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رديف

تاريخ امتحان97/10/02 :
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شماره صندلي:

محل مهر يا امضاء مدير

متن سوال

بارم

1

و او با شماست هر کجا که باشید.

0/ 5

2

دعا و درخواست از خداوند

0/ 5

3

درباره امام علی(ع) به خاطر فداکاری بی نظیرش

0/ 5

4

بهتر  /بدتر  /نمی دانید

0/75

5

الف) رحمت ب) باارزش پ) تکالیف دینی /ت) روزه

6

الف) سخاوت  /ب) بخشندگی  /پ) ساده زیستی

7

گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری و یا حتی از سر نادانی ،دچار حادثه می شوند.در حقیقت 0/75

2
1/5

این افراد با اشتباهات یا گناهانی که مرتکب می شوند خودشان را از حفاظت خداوند محروم می کنند.
 -1بزرگواری و محبت

8

0/75

 -2عزت نفس

 -3امانتداری

 -1نیکی به پدر و مادر

9

0/75

 -2صدقه دادن
 -3خوش اخالقی
10

هر کسی پیوند خود را با بستگانش محکم کند و با پدر و مادرش بسیار خوش رفتار و مهربان باشد.
 -1فداکاری

11

1
0/75

 -2شجاعت
 -3عدالت خواهی
12

تا مبادا که من نتوانم آن را فراهم کنم و شرمنده شوم.فاطمه(س) یاوری نیکو در راه پیروی از خدا

0/ 5

بود.
13

 -1حیا و عفت

0/75

 -2عالقه شدید به پیامبر
 -3اهمیت دادن به خانواده و خانه داری
 -4ساده زیستی

... -5
14
15

نمازه/روزه/خمس/زکات/حج /پرهیز از گناه
 -1زنده باشد

 -2شیعه دوازده امامی

 -3عادل باشد
 -4اعلم باشد

0/75
0/75
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16
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شکر واقعی این است که از نعمت های خدواند در راه نافرمانی او و انجام کارهای حرام استفاده نکنیم

1/5

 -1شکر زبانی
 -2شکر عملی
17

چون خدواند به عنوان خالق تمام نیازهای انسان را می شناسد و فقط اوست که می تواند تمامی

1

نیازهای انسان را برآورده نماید.
18

هیچ وقت انجام کارهای شخصی خود را از دیگران نخواهید .حتی در کوچکترین چیزی مثل درخواست

1

برای چوب خالل دندان
19

فداکار کسی است که برای خدمت به دین و جامعه خود از مال،سالمتی،خانواده و حتی از جان خود

1

می گذرد و آنها را در راه هدف پاک و بزرگ خود فدا می کند.
20

به جهت عهد خداوند از آگاهان برای جلوگیری از زیاده خواهی ستمگران و عدم سکوت در مقابل

1

گرسنگی مظلومان و برای ایجاد عدالت و برابری میان مردم.
21

محبوب ترین آفریده ها نزد خدا جوان نو رسیده و با طراوتی است که جوانی و شادابی اش را در
اطاعت خداوند سپری می کند.خداوند به چنین کسی نزد فرشتگان افتخار می کند و می فرماید این

است بنده واقعی من

2

