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نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

محل مهر و امضاء مدیر

نمره به حرروف:

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

« تستی»
1

خداوند به ما عقل داده تا درباره آنچه در پیرامون ماست و می بینیم دُرُست ...................................
الف)استفاده کنیم

2

ب) تصمیم بگیریم

3

ب) میزان قرائت آیات

د) قرائت مداوم آیات

ج) سطح قرائت آیات

خداوند به ما چشم داده تا با دقت به  .................نگاه کنیم

الف) زیباییهایش
الف

ج)فکر کنیم

بهره هر انسان از قرآن به چه چیزی بستگی دارد ؟

الف) سطح فهم و دانش

4

د) بازسازی کنیم

ب) گوناگونی پدیده ها

د) نشانه های علم و قدرتش

ج)شگفتی های آسمان

تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت پناه بردن به ........................................است .

الف)پیامبر و اهل بیت
5

ب) قرآن و اهل بیت پیامبر (ع)

د)قرآن و پیامبر (ص)

ج)پیامبر (ص) و امامان

1.5

درآیه « ثُمَّ لَتُسئَلُن یَومَئِذٍ عَنِ النَّعیم» منظور از « نعیم » چیست ؟

الف) نعمت اهل بیت پیامبر (ص)

ب) نعمت امام زمان (عج) در آخر الزمان

ج) نعمت محمد (ص) و آل محمد (ص)

د) نعمت پیامبران اولواالعزم

برنامه کامل و دقیق پیامبر(ص)که سعادت انسان های پس از خود را تضمین می کرد چه بود ؟

6

الف)تشویق مردم به انجام فرائض دینی

ب) تعلیم و آموزش قرآن به مسلمانان توسط افراد خاص

ج) تعلیم وآموزش قرآن به مسلمانان

د)تربیت معلمان ویژه برای فهم وآموزش معارف عمیق قرآن

«بله  /خیر»
ب

1

آیا جهنم را جهنمیان بااعمال خود به وجود آورده اند .
آیا برای رسیدن به بهشت زیبای خداوند کافی است که او را دوست بداریم .
نگاه انسان به پدیده های اطرافش سریع و گذراست .

2
3

بله

خیر

بله
بله

خیر
خیر

0.75

« صحیح  /غلط»
ج

1

پیامبر (ص) فقط تذکر دهنده ای برای انسانهاست « .فذکر انما انت المذکر»

ص

غ

2

انتخاب جانشین پیامبر (ص) توسط جبرئیل انجام شد .

ص

غ

ص

غ

3

واقعه بزرگ غدیر فقط درکتب معتبر شیعه  ،اَسناد معتبری دارد .

0.75

« انتخاب گزینه »
د

1
2
3

خواندن نماز با انگشتر طال برای مردان ........................است.
استفاده از انگشتر طال برای مردان درحال عادی .................است .
نماز با لباس نجس ..................................است

4

کسی نداند که خواندن نماز با لباس نجس باطل است ویا لباس نجس نماز بخواند نمازش
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شماره داوطلب............................. :

« من کیستم ؟»« من چیستم ؟»
 .1معجزه جاوید آخرین پیامبر خدا هستم «

» و اولین معلم قرآن «

 .2مکانی هستم که صاحبم راضی به حضور دیگران در آن نیست «.

» بودند .
»

 .3روزی هستم که تعیین جانشین پیامبر(ص) موجب ناامیدی کامل مشرکان وماگردید«.
ه

 .4اگر برعهده کسی باشم برای توبه کردن پشیمانی کافی نیست وانسان باید آن را جبران کند«.

»
»

1.75

 .5مهم ترین عقاید همه ی مسلمانان جهان که به عنوان شعار اسالم هر روز و شب در آسمان شهرها طنین انداز می شود هستم
»

«

» هستم .

 .6از من تعبیر به معراج مومنان کرده اند  ،من «

« تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب »
 .1پیامبر بزرگ اسالم (ص) در مدت ........................سال با سختی ومشقت مردم را به دین اسالم دعوت کردند .
 .2در روز بزرگی که پیامبران همه حاجی ها را جمع کرده بودند ،مردم به علی علیه السالم به عنوان...........................تبریک میگفتند
و

 .3هم نشین نیکوکاران در بهشت ...........................................................،هستند .
 .4پیامبر بزرگ اسالم فرمودند  «:روزه سپری است در برابر ........................و پوششی است در برابر . ..................................

2.25

 .5آنچه شیرینی نعمتهای بهشت را چند برابر میکند این است که .............................................................................
 .6شایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت پس از رسول خدا (ص) ..................................،بودند چون ...........................................
« تکمیل جدول »
 . 1ماه مبارک رمضان موجب می شود که مردم در این ماه به این گروه توجه کنند و در حد توان به آنان کمک کنند .
 .2اولین جانشین بعدازامیرالمومنین علی (ع)
کیست ؟

2

* پاداش کارهای نیک در این ماه هفتاد برابر
ز

1

ماه های دیگر است .

3
1.75

4

 .3یکی از نام های خداوند
*حدیث ثقلین از سخنان ایشان است
 .4دعای حضرت رسول (ص) در حق امیر المومنین :خدایا  .........................علی(ع) را یاری کن .
* دراذان چند اصل از اصول دین بیان می شود ؟

ح

«پاسخ کوتاه »
 -1نماز با هریک از موارد زیر چه حکمی دارد ؟« جلوی هر یک با کلمات صحیح یا باطل ،نظر خود را بیان کنید » ()1/5
سجده بر شیء نجس

لباسی که از پوست خوک تهیه شده

نماز در جای غصبی

لباس که با پول رشوه خریداری شده

با لباس نجس حاصل از ادرار فرزند کوچک

پیراهنی که نقطه ای از آن خونی شده
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شماره داوطلب............................. :

 -2باتوجه به آیه « یااَیهُا الّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیکُم الصِیّام کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبلِکُم لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ»()1
 .1این آیه مربوط به چه امری است ؟

 .2حکم این امر در امم قبل چگونه بود ؟

 .3چه کسانی در این آیه مورد خطاب الهی قرار
گرفته اند ؟

 .4مهمترین فایده این کار چیست ؟

-3تشبیه زیبای پیامبر اسالم (ص) را نسبت به نماز بنویسید))0.5((.

