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اﻟﻒ(ﭘﯿﺎم آﯾﺎت زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

َ
ﻓﻦ ﻓﻼ َ
ﯾﻦ(۰/۵).
ﯾُﻮذ َ
ﯾُﻌﺮ َ
.......- ۱ذﻟﮏ َادﻧﯽ أن َ

ُ
ﻓﺤﺴﺒﺘﻢ َأﻧﻤﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﮐﻢ ﻋﺒﺜﺎ و أﻧﮑﻢ اﻟﯿﻨﺎ ﻻ ﺗﺮﺟﻌﻮن(۰/۵).
َ - ۲أ
- ۳ﯾُﻨﺒﻮ اﻻﻧﺴﺎن ﯾﻮﻣﺌﺬ ﺑﻤﺎ ّ
أﺧﺮ(۱).
ﻗﺪم و
ّ

ب-ﺟﻤﻼت درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ(۱/۵).
- ۱ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻫﺪاف دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ﺑﺪ و ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
- ۲اﺧﺘﻼف اﻫﺪاف اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در اﺛﺮ اﺧﺘﻼف در ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ.
- ۳ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد،ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪن از ﻣﺮگ اﺳﺖ.
- ۴ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف،ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
- ۵اﻧﺴﺎن دارای دو ﺑُﻌﺪ روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
- ۶ﻗﺮان ﺑﻪ ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﯽ آﺧﺮت ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ج-ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ(۲/۵).
- ۱ﺑﻬﺸﺖ...........در دارد.
- ۲ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ی..........و ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ی .........دارد.
- ۳ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺑﺰار و اﺳﺒﺎب،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ .........و...........اﺳﺖ.
- ۴ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻮﺑﺖ...........اﺳﺖ.
............- ۵اﻧﺴﺎن ﺣﺮم ﺧﺪاﺳﺖ.
- ۶ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ی ...........در دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
- ۷ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﻤﺎم............ﺑﻮده اﺳﺖ.
- ۸ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه ی روزه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از..........
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د-ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه دﻫﯿﺪ(۳).
- ۱ﺗﻮّ ﻓﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
- ۲دﺷﻤﻦ ﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﺴﺎن ﮐﯿﺴﺖ؟
- ۳آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۴اﺳﻮه ﺑﻮدن ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم در ﭼﻪ اﻣﻮری اﺳﺖ؟)ﻣﺜﺎل ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ(
- ۵ارزش ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۶ﺷﺮط اﺻﻠﯽ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ی-ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻞ دﻫﯿﺪ(۷).
- ۱آﺛﺎر ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.

- ۲ﺑﻬﺸﺖ "دار اﻟﺴﻼم" اﺳﺖ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

- ۳ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از ﻧﺠﺎﺳﺎت را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
- ۴ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از ﻣﺒﻄﻼت روزه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

- ۵ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﮐﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

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

- ۷ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺣﺠﺎب را از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮان ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

)ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ(

