
  

 

   هاي آسمان هديه

 ؟ شود نميجزء آداب معاشرت محسوب   يك از موارد زير، كدام - 6

1 (»م سخَر قَوم2  »قَومٍ نال ي (»كمزوا اَنفُسال تَلم«  
  »وا اهللا لَعلَّكُم تُرحموَنقَُتَّو ا«) 4    »قابِبِاالَل ال تَنابزوا«) 3

 ؟را بيان كرده است هاي بد هاي زير، علّت پرهيز از گمان يك از گزينه كدام - 7

1( »وهتُمفَأُول«) 2    »فَكَرِهالّظئ مه ونَكمال«  
3 (»الظَّنِّ إِثْم ضعأَ«) 4    »إِنَّ ب كُمدأَح بحأْأَيأَنْ ي مخكُلَ لَحيم اًتيه«  

 ؟كامل استشخص از من ،در كدام مورد - 8

  .گردد ميروز به خانه باز 1و پس از خارج شده خود كيلومتر از شهر  30زهرا با خانواده براي تفريح حدود ) 1
 روز 3 خواهـد  مـي  به شهر قم سفر كرده و )س(زيارت حضرت معصومه براي  ،سعيد كه ساكن تهران است) 2
  .ماندبجا  آن در
 او نـزد خواهـد دو هفتـه    به تهران آمـده اسـت و مـي   خود ريحانه ساكن يزد است و براي ديدن مادربزرگ  )3

  .بماند
  .روز به شهر بوشهر سفر كرده است 5است و مدت  علي ساكن شهر آبادان) 4

 ؟ها نزد مردم ناشناخته است ارزش كدام نعمت ،)ص(با توجه به سخن پيامبر اكرم  - 9

      خوابسالمت و ) 1
  بيان و سخن گفتنامنيت و  )2
       سالمت و امنيت) 3
  و زيبايي بيان و سخن گفتن) 4

سفر به شهر قم دارند ها در ماه مبارك رمضان قصد  آن ؛رضا، ساكن تهران هستند ي خانواده - 10
 ؟نيستها صحيح  آن ي در چه صورت روزه .كنند

    .قبل از ظهر به سمت شهر قم حركت كنند )1
  .و عشا حركت كنندبعد از نماز مغرب ) 2
    .بعد از نماز ظهر و عصر حركت كنند )3
  . بعد از افطار كردن حركت كنند) 4



  
 

  »4« ي نهيگز - 6

  :ها بررسي ساير گزينه
  تمسخر نكردن  :»1«ي  گزينه
  جويي نكردن عيب: »2«ي  گزينه
  القاب زشت روي يكديگر نگذاشتن: »3«ي  گزينه

  »3« ي نهيگز - 7

گناه ها  هاي بد بازداشته است، زيرا برخي از گمان ، خداوند ما را از گمان»مثْا نِّبعض الظَّ نَّا نِّالظَّ منَثيراً بوا كَنجتَا«ي  با توجه به آيه
  .است

  »3« ي نهيگز - 8

و مدت  اند فاصله گرفتهومتر از شهر خود لكي 5/22تر از  زيرا بيش ،شكسته است افراد نماز» 4«و » 2«، »1«ي  ها در تمام موارد گزينه
  .باشد ميكامل شخص بنابراين نماز  ،هفته است 2مدت اقامت » 3«ي  گزينهدر ولي  ،روز است 10تر از  امتشان هم كماق

  »3« ي نهيگز - 9

   ».سالمت و امنيت ،ها نزد مردم ناشناخته است دو نعمت است كه ارزش آن«: اند فرموده) ص( پيامبر
  »1« ي نهيگز - 10

 قصد ماندن ده روزصحيح است و اگر اش  روزه ،حركت كند) زمان افطار(عشا  غرب واگر مسافر بعد از نماز ظهر و عصر يا م
  .آن روز صحيح نيست ي روزه ،ولي اگر قبل از ظهر سفر كند ؛هايش را بگيرد طور كامل روزه تواند به مي ،داشته باشد


