
 

 

 ؟ است کدام (خوب) وقف عالمت.۱

 ز.۴                                  ج.۳                              .ط۲                            م.۱

 ؟ شود می شمرده خطاکار کسی چه(  خاطیئن کانوا هُما جنودَ و هامانَ و فرعون اِنّ) آیه در.۲

 طرفدارانش و هامان و فرعون.۴       لشکریانش و هامان و فرعون.۳          هامان و فرعون.۲         لشکریانش و فرعون.۱

 چیست؟( بیبهنّ جَال مِن علیهِنّ یُدنینَ) شریفه آیه موضوع. ۳

 نکردن جوین عیب.۴                  نکردن تمسخر.۳                     کردند رعایت را حجاب.۲            نکردن غیبت.۱

 است؟ مسلمانان وحدت و برادری نماد زیر اعمال از یک کدام. ۴

  خواندن جماعت نماز. ۴               حج آوردن جای به.۳       یگانه خدای به ایمان. ۲          قبله یک سوی به خواندن نماز. ۱

 است؟ آفریده مختلف های گروه و نژادها از را انسانها خداوند چرا.۵

   بشناسند را خداوند قدرت تا.۲                                           کنند دعوت تقوا به را یکدیگر تا. ۱

  باشند داشته محبت و دوستی یکدیگر با تا. ۴                                                          بشناسند را یکدیگر تا.۳  

   دارد؟ ارتباط ای آیه چه با گفته این.۶

 (است گسترش و انبساط حال در یافته تشکیل کهکشان میلیاردها از که جهان فضای) 

 لحق انه السماءواالرض رب فهو.۲                                         نوسعولم انا و بنیناها والسماء.۱

 الحّبک والسماءذات.۴                                         توعدن ما و رزقکم ءالسما فی و.۳

 چیست؟ جن و انسان خلقت از هدف.۷

 خداوند مقام درک. ۴            بهشت به رسیدن. ۳          او خلق و خداوند به خدمت. ۲             خداوند اطاعت و عبادت. ۱

 دارد؟ اشاره موضوعی چه به( بقَدر خلقناهُ شی کل انا) شریفه آیه. ۸

 خداوند تقدیر.۴                         اندرز و پند.۳                        آفرینش در نظم.۲                      آفرینش و خلقت. ۱

 میکنند؟ درخواست خداوند از را خود نیاز ها انسان چرا( شان فی هو یَوم کلّ) آیه طبق.۹

 کند می رسیدگی مردم دعای به خداوند چون. ۲                             است زمین و آسمان خالق خداوند چون. ۱

 کند می نگهداری زمین و آسمانها از خداوند. ۴                   است کاری انجام مشغول زمان هر در خداوند.۳ 
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 ؟ چیست( عالنیه سراً و رزقناهُم ممّا اَنفَقوا و) عبارت مفهوم. ۱۱

   دادن صدقه اهمیت. ۲                                                                           دادن روزی اهمیت. ۱ 

 پنهانی کردن انفاق اهمیت.۴                                                        نهان و آشکار کردن انفاق اهمیت.۳ 

 میدهند؟ قرار مشخص سهم کسانی چه به اموالشان در پرهیزکاران. ۱۱

 درماندگان.۴                 فقیران و خداوند. ۳                   نیازمندان و فقیران. ۲              مردم و خداوند. ۱

 ارتباط دارد ؟ گزینهبا کدام   "گفت از عیب خویش بی خبری       زان ره،از خلق عیب می جویی  "شعر  .۱۲

 دروغ گفتن.۴      غیبت کردن                  .۳                   عیب جویی کردن. ۲      مسخره کردن                   .۱

 ؟ چیست  "یعلم"ترجمه کلمه . ۱۳

 عمل می کنید  .۴               می دانی                .۳                     می داند          . ۲عمل کردید                        .۱

 

 

 


