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م

چرا مرگ براي کافران پايان خوشي ها و سر آغاز سختي هاست ؟ 1
 
 

1.5

نیکی به پدر و مادر چه تاثیری بر زندگی ما در دنیا و اخرت دارد؟ 2
 
 

1.5

چرا برخی انسان ها با وجود اینکه خداوند از آنها محافظت می کند ، دچار حادثه می شوند ؟ 3
 
 

1.5

بنا به فرمایش امام صادق (ع) آثار صدقه دادن چیست ؟ 4
 
 

1

مردی از ابوذر پرسید چرا ما از مرگ می ترسیم؟ پاسخ ابوذر چه بود ؟ 5
 
 

1

نتیجه شکر گزاری از نعمتها چیست ؟ 6
 
 

1

تکمیل کنید . 7
الف - خداوند که به سود و زیان ما آگاه است ، گاهی به جای اجابت خواسته ی ما ، ............................... 

ب -  از عبارت قرآنی "هو معکُم اَیَن ما کُنتُم" اینگونه می فهمیم که ...................... 
 
 

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید . 8
الف - هر کدام از نعمتهای خداوند نشانه ای از ............ است .  

ب -  ......... یعنی این که انسان در هر موقعیتی از گناه دوری کند . 
ج - منظور خداوند از یاری دادن او توسط ما بندگان یاری دادن .......... اوست . 

د - در برابر نعمت هاي خداوند مي گوييم الحمدلله اين ساده ترين نوع تشكر است كه به آن ......... مي گوييم. 
ه - استفاده صحیح و بجا از نعمت ........... نام دارد 

 
 

2.
5

آیه ی " وقال ربکم ادعونی استجب لکم " با کدام گزینه در ارتباط است؟ 9

الف) دعای هیچ یک از بندگان خدا
بی پاسخ نمی ماند

ب) سفارش به دعا و نماز

0.5

استعانت از خداوند به چه معناست ؟ 10

ب) اطاعت کردنالف) یاری طلبیدن

0.5

میان ترم نو
زهره حاجی زاد



کدام یک از موارد زیر شکر عملی است ؟  11

الف) تشکر کردن از کسی بخاطر
انجام کاری

ب) مطالعه ی کتاب های مفید 

0.5

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید . 12
الف - هر نوع کمک به دیگران صدقه محسوب می شود . 

ب - حالت همه ی انسانها هنگام روبرو شدن با مرگ یکسان است . 
ج - مرگ پایان خوشی ها و سرآغاز سختی های انسان مومن است . 
د - انسانها برای حل مشکالت خود نیازمند کمک دیگران هستند . 

 
 

2

براساس آیه «یا ایها الذین آمنوا اِن تنصروا هللا ینصرکم » شرط یاری خداوند چیست؟ 13

د) یاری کردن خداوندج) داشتن ایمانب) دعا کردنالف) صبر و تقوا

0.5

مهم ترین و ساده ترین راه برای جلب یاری خداوند چیست ؟  14

د) شکر گزاری کردنج) یاری دادن دین خداب) دعا کردنالف) داشتن صبر و تقوا

0.5

علت فشار قبر" سعد بن معاذ" چه بود؟ 15

الف) نیکی نکردن به پدر و
مادر

د) یاری نطلبیدن از خداوندج) بداخالقی با خانوادهب) صدقه ندادن

0.5

چه عاملی سبب پیروزی مسلمانان در جنگ احد شد؟ 16

د) گزینه الف و جج) توبه و پشیمانی مسلمانانب) دعا کردن مسلمانانالف) صبر و ایستادگی

0.5

بنابر فرمایش امام صادق (ع) شکر نعمت چیست؟  17

الف) دوری از آنچه خدا حرام
کرده

د) پیروی از فرمان هایج) تشکر از خداوندب) استفاده صحیح از نعمت
خداوند

0.5

کدامیک از موارد زیر انجام شکر زبانی می باشد ؟ 18
 

د) کمک کردن به یک فردج) احترام به پدر و مادرب) یادگیری قرآنالف) گفتن الحمدهللا
نابینا

0.5

در داستان پادشاه زیرک منظور از پیرمرد ناشناس در زندگی ما چه کسانی هستند ؟  19

د) مردم عادیج) پیامبرانب) فرشتگانالف) نگهبانان

0.5

کدام عبارت زیر صحیح نمی باشد ؟ 20

الف) خداوند همه دعاهای
بندگان خویش را اجابت می

کند

ب) خداوند گاهی به جای
اجابت دعا قسمتی از گناهان

فرد را می آمرزد

ج) خداوند گاهی به جای
اجابت دعا چیزی بهتر و مفید

تر را به انسان می دهد

د) بهترین زمان اجابت دعا
هنگام نماز است

0.5

کدام گزینه از راه های بهره مندی از یاری خدا نیست ؟ 21

د) دعاج) نمازب) یاری دادن خداالف) صبر و تقوا

0.5


