
  

  الف)پیام آیات زیر را بنویسید.

  )۵/۰.......ذلک َادنی َأن ُیعَرفَن فال ُیوَذیَن.(- ۱

  

  )۵/۰أَفحسبُتم َأنما خلقناکم عبثا و أنکم الینا ال ترجعون.(- ۲

  

  )۱ُینبو االنسان یومئذ بما قّدم و أخّر.(-۳

  

  )۵/۱جمالت درست و نادرست را مشخص کنید.(-ب

  دن بد و غیر ضروری است.به دنبال اهداف دنیایی بو- ۱

  اختالف اهداف انسان ها در اثر اختالف در نوع تفکر آنان است.- ۲

  یکی از آثار انکار معاد،نهراسیدن از مرگ است.-۳

  جامع ترین هدف،هدفی است که همه ی استعدادهای مادی انسان را در بر بگیرد.-۴

  انسان دارای دو بُعد روحانی و جسمانی است.- ۵

  ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند. قران به با- ۶

  

  )۵/۲جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.(-ج

  بهشت...........در دارد.- ۱

  هر عملی یک جنبه ی..........و یک جنبه ی .........دارد.- ۲

  بی توجهی به ابزار و اسباب،بی توجهی به .........و...........است.-۳

  بعد از مراقبت نوبت...........است.-۴

 ............انسان حرم خداست.- ۵

  سرپیچی از فرمان نشانه ی ...........در دوستی است.- ۶

  جهاد در راه خدا در برنامه ی تمام............بوده است.- ۷

  مهمترین فایده ی روزه عبارت است از..........- ۸
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  )۳دهید.(به پرسش های زیر پاسخ کوتاه -د

  تّوفی به چه معناست؟- ۱

  

  دشمن ترین دشمنان انسان کیست؟- ۲

  آتش جهنم حاصل چیست؟-۳

  اسوه بودن معصومین علیهم السالم در چه اموری است؟(مثال الزم نیست)-۴

  

  ارزش هر انسان به چیست؟- ۵

  شرط اصلی دوستی با خداوند چیست؟- ۶

  

  )۷به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.(-ی

  

  ما تأخر را با ذکر مثال تعریف کنید.آثار - ۱

  

  

  بهشت "دار السالم" است،به چه معناست؟- ۲

  

  

  چهار مورد از نجاسات را بنویسید.-۳

  

  چهار مورد از مبطالت روزه را بنویسید.-۴

  

  

  شرایط توکل حقیقی را بنویسید.- ۵

  

  

  تبّرج به چه معناست و قران آن را چگونه توصیف می فرماید؟- ۶

  

  

  فلسفه ی حجاب را از منظر قران بنویسید.- ۷

  

  

  (موفق باشید)                                                                 

  

  

  

 

 


