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ؿّاالت 

فارؿی

 ٌِاد ك گؽارق را ىكعل کٍیغ.آیا ٌِاد فاّهی اؿث؟.1

 قب ز اؿؼار ّهی آگاق اؿث.

 كًٍو را دكؿث دارـ.

 اب اؿث.ىِؼةاف جؼیً دكؿث کح

 در کغاـ ةیث آرایَ جىاد ةَ کار رفحَ اؿث؟ آف را ىكعل کٍیغ.  .2

 کو گّی ك گؽیغق گّی چّف در                    جا زاٌغؾ جّ زِاف قّد پؼ

 ىِؼت ةؼكف ٌيی ركد از ؿیٍَ اـ کَ ُـث            ایً ظاٌَ ظاٌَ ی جّ ك ایً دؿ ؿؼای جّ

 زا قغق؟ درکغاـ ىّردجؼجیب ازؽای زيهَ زاةَ .3

  ز فىهف ُؼ دكّانو گكث ركقً                                ةَ ٌاـ آٌکَ زاف را فکؼت آىّظث

ذ.وٙی ا٘تخاب ذتاؿ ٔی كحیح أالیی ٘ظش اص وٝ سا ای وّٕٝ ٞا ٚاطٜ ٔؼٙی تٝ تٛجٝ تا .4

ؿّاالت

ریاوی

چَ ّغدی را در دایؼق ق چگٌَّ اؿث؟اگؼ در جـاكی زیؼ ةَ زای ىؼةِ اّغاد ًتیْی كؼار دُیو ّغد دایؼ.1

 ةاقغ؟ 5كؼار دُیو جا ّغد ىؼةِ 

در انگّی زیؼ قکم ٌِو از چٍغ پارق ظي  جكکیم قغق اؿث؟راةٌَ را ةٍّیـیغ.ّغد چِهو ایً انگّ را .2

 ةٍّؿیغ.

انگّ کاُكی اؿث یا افؽایكی؟ در انگُّای زیؼ ّغدُای ةْغی را ةٍّیـیغ..3
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ٓ وٙیذ. تا تٛجٝ تٝ اٍِٛی صیش ، ؿىُ چٟاسْ ٚ پٙجٓ سا سػ.4

ساتغٝ ی تیٗ ؿٕاسٜ ؿىُ ٚ تؼذاد چٛب وثشیت ٞا سا تٙٛیؼیذ. 

ٌکات 

ُغیَ

درس اكؿ

اىاىث 5.ّغؿ      4.ىْاد     3.ٌتّت     2. جّصیغ  1.جا اؿث 5امّؿ دیً در اؿالـ 

 ٌاـ دیگؼ ؿّرق جّصیغ اظالص اؿث.         جّصیغ یٍْی ظغایی زؽ ظغای یگاٌَ ٌیـث.

غ در ؿّرق اظالص )جّصیغ(: یگاٌگی      ةی ٌیاز      ةی ٌیازی          ةغكف فؼزٌغ ك كانغیًمفات ظغاكٌ

انضيغاهلل رب انْانيیً یٍْی ؿپاس ةؼای ظغاكٌغ یکحا اؿث. 

ٌاـ دیگؼ ؿّرق صيغ فاجضَ اؿث.

ؿّاالت

ُغیَ

اكؿ

.کٍیغ کاىم -انف .1

.اؿث ُيگاٌی ____________ ك ____________ ؿؼ از ٌّاُایث کَ ىیگّیو ؿپاس را جّ ظغایا1-

. ____________ گّاق زا ةاراف ةادُای ىِؼةاف ظغای ای2-

. ____________ یٍْی .اؿث جّصیغ ىـهياٌاف ىا اّحلادی امّؿ از یکی3-

پؼكردگار یگاٌگی ك یکحایی ةَ ____________ ك ____________ اذاف، در ركز ُؼ ىـهياٌاف4-

 .ٍُغد ىی قِادت

.دُیغ پاؿط زیؼ ؿّاالت ةَ -ب

اؿث؟ کؼدق اقارق ظغاكٌغ ُای مفث کغاـ ةَ جّصیغ ؿّرق در ظغاكٌغ1-

اؿث؟ قغق ىْؼكؼ ٌاـ ایً ةَ جّصیغ ؿّرق چؼا قيا ٌُؼ ة2َ-

چَ؟ یٍْی اصغ اهلل ُّ كم3-



6 

ىٍْاؿث؟ چَ ةَ ك ةّدق ؿّرق کغاـ از "انْانيیً رب هلل انضيغ ".3

.کٍیغ اٌحعاب را مضیش گؽیٍَ

. ____________ یٍْی ظغاكٌغ ةّدف یگاٌَ ك یکحا1-

.اؿث جؼ ةعكٍغق زِاف در ُيَ از -ب         .اؿث ةیكحؼ ُيَ از زِاف در اك كغرت -انف

 .ٌغارد كىاٌٍغی ىذم ُیچ -د .       اؿث ةّدق اك ةَ قتیَ کـی کيحؼ کٍّف جا -ج

ٌیـث؟ ىـهياٌاف دیً ّؿام قاىم زیؼ ىّارد از یک کغاـ-2

جّصیغ)د                  زکات)ج               ىْاد)ب          ٌتّتانف(

 خدا قوت




