان راداده است کافی است بنده ........................    -   
 همه موارد   -د            اعمال شایسته انجام دهد  -ک آن بگیرد             ج تصمیم به تر  -پشیمان شود           ب  - الف

 اولین وظیفه هرمسلمان در برابرنامحرمان چیست؟ - 

 حفظ پوشش مناسب- د            حفظ نگاه            - ج     حفظ حیا                  – ب                حفظ گفتار               –الف  

   

2 

2 

 عبارات مربوط به ستون)الف (رابه ستون )ب(  وصل کنید . 

 )ب(                                                          ) الف (                                                                                                    

 ازبهترین دعاهاست  الف 
 

 

 

 

 کاروکسب حالل                    

 صلوات فرستادن عبادت ده  جزء داردنُه جزء آن  ب

 دروغ  خداوند بهشت رابراوحرام کرده ج 

 د
زشتی ها همگی در خانه ای جمع 

 شدند که کلید آن............است .
 فحش دهنده بدزبان       

  

2 

3 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید . - 

 ....................   کم حافظه است .  ................به قول مشهور .........- الف

 بهترین راه درمان غیبت این است که انسان هیچ گاه از .........................و..........................خود غافل نباشد .    - ب

 ............................................. است .سخت ترین ایستگاه حسابرسی روز قیامت ایستگاه ......  - ج

2 

4 

 

 درست یا نادرست بودن هرمورد را مشخص کنید . - 

 غ                                 پاداش کارهای نیک درماه مبارک رمضان هفتادبرابر ماههای دیگراست .       ص            - الف

 غ                  مستجاب شدن دعاها یکی ازآثارمال حرام درزندگی است .                           ص            - ب  

                                   
           

1 

  به سواالت زیر  پاسخ کوتاه دهید 

 2 بنویسید . مورد را  چهاردر جهار وقت فرصت رابرای دعا کردن غنیمت شماریید . 5



 

 یکی از نام های خداوند متعال غفار است ، غفار یعنی ؟ .....................................  6
5/0 

 معراج مومنان وستون دین چیست ؟ منظور از   7
 

5/0 

8 
 کار کردن چه فوایدی برای فرد وجامعه دارد؟ دو مورد رابیان کنید.  

 
   2 

9 

 با توجه به حدیث ثقلین ، تنها راه رسیدن انسان به سعادت وراهیابی به بهشت زیبای خداوند چیست؟  

 

 
1 

10 

 آثار بدحجابی را بنویسید )دو مورد( 

 

   
2 

 کند ؟ باید حقوق چه کسانی را رعایت  کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد ،   11

 

 

 

5/1 

بنا به فرمایش حضرت علی علیه السالم :وقتی از دوزخیان می پرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشاند چه می گویند  12

 ؟
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 چهار مورداز وظایف یک مسلمان رانسبت به برادردینی اش رابیان کنید..  13
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 موفق باشید

 نمره به عدد :                                   به حروف :  

 نام دبیر :                                        تاریخ و امضاء: 

 


