
  

 
 کند؟ نظم و هماهنگی در آفرینش جهان به کدام یک از صفات خداوند اشاره می -1

 د( واحد            ج( قهار                 ب( علیم                      الف( بصیر            

آمدنزدااین   فرزندش امام حسن فرمودند: بدان که اگر پروردگار تو شریکی داشت، پیامبران او نیز نززد تزو مزی    حضرت علی )ع( به -2
 سخن با کدام سوره از قرآن ارتباط بیشتری دارد؟

 د( اخالص          ج( کافرون                   ب( زلزال                   الف( علق            

ی  ی کافرون نازل شدا این سزوره بزه کزدام آیزه     ها پیروی کندا سوره پیامبر پیشنهاد دادند که مدتی از آیین آنوقتی مشرکان به  -3
 داده اشاره دارد؟

 ی موارد د( همه                 لم یلد و لم یولدج( ایاک نعبد و ایاک نستعین                الف( اهلل الصمد               ب( 

 فرماید؟ قرآن به کسانی که به قیامت شک دارند میخداوند در  -4
 کند   ی انسان ، دشوارتر است یا آفریدن آسمان               ب( چه کسی استخوانهای پوسیده را زنده می الف( آیا آفرینش دوباره

 کدام ج( تا زنده هستید برای آخرت خود توشه فراهم کنید                             د( هیچ   

 کاران در قیامت چگونه است؟ ی قیامت صورت گناه با توجه به آیات سوره -5
 ب( سوخته و تاول زده       آلود و کثیف                                الف( خون

 د( گرفته و درهم کشیده         ج( ناراحت و پشیمان از کار خود                 

 قرآن بیاموزد کدام نکته باعث تحول اعتقادی او شد؟مردی نزد پیامبر آمد و خواست که  -6
 الف( یاد قیامت و ذکر خدا                       ب( خواندن قرآن و عمل به آن  

 شودا ای کار نیک یا بد انجام دهد به آن رسیدگی می ج( محبت پیامبر و یارانش                      د( هرکس ذره   

 شود؟ ها مربوط می به کدام گروه از انسان« ها را از شما دور سازد  ی ناپاکی اراده کرده است که همههمانا خداوند » ی  آیه -7
 حضرت نوح)س(د(                   )س(یوسفحضرت ج(                 )ع(ب( امامان شیعه                )س(ابراهیم حضرت الف(

 ؟شود از درس شتربان با ایمان کدام نکته حاصل می -8
 الف( کرایه دادن وسایل به ستمکاران برای کارهای شخصی اشکال داردا

 ب( هرکس زنده بودن ستمگران را دوست بدارد از آنان است و در دوزخ جای داردا   
 توانید از مسلمانان حمایت نمایید ج( امام کاظم )ع( فرمود تا می   
 د( نباید با کارهایمان امام را ناراحت کنیما    
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 درست یا نادرست بودن سواالت زیر را مشخص نماییدا
 ⃝نادرست        ⃝ا                                                       درستحضرت ابراهیم با سرپرست خود تولی داشت

 ⃝نادرست        ⃝درست    ا                                      رسول خدا با همه مخصوصا با ستمگران سرسخت بودند
 ⃝نادرست        ⃝ا                                       درستتواند روزه بگیرد خواند می انسانی که نمازش را شکسته می

 ⃝نادرست        ⃝ا                   درستروز باشد 2مسجد کوفه باید نمازهایمان را کامل بخوانیم حتی اگر سفرمان 
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 های مناسب و درست پر کنیدا جاهای خالی را با کلمه
 رسان کربال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا   بودندا پیام

 پیامبر)ص( فرمودند: احترام به سالمندان احترام گذاشتن به ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  استا
 اش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  استا نماید و تا قبل از ظهر روز بعد به وطنش برگردد روزهدار بعد از ظهر مسافرت  اگر روزه

 (93ی  ی نجم، آیه برای انسان جز آنچه تالش کرده ) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا(  نیستا)سوره

 مورد( 2) کند؟ قرآن از قیامت چگونه یاد می -17
 

 حسین)ع( از جنگ با یزد چه بود؟هدف امام  -18
 

 از نظر قرآن بهترین راه هدایت انسان کدام است؟ -19
 

 مورد( 2کدام ورزشها در اسالم بیشتر به انجام آن سفارش شده است؟)  -21
 

 مورد( 2فرمایند؟)  آموزد چه می ) ع( در مورد حق کسی که به تو علم می سجادامام  -21
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 جمله را به گزینه مربوط به آن وصل نماییداهر 
 کاظم) ع( ماما  هرکس در راه خدا بجنگد پاداش بزرگی به او خواهیم داد                                              

 بر اکرم)ص(بی استفاده کنید                                         پیامها به خو گذرند از فرصت ها مانند ابر می فرصت
 شهادت در راه خدا باالترین نیکی است                                                                      امام علی )ع(

 هرکس زنده بودن ستمگران را دوست بدارد از آنان است و در دوزخ جای داردا                      قرآن کریم

 رفتاری امامان را بنویسد؟های  مورد از  ویژگی 4  -26
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