-4از فواید روزه  2مورد را نام ببرید؟()0.5
-5سه مورد از مبطالت روزه را فقط نام ببرید؟ ()0.75

« تـشـریـحـی»
-1چرا بیان « مساله والیت » پیامبر (ص) را نگران کرده بود ؟

0.5

-2باتوجه به سخن پیامبر (ص) رفتار و گفتار روزه دار بهتر است چگونه باشد :؟(2مورد)
0.5

-3چرا رسول اسالم (ص) برای هر گروهی سرپرستی قرار می دادند ؟
0.75
ط

 -4بنا به فرموده پیامبر (ص) مصالح کار فرشتگان در آن دنیا برای ساختن قصر مومنان چه می باشد ؟
0.75

-5چرا پیامبر اسرار و نکات عمیق قرآن را به حضرت علی (ع) آموخت؟
1
 -6با توجه به سخنان امیرالمومنین علی (ع) هدف آفرینش این جهان شگفت انگیز چه بوده است ؟
1
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«آیه حفظی»:
ی

آیه  53سوره زمر که امیدوار کننده ترین آیه قرآن برای ما انسانهای گنه کار است وخدا به بندگانش فرموده است که:
ای بندگان من که .........................................................................................................................................................................
الف) آیه را کامل بنویسید.
ب) ترجمه باال را تکمیل نمایید .
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شماره داوطلب............................. :

کلید سواالت

الف

 -1عقل باعث درست فکر کردن می شود  -2 .بهره ما از قرآن به سطح فهم و دانش ما بستگی دارد  -3 .به نشانه های علم و
 «- -4قرآن و اهلبیت ع)  « -5نعمت محمد و آل محمد (ص) -6تربیت معلمان ویژه برای .......
قدرتش

-1بله

جهنم را جهنمیان .......

-2خیر برای رسیدن به بهشت فق دوست داشتن -3 .......بله نگاه گذراست

ب

 -1ص « فقط تذکر دهنده است »

 -2غ « انتخاب جانشین توسط خدا »

 -3غ « در کتب شیعه و سنی»

ج

 -1باطل
د

 -3باطل

خواندن نماز با انگشتر طال برای مردان

 -4صحیح اگر نداند که لباس نجس است

نماز با لباس نجس

 -1قرآن  /محمد ص

 -2باطل

استفاده از طال در حال عادی

ج) غدیر

ب) غصبی

د) حق الناس

هـ) اذان

و) نماز

ه

و

 -2موال
 23 -1سال
 -5هیچ گاه ازایشان گرفته نمی شود

 -1نیازمندان

 -4مشکالت دنیا  /عذاب آخرت
 -3انبیا وامامان
 -6علی علیه السالم چون آگاه ترین به احکام خدا بود

 -2حسن (ع) * رمضان

 -3غفار یا غافر * محمد (ص)  )4یاران * سه

ز

 -1سجده بر شی نجس * باطل
ح

 -2نماز با لباس با پوست خوک *باطل

 -3نماز در جای غضبی * باطل

 -5نماز با لباس آلوده به ادرار بچه *باطل  -6نماز با لباس خونی (نقطه ای )

 -4نماز با لباس تهیه شده با پول رشوه * باطل
صحیح
 -2آیه مربوط به « روزه» می باشد * « روزه » در امم پیشین نیز واجب بوده * مومنین مورد خطاب هستند * تقوی
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 -3نماز هم چون چشمه آبی است که در برابر خانه کسی در جریان است واو هر شبانه روز  5مرتبه خود را در آن شستشومیدهد
پس هرگز آلودگی در بدن او باقی نمیماند
 -4الف) تقویت صبر ب) تقویت تقوا
-5الف) خوردن ب) آشامیدن
 -1پیامبر نگران بودند که مبادا عده ای از مردم سرلجاجت از این دستور مهم و بزرگ خدا سرپیچی کنند وگمراه شوند )./5(.
 -2الف) خوش رفتار باشد ب) به روزه داران دیگر افطاری دهند )./5(.
 -3تعیین سرپرست برای این بود که مبادا گروه بدون سرپرست دچار تفرقه و سردرگمی نشوند )./5(.
-4سبحان اهلل والحمدهلل والاله اال اهلل واهلل اکبر )./75(.
ط

 -5تاپس از رحلت ایشان مردم بتوانند باکمک امیرالمومنین (ع) وامامان پس از ایشان از آموزه های قرآن بهره مند گردند تا
برمشکالت غلبه کنند()1
 -6خداوند تمام آن چه را که در زمین است برای شما آفریده است تادرباره آنها بیندیشید وبا استفاده از آنها به بهشت راه یابید
وخودتان را از عذاب دوزخ برهانید ()1

ی

قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم التقنطوا من رحمه اهلل ان اهلل یغفر الذنوب جمیعا انه هوالغفور الرحیم()1/5
ای بندگان من که برخود زیاده روی روا داشته اید از رحمت خدا نومید نشوید زیرا خدا همه گناهان را می آمرزد که او خود آمرزنده
مهربان است .
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