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 مطفّفین به چه معنا است؟-1

 عمده فروشاند(   کم فروشانج(   گران فروشان(ب  فروشندگانالف( 

 فرشتگان به حضرت ابراهیم)ع( مژده تولد کدام یک از نوادگانش را دادند؟ -2

 یوسف)ع(د(   اسماعیل)ع(ج(    اسحاق)ع(ب(   یعقوب)ع(الف( 

 وظیفه ما در برابر مال مردم چیست؟ -3

 از مال آن ها برای نیازمندان بر می داریم.ب(  ا جز برای دیگران برنمی داریم.هاز مال آن الف( 

 از مال آن ها جز با اجازه ی آن ها برنمی داریم.د(     اندازه نیازمندان بر می داریم.از مال آن ها به ج( 

 به چه معنا است؟« ربّی»در کلمه ی « ی» -4

 اود(      منج(      ماب(           توالف( 

 غسل را به درستی نشان می دهد؟ کدام گزینه ترتیب -5

 طرف راست،سر و گردن،طرف چپب(   سر و گردن،طرف راست،طرف چپالف ( 

 سر و گردن،طرف چپ،طرف راستد(   طرف چپ،سر و گردن،طرف راستج( 

 ده است؟خواندن کدام سوره در روز جمعه سنت است و پیامبر ما را به خواندن آن تشویق کر -6

 الف( سوره آل عمران           ب( سوره کهف                ج( سوره ناس           د( سوره جمعه

 امام جمعه در خطبه ها ، به چه موضوعاتی اشاره دارد؟ -7

 اخالقی،علمی،کشوری،جهانیب(    آموزشی،علمی،دینی،جهانیالف( 

 آموزشی،دینی،علمی،کشورید(      دینی،اخالقی،کشوری،جهانیج( 

 در امان نباشند. او ....بدترین مردم نزد خدا کسی است که مردم از شر .............. -8

 اخالقد( ردار                 کزبان                    ج( ب(        الف( اعمال       
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 به چه معناست؟« غیبت کردن » -9

 ب.دادن نسبت ناروا به دیگران   الف.در غیاب دیگری از او دلگیر شدن

 د.مسخره کردن و فریاد زدن بر سر دیگری   ج.در غیاب دیگری از او سخن گفتن

 .شکیبا بودن در مقابل نادان را چه می گویند -10

 د( مهربانی                  ج( فروتنی                     ب( علم                                       الف( حلم             

 اری داده اند.به کدام یک از یاران پیامبر لقب پیشوای دانش و بردب -11

 عبداهلل ابن عمروعاص           ج( عبداهلل ابن عباس                      د( سعد ابن مسعود           ب( الف ( عبداهلل

 سوره بقره، خداوند با چه کسانی دوست است؟ 257بر طبق آیه  -12

 الف ( کسانی که به نیازمندان کمک می کنند                                     ب ( کسانی که کارهای نیک انجام دادند

 د ( کسانی که ایمان آورده اند.                     ج( کسانی که اسالم آوردند                                           

 سه ویژگی مهم عبداهلل ابن عباس کدام اند؟ -13

 شکر به خاطر بارش باران در هر نقطه ای از جهان، درک آیه های قرآنالف( دعا در حق حاکم عادل، 

 دعا در حق نیازمندان، کمک به سالخوردگان، شکر به خاطر بارش باران در هر نقطه ای از جهان ( ب

 مندان، درک آیه های قرآن، طاعت و عبادت فراوانعا در حق نیازج (د

 د ( دعا در حق حاکم عادل، درک آیات قرآن، طاعت و عبادت فراوان

 بر طبق نظر اسالم و بنا بر گفته های عمر بن عبدالعزیز چه کسانی از زکات بهره مند می شوند؟ -14

 بینوایان، جوانان مجرد، دانشمندان و عالمان، سربازان ارتش اسالم، جانوران و پرندگان فقرا و الف(

 نارئوالن دین اسالم، پرندگان و جانومسجوانان مجرد، سربازان و ارتش اسالم، فقرا و نیازمندان،  ب(

 ران، پرندگان و جانوفقرا و بینوایان، سربازان و ارتش اسالم، جوانان مجرد، یهودیان و مسیحیانج( 

 جوانان مجرد، دانشمندان و عالمان، فقرا و نیازمندان ، یهودیان و مسیحیان د(

 این کار ........................ می گویند.بعد از رکوع دوباره بلند می شویم. به  -15

 الف( سجده             ب( قیام                            ج( سالم                                  د( تشهد
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