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)1گزینه ی درست را انتخاب و با عالمت × مشخص کنید؟

3

 -1امام علی (ع) درباره آفرینش انسان می فرماید:
"انسان با  -----------نگاه می کند ،با  -----------سخن می گوید و با  -------------می شنود".
الف) تکه ای چربی – پاره ای گوشت – چند استخوان

ب) پاره ای گوشت – تکه ای چربی -چند استخوان

ج) چند استخوان  -تکه ای چربی  -پاره ای گوشت

د) تکه ای چربی  -چند استخوان  -پاره ای گوشت

 -2خداوند چه گناهی را می بخشد؟
ج)گناهان بزرگ

الف) گناهانی که تکرار نمی شود

د)همه ی گناهان را می بخشد

ب) گناهان کوچک
 -3چه کسانی را جهنمیان مقصر نمی دانند؟
الف) شیطان

ب) دوستان گمراهشان

د) خودشان

ج) رهبرانشان

 -4تنها راه سعادت براساس حدیث ثقلین چیست؟
الف) کمک خواستن از خداوند و اهل بیت (ع)
ج)کمک خواستن از ائمه علیهم السالم

ب) کمک خواستن از پیامبران
د) پناه بردن به قرآن و اهل بیت پیامبر (ص)

 -5واقعه جانشینی رسول خدا (ص) در چه زمانی و چه محلی اتفاق افتاده؟
الف) پیش از مناسک حج – در محل غدیر خم

ب) پس از مناسک حج – در محل غدیر خم

ج) پیش از مناسک حج – در کنار کعبه

د) پس از مناسک حج – در کنار کعبه

 -6امام صادق (ع) مسجد را چه چیزی در زمین می داند و نتیجه ی نماز خواندن در مسجد چه چیز است؟
الف) خانه های خدا در زمین – پاک شدن گناهان
ب) خانه های خدا در زمین – بهره مندی از ثواب بزرگ نماز
ج) زیارتگاه های مقدس در زمین – پاک شدن گناهان
د) زیارتگاه های مقدس در زمین – بهره مندی از ثواب بزرگ نماز
ب

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

درست

نادرست
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 -1خدا دنیا را پر از نعمت کرده تا بدانیم چه قدر ما را دوست دارد.
 -2عفو و گذشت از خطاهای دیگران موجب خشنودی خداوند می شود.
 -3نعمت های خداوند در بهشت ابدی است و هیچگاه تمام نمی شود.
 -4حدیث ثقلین از حضرت علی (ع) نقل شده است.
 -5روز قیامت از همه ی نعمت ها سوال می شود.
 -6مشرکان پس از غدیر خم به توطئه امیدوار شدند.
 -7مکان نمازگزار نباید غصبی باشد.
 -8خوردن داروی بیماری ،باعث باطل شدن روزه نمی شود.
ج

جاهای خالی را با کلمه یا کلمه های مناسب پر کنید.
 -1خداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده تا درباره آنها  -----------و با استفاد از آنها به
 ---------راه یابید و خودتان را از عذاب  ------------برهانید. -2عفو و گذشت از خطاهای دیگران انسان را در میان مردم  -----------و  -----------می سازد.
 -3شیطان می گوید به جای سرزنش من  ------------را سرزنش کنید.
 -4خداوند حکیم پیامبر اکرم (ص) را  -------------قرآن قرار داد.
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 -5در روز قیامت درباره نعمت  ----------اهل بیت سوال خواهد شد.
 -6در آخرین حج پیامبر (ص)  ------------نفر شرکت کرده بودند.
 -7واقعه غدیر خم در تمام کتاب های معتبر  -----------و  -----------آمده است.
 -8استفاده از زیور آالت طال برای مردان  ---------است و  --------با آن نماز خواند.
 -9نماز چنان اهمیتی دارد که از آن به عنوان  ---------و -------یاد شده است.
 -10روزه باعث جلوگیری از  -----------و انجام اصول صحیح تغذیه می شود
د

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید؟
 -1غفار یعنی چه؟ چرا خداوند با این صفت شناخته می شود؟

1

 -2مصالح ساخت قصرهای بهشتی چه چیزهایی هستند؟
1
 -3چرا قرآن کریم نیاز به معلم راهنما دارد؟
0/5
 -4ارزش و اهمیت پیام رسول خدا (ص) (تعیین جانشینی) به چه میزان بوده است؟
0/5
 4 -5مورد از ویژگی های بهشت را بگویید؟
1
 -6حضرت علی (ع) درباره خواندن اذن و اقامه چه می فرمایند؟
1
 -7سه مورد از مواردی را که باعث باطل شدن نماز می شود را بنویسید؟
0/75
 -8اگر کسی با پول حرام لباسی بخرد با آن لباس  ----------نماز بخواند
 -9دو مورد از فواید روزه را بنویسید؟

0/25
1

 -10چه چیزهایی روزه را باطل می کند؟
 -11چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودی اسالم ناامید شدند.
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1

