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  چهار گزینه ای سؤاالت 
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 دو مورد از آثار بدحجابی را بنویسید. 
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 ترین وظایف هر مرد و زن در برابر نامحرمان را نام ببرید.مهم
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 را ترجمه کنید.« أنما المؤمنونَ أخوة»آیه 
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 .کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد، دو مورد را بیان کنید
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 .با توجه به احادیث، سه مورد از آداب دعا کردن را بنویسید
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 .دو مورد از وظایف یک مسلمان نسبت به برادران دینی اش را بیان کنید
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  پاسخ کامل دهید. 
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 و منافقان از نابودی اسالم ناامید شدند؟ چرا در روز غدیرخم کافران
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 شوند؟بنا به فرمایش حضرت علی )ع(، چرا برخی از دعاها فوری برآورده نمی
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 . ویی پیشنهاد شده است را بنویسیددو مورد از راهکارهایی که برای درمان ناسزاگ
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دارد انجام دهد را نام برده و هر کدام را به صورت مختصر حقوق سه گانه ای که انسان برای رستگار شدن وظیفه 

 توضیح دهید.
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 ...دیگران دعا کردن، هنگام قرائت قرآن و اذان دعا کردن و
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. با 3دنبال خشنودی اش باشی و او را خشمگین نکنی، . به 2. هر آنچه برای خود دوست داری برای او هم دوست داشته باشی، 1

 . آیینه و راهنمای او باشی و ....4جان و مال و زبان و دستت او را یاری کنی، 
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 اسالم دین وفاتش با و بگیرد، عهده بر را مردم رهبری تواند نمی او از بعد کسی ندارد، پسری خدا پیامبر چون کردند می تصور آنها

 داد. باد رب را آنان پوچ آرزوهای تمام خم، غدیر در اکرم پیامبر جای به امیرمؤمنان جانشینی اما شد خواهد سپرده فراموشی به نیز

 ممکن است مایه تباهی دین تو باشد. -دادن چیزی بهتر از آن در این دنیا یا آن دنیا -پاداش درخواست کننده بیشتر شود 23

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق
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. توجه به اینکه با فحش 3. اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی انجام می دهند، 2می دهند، دوری از کسانی که فحش . 1

 .دادن چه برکاتی را در زندگی از دست می دهند
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حق النفس: کارهایی را که درطول شبانه روز برای سالم ماندن خود انجام می دهیم، حق اهلل: کارهایی که برای اینکه دستور خداوند 

 را اطاعت کنیم انجام می دهیم، حق الناس: این کارها همان وظایف ما نسبت به دیگران اند.
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