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 ترجمه آیه را کامل کنید -1
ۡؤِمِنينَ   (۱۳۹)آل عمران آيه  َوََل َتِهُنوْا َوََل َتۡحَزُنوْا َوأَنُتُم ٱۡۡلَۡعلَۡوَن إِن ُكنُتم مُّ

 و.............و.............و ...................... اگر ایمان داشته باشید. 
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 مشخص كنيد .× گزینه صحيح را با عالمت  
 « وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ» آیه مقابل به کدام یک از صفات خداوند اشاره می فرماید:  -۱ -2

 ⬜د( دوستدار               ⬜ ج( توبه پذیر      ⬜ ب( آگاه           ⬜الف( مجازات کننده 

کدامیک از گزینه های زیر از ویژگی های هدایتگران عصر غیبت که در سخن امام صادق )ع( آمده است، نمی -۲

 باشد؟

           ⬜ ب( مطیع دستورات خداوند باشد                          ⬜محافظ دین خود باشد    الف(

 ⬜د( پرهیزکار باشد.                ⬜خود رفتار کند اس هوای نفسج( بر اس

 کدام گزینه غلط است؟( ۳

 ⬜الف( لبخند زدن یا خنده با صدا که سهوی باشد، نماز را باطل می کند. 

      ⬜ت برگرداند، نمازش باطل است.ب( اگر نمازگزار سهواً روی خود را از قبله به سمت چپ یا راس

 ⬜یز غذا را در دهانش بین نماز فرو بدهد، نمازش صحیح است. ج( اگر نمازگزار ذره های ر

 ⬜مل برطرف شود، نماز صحیح است. أد( اگر شک بین نماز در نمازهای دورکعتی و سه رکعتی بعد از مدتی ت

 این بیت شعر کدام ویژگی دوست برداشت می شود؟             از-۴

 «هر دستی نشاید داد دست چون بسی ابلیس آدم روی هست          پس به»     

 ⬜ب( اهل گناه نباشد و از گناه دیگران ناراحت شود                           ⬜الف( خیرخواه باشد.  

 ⬜د( صادق و راستگو باشد.                 ⬜ ج( اهل فکر و اندیشه باشد

 مخرب ترین سالح دشمن ملت ایران کدام است؟-۵

 ⬜د(حمله نظامی        ⬜ج( تفرقه افکنی   ⬜ شبیخون فرهنگی ب(    ⬜الف( محاصره اقتصادی  
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 جمالت صحيح و غلط را مشخص كنيد . 
 ⬜ غ      ⬜ ص                                              . خداست یگزار شکر شکل زیباترین»  انفاق» -االف -۳

 ⬜غ       ⬜ص              .خورد نمی شکست باشد داشته بزرگی و عزّت و یباور خود روحیه که لتیم-ب

 ⬜غ       ⬜ص                        .و آلودگی هاست ها دلبستگی از شدن پاک معنی به اصل در اتزک -ج

 ⬜غ       ⬜ص                                    .خرید یچیز توان می نشده پرداخت آن خمس که پولیبا -د
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 در جای خالی كلمه ی مناسب بگذارید . 
 حمد به معنای ............. است و ...................معنای پاک و منزه دانستن میباشد.-لفا -۴

 ایمان مشوق و محرک ما برای رفتن به سمت ........................... است. -ب

  ............... گفته می شود.به رهبری و هدایت مردم توسط فقیه جامع الشرایط، .......-ج

  نبرد سپاه ......... با حکومت های ایران و روم، نمونه هایی از جهاد ..................... هستند..-د
 ←ادامه ی سواالت در صفحه بعد                                              
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید .

 در چه زمانی انسان می تواند جواب سالم کسی راکه در نماز به او سالم کرده ندهد؟-۱ -۵

 همنشین بد در روایات به چه چیزی تشبیه شده است؟-۲

 وضو، تیمم کند. )یک مورد(از جمله مواردی که مکلف باید برای نماز به جای -۳

 از سه ویژگی مهم پیامبران، یک مورد را نام ببرید.-۴

 .اشاره کنید( ره)مورد از ویژگی های امام خمینی  به یک-۵

 کلمه جهاد در فرهنگ اسالمی به چه معناست؟-6
 

3 

 به سواالت زیر پاسخ كامل بدهيد . 

 سه مورد از مبطالت نماز  را بنویسید . -۶
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 موفقیت است ؟ک چرا هر امر به معروف و نهی از منکری ی -۷
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 مورد را به طور خالصه بیان کنید ۳از ثمرات انقالب اسالمی  -۸
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 وقف را تعریف کنید . -۹
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 از نظر پیامبر اکرم )ص( سه عمل مومن با مرگ قطع نمی شود آن سه عمل چیست؟ -1۰

 

 

5/1 

11 

 

 که در میانه روی دوستی باید به خوبی رعایت کرد تا دوستی ها پایدار بماند چیست؟ سه مورد از کارهایی
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 ؟است  جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب 12
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 20 مجع   
 تصحیح سوم -۳        تصحیح دوم -۲  تصحیح اول -1      
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 نمره باحروف نمره باعدد

  

 نمره باحروف نمره باعدد

  
 نمره باحروف نمره باعدد
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