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بارم
 

 (نمره 5/0)هر مورد .جاهای خالی را با کلمات مناسب پر نمایید 1

ت.شعزم و اراده محکم و جدی اس ……………… ( حضرت علی علیه السالم: راه درمانالف  

های نماز را خودش بخواند.  همه قسمت ………………و ………………ب( در نماز جماعت مآموم باید غیر از  

.شود گفته می ………………باشد به آن آبلیتر  384اگر مقدار آب حداقل  ج(  

سرآغاز واجب شدن تکالیف دینی است. ………………د(  

2 

 نمره( 5/0. )هر مورد گزینه مناسب را انتخاب نمایید 2

های علمی مسلمنان در چه زمانی روی داده است؟ .  بیشترین پیشرفت1  

ب( دوران امام حسن)ع(      ج( دوران امام صادق)ع(        د( دوران امام رضا)ع(          الف( دوران امام علی)ع(  

؟نیستکدام یک از موارد زیر از ارکان نماز  .2  

د( تشهد        الف( نیت                      ب( تکبیره ااالحرام                 ج( رکوع             

ها  نباشد باید از دوستی نمودن با آنبه فرموده امام صادق علیه السالم کدام دو ویژگی است که اگر در اشخاص  .3

 دوری نمود؟

 الف( رعایت کردن نماز اول وقت                                  ب( داشتن مقام و ثروت    

د(گزینه الف و ج    ج( نیکی به همنوعان در سختی و راحتی                        

در انجام  چه کارهایی عجله ارزش ندارد؟ .4  

د( انجام کارهای نیک     گیری در کارها         ج( تصمیم     ب( خواندن نماز اول وقت         الف( صدقه دادن              

فرادی ارزش دارد؟ه فرموده امام رضا علیه السالم  هر رکعت نماز جماعت به اندازه چند رکعت نماز . ب5  

د( دو هزار رکعت          ج( سه هزار رکعت                  الف( پنج هزار رکعت          ب( چهار هزار رکعت              

5/2 

 صحیح و غلط بودن جمالت زیر را مشخص نمایید.   3

شود. الف( نماز جمعه جایگزین نماز عصر می  

کافی است محل خون را بشویید.آلود،  ب( برای پاک شدن لباس خون  

5/0 

 پیام آیات مرتبط را به یکدیگر وصل نمایید. 4

 .های الهی است الف( شکرخداوند سبب افزایش نعمت          قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ....وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ الف(

 ب( مومنان نسبت به امان و عهدشان پایبند هستند.     ب( یُدْنِینَ عَلَیهنَّ مِن جَلَبِیبِهِنَّ ذَالِکَ أَدْنىَ أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ    
شود.  ها می انجام گناهان و زشتی ج( نماز سبب دوری از                                                         لَئنِ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ ج(  

 د( حجاب به عفت شناخته شدن و مورد آزار قرار نگرفتن است.         عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَر        د( أَقِمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنهى

2  
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 به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید. 5

 نمره(1های الهی چیست؟) وظیفه ما در قبال نعمت .1

 

 

 

 مره(ن5/1فرمایند؟ ) پیامبر اکرم صلی ااهلل علیه و آله درباره استجابت دعا چه می .2

 

 

 

 نمره( 1مرگ برای چه کسانی وحشتناک و نا خوشایند است؟ چرا؟ ) .3

 

 

 

 نمره( 1) فرموده پیامبر صلی اهلل علیه و آله( ) راه درمان عجله چیست؟ .4

 

 

 نمره(1گویند؟ ) ها به او چه می ایستد، فرشته فرد با ایمان به نماز می.  به فرموده پیامبر اکرم)ص( هنگامی که 5

 

 

 

 نمره( 1فرمایند؟) . پیامبر اکرم)ص( درباره دوستی و دشمنی نمودن با حضرت زهرا سالم اهلل علیها چه می6
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 نمره(1فرمایند؟ ) امام رضا علیه السالم درباره حکمت حالل و حرام بودن الهی چه می .7 5

 

 

 

نمره(5/1شیوه انجام غسل چگونه است؟ ) .8  

 

 

 

نمره (1داند؟ ) به چه علت رسول خداوند عبادت عالمان را برتر از عابدان جاهل می. 9  

 

 

 

مره(ن 5/1توان با آنها دوست خوب را شناسایی کرد کدام است؟ ) سه ویژگی مهم می .10  

 

 

 

 نمره(5/1را نام ببرید( ) مورد 3) توان انجام داد؟ برای درمان تنبلی چه کارهایی را می. 11
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                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

 الف( تنبلی 1

 ب( حمد و سوره

 ج( کر

 د( بلوغ شرعی

 امام صادق )ع( .1 2

 تشهد.2

 د .3

 تصمیم گیری در کارها .4

 دو هزار رکعت .5

 غلط  (الف 3 

 غلط ب( 

 الف / د و ج ج و د/ / ب و الف و ب 4 

 شکر گزاری عملی که استفاده صحیح به جا از نعمت است و شکر گزاری زبانی .1 5

 شود. یا در آخرت ذخیره می شود و شود یا بخشی از گناهانش آمرزیده می شود یا در این دعا  برآورده می دعایی نمی  .2

 هاست ها و پایان خوشی کافران و بدکران زیرا مرگ سرآغاز ناخوشی .3

 ره عواقب کار، اگر خوب باشد انجام دهد و اگر بد باشد بپرهیزد.اندیشیدن دربا .4

 .کردی گز نماز را رها نمیردانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفتی ه اگر می .5

 .شود با خوشحالی فاطمه خوشنود و با خشمگین او خشمگین می خداوند فاطمه و دوستداران فاطمه را دوست دارد و .6

 گویند، اعلم و عادل باشد. مراجعه به متخصص در احکام تقلید می .7

 آنچه برای انسان مفید است خداوند حالل و آنچه برای او ضرر دارد حرام کرده است.. 8

 .شوی سمت چپ شوی سمت راست و شست و شوی سر و گردن، شست و نیت، شست و. 9

 گیرند. شوند و جلوی آن را می این عالمان هستند که متوجه میا منحرف کنند رزیرا هنگامی که شیطان راه درست . 10

 .رعایت اوقات نماز و انجام کار نیک، راست گویی .11

 های کوشا. نگری و دوستی با انسان ریزی، آینده تصمیم قاطع، اولویت و برنامه.12
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