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 نادرست     درست         نمره)٥/٠( عبادت های بزرگ است. ديگران جزء تالش برا ی بی نيازی از و کار)١ 
 نادرست     درست                  نمره)٥/٠( انجام آن ها می شود. ارها باعث عجله درک اولويت بندی"در")٢

 نمره)٥/٠( .........................يعنی : ...........................................»ُکلوا َواشَربوا وال ُتسرفوا«)٣
  نمره)1( كامل كنيد. جاهاي خالي آن را.مي باشد درباره دعا به فرزندشان حضرت حسن(رض) نامه حضرت علي(رض) )متن زير4

چيزی طلب   اهی دعايت به اجابت نرسيده است  زيرا شود.وگ (پسرم چه بسادراجابت دعاتاخيرشود تا پاداش درخواست کننده..................
 رنج و و باشدزيبائی اش برايت.............. بود.پس چيزی بخواه که نيکی و خواهد تو ....................... شود مايهکرده ای که اگر داده 

 تو............. سختی اش از
  نمره)1( به سئوال داده شده پاسخ دهيد. توجه به آيه شريفه با)5

  »حيمٌ َفَکرِْهُتُموُه َو اتـُقوا اللَه ِإن اللَه تـَواٌب رَ  يا أَيـَها الذيَن آَمُنوا .....َو ال يـَْغَتْب بـَْعُضُکْم بـَْعضاً أَ ُيِحب َأَحدُُکْم َأْن يَْأُکَل َلْحَم َأخيِه َمْيتاً  «
  ؟علت نهی از آن کار زشت چيست ؟نهی نموده است زشتی انجام چه کار از خداوند -
 

  نمره)5/1( گيريد. اين شباهت ها چه نتيجه اي مي بنويسيد.از اين دنيا را شباهت هاي بازي فوتبال با زندگي ما در از مورد دو )٦

  ............................................................                                  - ١ شباهت ها:
 ٢ -............................................................  

 ............................................................................. نتيجه:

  نمره)١( کامل کنيد. اجدول ر  )٧
  راه مبارزه با آن  رفتاراسراف آميز

........................................... ........................................... 

........................................... ........................................... 
 

  نمره)٥/١( چه کسانی می باشد؟ويژگی ها آنان را بنويسيد. از" ُمطَففين" منظوربر اساس آيات قرآن،  )٨
  

  نمره)٥/١( بنويسيد. را پوشش نامناسب آثار از )سه مورد٩
٢............................................................  - ١-............................................................  
  ٣-............................................................  

  آيينه چون عيب تو بنمود راست / خودشکن آيينه شکستن خطاست  نمره)٥/٠(چيست؟ "غيبت کردن"توجه به شعر بهترين راه درمان  با) ١٠
  ..................را درمان غيبت کردن:.......................................................

  نمره)٥/٠( بنويسيد. مورد از زمان های غنيمتی برای دعا کردن را دو )١١
٢............................................................                                  - ١ -

  ............................................................  
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