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 بارم شــــــرح سوال رديف

 سوره اعراف را ترجمه كنيد. 11آيه  1

 «...........................................................وَ كُلوا وَاشرَبوا و التُسْرِفوا اِنّهُ اليُحِبُّ المُسرفينَ»

1 

 درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيد. 2

 غ             الف( يكي از ثمرات كار، برطرف ساختن مشكالت اجتماعي است.              ص

 غ             ص                              . كندنمي ب( استفاده از انگشتر طال نماز مردان را باطل

5/0 

 مشخص كنيد.گزينه درست را  1

 باشد؟يك از موارد زير از فوايد روزه ميالف( كدام

 ( همه موارد         4( توجه به محرومان         1( حفظ سالمتي          2( تقويت صبر و تقوا 1

 ها چيست؟ب( به فرموده امام حسن عسگري )ع( كليد همه زشتي

 ( تهمت                      4( ناسزاگويي                    1( دروغ                            2( غيبت 1

5/0 

 اي براي انسان دارد؟ )دو مورد(گذشت از خطاي ديگران چه فايده 4

 

1 

 دهد؟اندازند، او چه پاسخي به آنها ميوقتي گناهكاران اشتباهات خود را به گردن شيطان مي 5

 

1 

 منافقان از نابودي اسالم نااميد شدند؟چرا در روز غديرخم كافران و  6

 

1 

 دو مورد از آثار بدحجابي را بنويسيد. 7

 

 

1 

 داليل اهميت نماز خواندن در مسجد را بنويسيد. 8

 

1 

 گرايي را بنويسيد.دو مورد از راه درمان مصرف 9

 

 

1 



 بارم صفحه دوم رديف

 )دو مورد(كسب و كار حرام چه آثار بدي بر زندگي انسان دارد؟  10

 

1 

 دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بيان كنيد. 11

 

1 

 بهترين راه درمان غيبت چيست؟ 12

 

1 

 قسمت )الف( را به قسمت )ب( وصل كنيد. 11

 )ب( )الف(

 حديث ثقلين

 غفّار

 روزه

 بسيار آمرزنده 

 سپري در برابر مشكالت دنيا

 پناه بردن به قرآن و اهل بيت )ع(
 

5/1 

 مورد از عوامل هدر دادن عمر را نام ببريد.سه  14

 

5/1 

 سه مورد از مبطالت روزه را نام ببريد؟ 15

 

5/1 

 اش را بنويسيد.سه مورد از وظايف يك مسلمان نسبت به برادر ديني 16

 

5/1 

  سه مورد از آداب دعا كردن بنويسيد. 17

 

 

5/1 

 حقوق سه گانه را نام ببريد. 18

 

 قاسميان طراح سوال:خانم فاطمه باشيد.موفق و پيروز 
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