الف) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید  2( .نمره)
)1منظور از کلمه "نعیم" در آیهی "ثم لَتُسئَلن یَومَئِذ عَن النَّعیم" طبق فرمایش امام صادق (علیه السالم) کدام گزینه می باشد ؟
د) اخالق نیکو
ج) والیت اهل بیت
ب) نعمت های دنیا
الف) نماز
)2کدام یک از موارد زیر از آداب نماز نمی باشد ؟
ب) نماز خواندن در مسجد
الف) خواندن اذان و اقامه قبل از نماز
د) وضو گرفتن برای نماز
ج) پوشیدن لباس تمیز برای نماز
 )3شگفتی های جهان نشانه ی این است که جهان  ...................است .
ب) دارای خالق و ناظمی دانا و توانا
الف) بدون خالق و اداره کننده
د) دارای خالقی نظم دهنده
ج) تصادفی به وجود آمده
)4در کدام مورد نماز صحیح است ؟
الف) نمازگزار قبل از نمازش بفهمد لباسش نجس است و پاک نکند
ب) نمازگزار نمی داند لباسش نجس است
ج) نمازگزار قبل از نماز می داند لباسش خونی است و آن خون کمتر از یک سکه است
د) ب و ج
ب) جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید  2/5( .نمره)
 )5برنامه ی رسول خدا برای هدایت مردم  ،تربیت معلمان ویژه برای فهم معارف قرآن است( .
)6با کمربند از جنس پوست گاو می توان نماز خواند ( .

)

)

 )7غفار یکی از نام های خدای متعال به معنا بسیار مهربان می باشد ( .

)

)8هدف از آفرینش انسان و تمام هستی  ،رسیدن به بهشت و رهایی از عذاب دوزخ است ( .
 )9اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد می توان با آن نماز خواند ( .

)
)

ج) جاهای خالی را تکمیل کنید  2/5( .نمره)
)10

خداوند حکیم  ...............................را اولین معلم قرآن قرار داد .

)11

به عبادات و اعمال مربوط به حج  ..................................گفته می شود .

)12

در میان احکام اسالمی هیچ موضوعی به اندازه  ..................................مورد سفارش پیشوایان دین قرار نگرفته است .

)13

در حقیقت نعمت های بهشت نتیجه  ................................در دنیا و  ..............................در آخرت است .

د) به سواالت تشریحی پاسخ دهید  13( .نمره)
 )14گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد ؟ ( 3مورد) ( 1/5نمره)

 )15چرا در روز غدیر خم  ،کافران و منافقان از نابودی اسالم نا امید شدند ؟ ( 1نمره)

 )16آیا نعمت ها و پاداش بهشتیان مانند یکدیگر است ؟ چرا ؟ ( 1/5نمره)

 )17دو مورد از فواید روزه را بنویسید  1( .نمره)

 )18حدیث ثقلین را بنویسید  2( .نمره)

 )19عذاب های جهنم را چه کسی به وجود آورده است ؟ توضیح دهید  2( .نمره)

 )20دالیل اهمیت نماز خواندن در مسجد را بیان کنید  4( .مورد) ( 2نمره)

 )21پیامبر اکرم (ص) در روز غدیر خم درباره امیرالمومنین (ع) چه فرمودند و ایشان را به چه مقامی منصوب کردند ؟ ( 2نمره)

