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 الف

 

 

 

 

 غ           ص                                      درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید

                 ☐               ☐                  ( پیشوایان دینی انجام ورزش فوتبال را توصیه کرده اند         1

   ☐               ☐          ( حضرت معصومه دختر امام موسی کاظم )ع ( است .                   2

                  ☐               ☐                   سال طول کشید                                 66( غیبت کبری  3

   ☐               ☐                     ( جانبازان به شهید زنده معروف اند                              4

 

 

 

 

 

 

 ب 

 پاسخ صحیح را عالمت بزنید 

  آمدنش هستند چیست؟نام کسی که همه مسلمانان منتظر (  1

 ☐هیچکدام      ☐ حضرت محمد           ☐حضرت مهدی        ☐حضرت عیسی 

 ( دشمنی با دشمنان خدا ...................است  2

 ☐توحید                   ☐تولی                    ☐تبری            ☐نهی از منکر  

 ( به کارهایی که مردم عادی توانایی انجام ان را ندارند چه می گویند ؟  3

 ☐دعا                    ☐جادو                    ☐عبادت                  ☐معجزه 

 ( کدام مورد زیر نهی از منکر است ؟  4

 ☐منظم باشید        ☐ خوش قول باشید        ☐دروغ نگویید          ☐نماز بخوانید  
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 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید  پ

 ( زندگی اصلی مادر ...............است  1

 ( اعتقاد به یگانگی خدا .....................است  2

 ( پیامبران وامامان توسط ................انتخاب می شود  3

 ( روزه بعد از ماه رمضان روزه ................است  4

 به سواالت زیر به صورت کامل جواب دهید . ت

 داب معاشرت نشانه چیست ؟ آ( رعایت  1

 

 ( معاد یعنی چه ؟  2

 

 ( از گام های موفقیت دومورد بنویسید  3

 

 موزد چیست ؟ آ( از نظر امام سجاد حق کسی که به تو علم می  4

 

 مورد را بنویسید .  2موز نمونه چه ویژگی هایی دارد آ( به نظر شما دانش  5

 

 ( حکم روزه مسافر چیست ؟  6

 

 ؟ قرآن زندگی آخرت را برتر از زندگی دنیا می داندچرا (  7

 

 

 علم گنج بزرگی است با خرج کردن تمام نمی شود 

 حضرت علی ) ع (
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 سمانیآهای پاسخنامه هدیه

 ( ص  4( غ          3( ص        2( غ        1 الف 

 ( دروغ نگویید  4( معجزه       3( تبری            2( حضرت مهدی           1 ب 

  عید فطر  ( 4( خدا          3( توحید          2( جهان اخرت         1 پ

 

 ت

 ( نشان دهندهی احترامی است که ما به دیگران می گذاریم  1

( یکی دیگر از اصول دین است ما اعتقاد داریم که زندگی انسان با مرگ پایان نمی  2

پذیرد و بعد از مرگ به جهان جدیدی پا می گذاریم که به حساب رفتار ما در این دنیا 

 رسیدگی می شود 

 ( استفاده از ابزار مختلف ـ بهره گیری از استاد ماهر وبا تجربه  3

 داشتن نظم وبرنامه ریزی  ـ باید صبر داشته باشی ، تالش کنی ، واز شکست نترسی 

زد این است که احترامش را نگه داری ، در حضور او ( حق کسی که به تو علم می امو 4

 دهی با دیگران سخن نگویی و به سخنانش گوش فرا 

 ( منظم باشد ـ با ادب باشد و به همه احترام بگذارد  5

 برنامه ریزی می کند و از فرصت هایش به خوبی استفاده می کند 

 تالش می کند و هرکاری را درست ودقیق انجام دهد 

کیلومتر را طی کند و کتر از  5/22( اگر مسافری قبل از اذان ظهر از محل سکونتش  6

 ند روزه اش باطل است روز در مقصد بما 10

 اما اگر بعد از اذان ظهر حرکت کند روزه اش درست است 

اگر قبل از اذان ظهر به محل سکونتش برسد روزه اش درست ولی اگر بعد از اذان ظهر 

 برسد باطل است 

( زندگی دنیا محدود است و روزی به پایان می رسد اما زندگی در جهان اخرت دائمی  7

و همیشگی است مردم در این دنیا فرصت دارند تا اخرت خود را اباد کنند کسانی که 

ایمان بیاورند و کارهای نیک انجام دهند برای همیشه در بهشت خواهند بود و کافران 

 خواهند شد ومجرمان به اتش جهنم گرفتار 
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