سواالت تستی :قسمت (الف)  2نمره
 )1غفّار به چه معناست؟
الف) آموزنده

ب) نیکوکار

ج) بسیار نیکوکار

د) بسیار آموزنده

 )2کدام یک از آثار دنیوی دروغ گفتن می باشد؟
الف) عذاب روز جزا
ج) بی ایمانی

ب) بی اعتمادی انسانها به یکدیگر
د) محرومیت از هدایت الهی

 )3طبق فرمایش رسول اکرم (ص) عبادت ده جزء دارد که نُه جزءِ آن ................................ ،است.
الف) نماز با نیّت الهی
ج) کسب و کار حالل
 )4کدام یک از ثمرات دعا و نیایش می باشد؟

ب) جهاد در راه خدای متعال
د) همۀ موارد

الف) مورد توّجه خدای متعال قرار گرفتن
ج) آرامش روحی
قسمت (ب) (2نمره)

ب) بهره مندی از پاداش روز قیامت
د) همۀ موارد

جمالت درست و نادرست را از یکدیگر مشخص کنید.
درست
الف) اگر حق النّاس بر عهدۀ کسی باشد با توبه کردن خدای متعال او را خواهد بخشید.
ب) انسانها با اعمال صالحی که در دنیا انجام می دهند ،نعمتهای بهشتی را برای خود ذخیره می سازند.
ج) مسجد خانۀ خواست و توصیۀ فراوانی به نماز خواندن در آنها شده است.
د) زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن غیبت است.
قسمت (ج)
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید2( .نمره)
حق النفس – مصرف گرایی – مُدگرایی – خالفت – قوانین اجتماعی – حق النّاس
 )1احکام مربوط به محرم و نامحرم نمونه ای از  ...........................................است.
 ....................................... )2یعنی میل دائمی به خرید بیشتر.
 )3اصلی ترین موضوعی که شیعیان و اهل سنّت دربارۀ آن با هم اختالف نظر دارند ،مسئله  ..............................است.
 )4حفظ آبرو و اسرار و شخصیت یک انسان از  .................................است.

نادرست

قسمت (د) (2نمره)
احکام:
 )1اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده ،نماز چگونه است؟ برای نمازهای بعدی چه باید انجام دهد؟
 )2چهار مورد از مبطالت روزه را نام ببرید؟
 )3اگر کسی در ماه مبارک رمضان فراموش کند که روزه است و مبطالت روزه را انجام دهد ،روزه اش چه حکمی دارد؟
قسمت (و) (5نمره)
جوابهای کوتاه بدهید.
 )1از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن ،چه نتیجه ای می توان گرفت؟
 )2چرا خداوند پیامبر اکرم (ص) را اوّلین معلّم قرار داد؟
 )3چرا در روز غدیر خم ،کافران و منافقان از نابودی اسالم ناامید شدند؟
 )4دو مورد از آداب دعا را بیان کنید؟
 )5کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟ (2مورد را بیان کنید)
قسمت (ی)
جواب کامل به سواالت زیر بدهید.
 )1پیامبر اکرم (ص) در مورد انسان فحش دهنده چه می فرمایند؟ (1نمره)
 )2کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد؟ (1/5نمره)
 )3سه مورد از وظایف یک مسلمان را نسبت به برادران دینی اش بیان کنید؟ (1/5نمره)پ
 )4حق النفس را توضیح دهید و برای آن دو مثال بزنید؟ (1/5نمره)
 )5سه مورد از عوامل هدر دادن عمر را بیان کنید1/5( .نمره)

