گزینه مناسب را در سواالت زیر مشخص کنید:
 )1علت فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟ ()0/5
الف) خوش قول نبودن
ج) نیکی نکردن به مادر

ب) نخواند نماز در اول وقت
د) خوش اخالق نبودن

 )2شب هجرت رسول خدا (ص) از مکه به مدینه ،به چه نامی معروف است؟ ()0/5

الف) لیلة القدر

ب) لیلة البیت

ج) شب معراج

د) شب هجرت

 )3پیامبر (ص) شرط آزادی اسیران جنگی را چه چیزی اعالم کردند؟ ()0/5
الف) مسلمان شدن

ب) با سواد شدن

ج) پرداخت جریمه و مالیات

د) سواد آموزی به ده نفر از مسلمانان

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.
 )4در نماز جماعت مأموم باید غیر از  .............................و  .................................همه قسمت های نماز را خودش بخواند)0/5( .
)5صدقه دادن موجب نجات از  ....................................و رهایی از هفتاد نوع بالست)0/5( .
 )6نماز ظهر عاشورا با اذان گویی  .......................................آغاز شد)0/5( .
صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را (ص) و (غ) مشخص نمایید.
 )7مهم ترین فایدۀ حجاب در امان ماندن از آزار و اذیت افراد سودجو می باشد( .

) ()0/5

 )8علت موفقیت دانشمندان ایرانی توجه به راهنمایی های دانشمندان غربی بوده است( .
 )9حفظ حجاب تنها مسئولیت مهم بانوان در جامعه اسالمی می باشد( .

) ()0/5

 )10غسل جمعه باعث نزدیکی هر چه بیشتر انسان به خدا و دوری از شیطان می شود( .
به سؤال های زیر کوتاه پاسخ دهید:
 )11سه مورد از نشانه های بلوغ شرعی را بنویسید)0/75( .
 )12سه مورد از ارکان نماز را بنویسید)0/75( .
 )13فداکار به چه کسی گفته می شود)1( .
 )14تقلید را تعریف کنید)1( .

) ()0/5

) ()0/5

 )15منظور از صبر و تقوی چیست)1( .
به سوال های زیر پاسخ دهید:
 )16چهار مورد از ویژگی های حضرت فاطمه را بنویسید)1/5( .
 )17دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی چیست)1( .
 )18انواع آب ها را نام ببرید ،توضیح دهید)1/5( .
 )19نتیجه دروغگویی چیست)1/5( .
 )20بنا به فرمودۀ امام علی (علیه السالم) خدا از آگاهان در برابر شکم بارگی ستمگران چه عهدی و پیمانی گرفته است؟
()1/5
 )21از اصول برنامه ریزی سه مورد را بنویسید)1( .
 )22حالت مومنان و کافران در هنگام ورود به بهشت چگونه است؟ ()1/5
 )23معنی ( و قال ربکم ادعونی استجب لکم) چیست؟ ()1

