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 آرامش خاطر پاسخ دهيد.ل به خدا وتوکّ با ت بخوانيد وضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقّ

 : دبیر وامضا ی نام و نام خانوادگی

 نمره با عدد                                      

                                                         نمره با حروف

                              : دبیر امضا ی و نام و نام خانوادگی

 نمره تجدید نظر با عدد                                    

                                                نمره تجدید نظربا حروف
 

 نمره سؤال شماره

1 

 دو کلمه اضافی است . جاهای خای را با کلمات مناسب داده شده کامل کنید

 حالل( –غرور  –عزت نفس  –نماز  –لیلةالمبیت  –)حرام 

  ارزش با  احساس   نیا به .میکن  ینم  کوچک را خودمان گرانید  از یمانکارهاانجام  نکردن درخواست  با( 1

 .ند یگو یم  ............................... بودن

  محل همان در د یرسیم  صاحبانش دست  به اموال که یوقت المال ت یب می تقس هنگام به ی)ع(عل حضرت ( 2 

 . ستاد یا یم ............................... به

 ........................... مشهور است .به شب  خوابیدن حضرت علی)ع( در بسترپیامبر )ص(( 3 

 یدور است  کرده  ............................... خداوند  آنچه از که است  آن نعمت  شکر :)ع( صادق امام( 4 

 . د یکن

2 

2 

 .دیرا مشخص کن ریغلط بودن جمالت ز ای حیصح

 ند. )           (دانست یازمردان نامحرم م یحضرت فاطمه سعادت زنان را در دور(1

. دانستند  یم تر ارزش یب  بز عطسه از را ییا یدن یهامقام  و مردم بر حکومت  ی)ع(عل  حضرت (2

)           ( 

 های انسانهای کافر است. )        (ها  و پایان سختی (مرگ سر آغاز خوشی 3

 وضعیت انسانها هنگام رفتن از دنیا با همدیگر متفاوت است. )          (( 4

  ناراحت  بود  هنهاد  شانی ا عهده  بر را خانه یکارها انجام )ص(خدا امبریپ  نکهیا از )س(فاطمه حضرت ( 5

     )       (. ند د ش

2.5 

3 

 گزینه درست را عالمت بزنید.
 ( درمورد کدام ویژگی پیامبر)ص(نازل شده است؟بالمؤمنین رئوف رحیمعبارت قرآنی)  (1

 د( بزرگواری و محبت        یج(ساده زیست       ب(رفتارنیکو     الف(تواضع 

 بنابه فرمایش پیامبراکرم)ص( علت فشار قبر سعدبن معاذ چه بود؟  (2

ج(بداخالقی در خانه           د(بی             ب(بدرفتاری در جامعه      الف(نخواندن نمازاول وقت     

 احترامی به پدر و مادر

 این آیه بیانگر این است که شکرگزاری از خداوند موجب افزایش نعمت ها می شود؟  (3

 لئن شکرتم الزیدنکم  (هو معکم این ما کنتم                                                          ب ( الف

 ان تنصرو هللا ینصرکم  ( اجیب دعوه الداع اذا دعان                                                        د ( ج

 باشد؟ یبارزحضرت فاطمه)س( م یژگ یبه زنان ازکدام و ن یمعارف واحکام د  انی ب (4

 ی ستید(ساده ز   اجتماع  در ج(حضور ی   بخشندگ و ثاریب(ا   دادن به خانواده  ت ی(اهمالف
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 . د یکن ترجمه را آن سپس و د یس یبنو را غافر سوره ۶۰ هیآ زیری  قرآن کلمات  از استفاده با 

    (بْ  - قالَ  وَ   - لَُكْم  - اْدُعون ي  (  َربُُّكمُ  -  أَْستَج 

 * آیه: )...........................................................................................(        

 *ترجمه آیه: ).............................................................................................( 

 

1 

5 

 زیر را کامل کنید.با توجه به داستان زیرک جدول 

 

 ویژگی های انسان های کافر  ویژگی های انسان های مؤمن
  .دارند  مانیا امبرانیپ  و خدا هب

  
 

1.5 

6 

 دهید. پاسخ کوتاه زیر پاسخ تسواالبه 

 ؟ بود  چه ثروتمند  خواستگاران وجود   با ی)ع(عل حضرت  با )س(فاطمه حضرت  ازدواج لیدل( 1

 

