
  :دو نامه                                                  نام و نام خانوادگی                 8کاربرگ درس 

  جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید  - 1

او در امان ................... بدترین مردم نزد خدا کسی است که مردم از شر : می فرماید ) ع(امام صادق  -

 نیستند

 دیگران را می بخشند .............. خود را فرو می برند و ................. نیکوکاران کسانی هستند که  -

 بپرهیزید که بعضی از آن ها گناه است ................. اي کسانی که ایمان آورده اید از بسیاري از  -

  

 درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص کنید  - 2

 درست        نادرست                                      کارها به یکدیگر کمک کنند   همه انسانها باید در -

 پشت سر دیگران صحبت کردن غیبت نام دارد و خدا این کار را نمی پسندد       درست        نادرست  -

 نادرست       ت  اگر بدون آگاهی کاري را به کسی نسبت دهیم خبر چینی کرده ایم                 درس -

  

 پاسخ کوتاه بدهید  - 3

 خداوند ما را از چه کارهایی بازداشته است ............ در آیه ال یسخر قوم من قوم  -

  

 نیکوکاران در مقابل خطاي دیگران چه کاري انجام می دهند ؟ -

  

  

 در مقابل کسی که ما را به کارهاي بد دعوت می کند چه باید بکنیم ؟ -

  

  

 تعاونوا علی االثم و العدوان خداوند مسلمانان را از چه کاري بازداشته است ؟در آیه و ال  -

  

  

 گزینه صحیح را انتخاب کنید  - 4

 از کدام دسته از کارها پرهیز کنیم تا دیگران از شر زبان ما در امان باشند  -

  باادب سخن گفتن  –تهمت زدن  –خبر چینی ) الف 

  راستگویی –عیب جویی  –شکرگزاري ) ب 

  مسخره کردن  –تهمن زدن  –غیبت کردن ) ج 

  دعا کردن  –سالم  –احترام ) د 

  

 آیه وجتنبوا کثیرا من الظن به کدام گزینه زیر اشاره دارد  -

  مهر و محبت ) اندیشه نیک           د ) گفتار نیک          ج ) رفتار نیک             ب ) الف 
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  ن   ق ق   خ  خ خ  ارزشیابی 

          گناهانی که از زبان سرچشمه می گیرد می شناسد 

          مفهوم آیات را درك کرده است 

          می داند در مقابل دعوت به گناه چه باید انجام دهد 

          رفتار نیکوکاران در مقابل خشم را بیان می کند 

  

  

  

  موفق باشید                                                                         عزیزي 
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