 ؟ند یگو یدر راه خدا چه م گرانیهرنوع کمک به د  ( 2 

 

 ؟ ست یشود چ یکه دعا در آن مستجاب م  ییحالتها  نی از بهتر  یکی ( 3 

 

 ؟ کند ی م اد ی  یعنوان چه  به )ص(امبریپ اخالق از کریم قرآن در خداوند ( 4 

 

 

2 

7 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

  مرگ سراغ به  شانیا ای برود  سراغشان بهگ مر که نداشت  یفرق ی)ع(عل حضرت  یبرا چرا( 1

 1.5؟بروند 

 

 

 1.5سه مورد نمونه هایی از حضور در اجتماع حضرت فاطمه زهرا)س( را نام ببرید.( 2

 

 

 

 1ست؟یدر امانت چ انت ی )ص( عاقبت خامبر یبا توجه به سخن پ  ( 3

 

 

 

 1.5.د یکن  انی)ع( را به صورت خالصه ب یحضرت عل یها  ی( دو نمونه از فداکار4
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 1.د یس یبنو را دادن صدقه  جی نتا از مورد  دو( 5

 

 

 1کند ؟ یما را مستجاب نم یدعاها یچرا خداوند همه  (  ۶

 

 

 1.5 چرا برخی انسانها با وجود اینکه خداوند از آنها مراقبت می کند دچار حادثه می شوند ؟( 7
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ف 
دی

ر
 

رم 
با

 

1
 

 عزت نفس ( 1

 نماز ( 2 

 لیلة المبیت ( 3 

 حرام ( 4 

2
 

2
 

 (     ص ( )      1

 (      ص ( )     2

 (   غ)      (3

 (      ص )    ( 4

   (     غ)   (5
      

2
.5

 

3
 

 د( بزرگواری و محبت  (1

 ج(بداخالقی در خانه   (2

 لئن شکرتم الزیدنکم  (ب  (3

   اجتماع  در ج(حضور  (4
 

2
 

4
 

 (         َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ * آیه: )   

 ( و گفت پروردگارتان مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم.   *ترجمه آیه: ) 

 

1
 

5
 

 

 ویژگی های انسان های کافر ویژگی های انسان های مؤمن

 خدا و پیامبران را قبول ندارند. دارند.  مانیا امبرانیپ و خدا هب خود یزندگ در

 به فکر زندگی پس از مرگ هستند
تمام زندگی خود را به تفریح در دنیا پرداخته اند. و توشه 

 آماده نکرده اند
 
 

1
.5

 

6
 

 )ع( یحضرت عل مانیبه خاطر ا  ( 1

 صدقه  ( 2 

 هنگام نماز    ( 3 

 )بزرگ(کوین  اریاخالق بس ( 4 

2
 

7
 

 آراسته بودند.    کویکردند.  و خود را به اخالق ن ی و به واجبات عمل م  زیاز گناهان پره شانیا رایز  ( 1

به   یرزمندگان، آبرسان  ینان پختن و فرستادن برا نه،یدر مسجد مد  شانیا  یسخنان وخطبه ها ( 2

 به سؤاالت آنها.   ییآنها،آموزش احکام ومعارف به زنان و پاسخگو یرزمندگان درجبهه و مداوا 

 است.  نیکند که از او خشمگ یمالقات م ،یمن، نمرده و خدا را درحال نیبر د  رد یاگر بم   (3

 یخواست تنها حضرت عل  یو مبارز م  د یکش یم اد یجنگ خندق فر دانیعمروبن عبدود در م  یوقت  ( 4

از   یارینمره و در جنگ احد بس 5/0برداشت.  انینبرد تن به تن با او داوطلب شد او را از م یبرا

 5/0بود.  یعل د یجنگ یکه در کنار رسول خدا با شجاعت م یتنها کس دند یمومنان به شهادت رس

 نمره  0/ 5نمره    و نجات از مرگ بد   0/ 5از هفتاد نوع بالء  ییرها ( 5

 یوخداکه از هرکس  ست یکه به مصلحت مان ن  می کن یرا طلب م ییزها یاوقات ازخداچ یچون گاه ( 9

 دهد. یما آگاه است، بهتر از آنرا به ما م انیبه سود و ز شتریب

 . می شو یکه ما انسانها مرتکب م یو گناهان واشتباهات ینادان  ،یدقّت یب ، یبه خاطر سهل انگار   ( 8

9
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