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1 
 ی بعدی سوالات درصفحهادامه

 

 

 «بر او درود و سلام بفرستید زای مومنان شما نی، خداوند و فرشتگان بر پیامبر درود می فرستند » قال الله تبارک و تعالی:

1 

   ؟داردارتباط اسلامی  کدام یک از ثمرات انقلاب با " إن کُنتُم مومنین  ونَعلَم الاَنوا و أنتُحزَلاتَنوا و َهِلا تَوَ"آیه ی  الف(

 روحیه خودباوری و عزت -         3استقلال در تکنولوژی هسته ای -        2فناوری  ای علم وپیشرفت ه-1

1 
 ؟    خداوند اشاره دارد صفات یک از راههای شناخت به کدام  " الوَدودُ وَ هُوَ الغَفورُ " عبارت قرآنی  ب(

 

 مشخص کنید (√)  با علامت درستی و نادرستی عبارات زیر را

2 

  نادرست         درست         است .                                  اختن مسجد یکی از نمونه های  وقف  س الف(

2 
  نادرست         درست                  یاری دادن امام زمان )عج( مختص دوران ظهور است .                 ب(

  نادرست         درست                                      تیمم کرد.  ،غسل درمواردی می توان به جای وضو یا ج(

  نادرست          درست                                                سویه وجود دارد . و عمل رابطه دو میان ایمان د( 

 . زیر آن خط بکشیدو  انتخاب نـمایید صحیح را شده، جواب از بین دوجواب داده  برای جاهای خالی 

3 

 ..... است ................« عج»ت مهدی مهم ترین عامل عمر طولانی و جوانی حضر« ع»به فرموده ی امام حسن  الف(

 ) قدرت خداوند ، رعایت بهداشت فردی (

2 

 .... است ....................................می خواهیم بگوییم در واقع  "الحمدلله "وقتی  بگوییم ( ب

 هر ستایشی  برای خداوند( ،    منزه پاک و  نقصی  از هرخداوند  ) 

 ..................................آن است که بنا به فرموده پیامبر )ص( پاداش کسی که برای دریافت قرض مدارا به خرج دهد  (ج

 همه گناهان او آمرزیده می شود .()مثل برق جهنده از پل صراط عبور خواهد کرد. ، 

 خواسته واقعی، قلب انسان ................است. ( د

 دنیایی، رسیدن به خداوند ()رسیدن به آرزوها ی 

 .به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید 

0 

  . را بنویسید از مواردی که زکات به آنها تعلق می گیرد  دو مورد (الف

 

 

1 
 نهی از منکر بهترین راهکار چیست؟ و شتر امر به معروفبرای تأثیر بی (ب
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5 

 (است یاضافدرستون ب مورد  1.) دیبه هم وصل کن طخ و با دیکن دایپ بستون از را  الفپاسخ عبارات ستون 

 ب                                                                                                      الف                

    معنی جهاد در زبان عربی -1

 نهروان با خوارج « ع»حضرت علی جنگ -2

        نبرد سپاه اسلام با حکومت های ایران و روم-3

   ایران در برابر ارتش صدام جنگ - 0

                  

 

1 

 مشخص کنید. با علامت  را پاسخ درست سوال های زیر

0 

 ای ضد ایرانی یاد آور کدام اقدام مشرکان در صدر اسلام است ؟تحریم ه-1

  ب( محاصره اقتصادی در شعب ابیطالب                         «ص»جنگ مشرکان علیه پیامبرالف( 

 «ص»ثروت به پیامبر  د( پیشنهاد مقام و                                  «ص»آزار پیامبر  ج( شکنجه و

5/1 

 نیست ؟ کدام یک از موارد زیر از آثار انفاق -2

 ب( مهربانتر شدن مردم نسبت به یکدیگر                                  توزیع عادلانه ثروت  الف(

  حساس امنیت در جامعه د( ا                             ج( بیشتر شدن فاصله طبقاتی

 به دلیل.........؟انی از اهمیت بالایی برخوردار است را انتخاب دوست در دوران نوجوچ -3

 صمیمی ب( علاقه شدید به داشتن دوست            رشد عواطف انسانی و تاثیر پذیری از یکدیگر  الف(

 یهیجانات نوجوان و به داشتن دوستان بیشتر تمایل د(                           ج( هیجانات نوجوانی و احتیاج به دوست 

 . دی( کامل کن  است باطل –است  حیاز عبارات )صح یکیرا با  ریجملات ز

 

7 

در این سجده سهو به جا می آورد  بدون توجه بین نماز چیزی می گوید اما به خاطر آن دو نماز گزار از روی فراموشی و-1

  ..................نماز او صورت 

 

5/1 

   ...............ره مستقیم به سجده می رود نماز او بعد از حمد و سو در نماز  صادق -2

   ............ اگر هنگام وضو ،چربی های کرم روی صورت مانده باشد . وضو  -3

 کدام گزینه  جمله های زیر را تکمیل می کند علامت بزنید .

 از به ما سلام کرد باید ...........................................اگر کسی در بین نم-1 8

   الف( در حین نماز فقط جواب سلام او را بدهیم و نماز را ادامه بدهیم                                  
 

 واب سلام را بدهیم نیازی نیست در بین نماز ج ب( بعد از پایان نماز پاسخ او را بدهیم و                      
 

1 

 تعلق می گیرد . .................................................خمس به -2

   آنها باقی می ماند  برای  ،صرف هزینه  ماهانه خود و خانوادهاز  پس که افراد  پس انداز الف(                                

  حالت پس انداز دارد . لات خانمها که بالاتر از مصرف رایج هست وزیور آ ب(                                
 

 تلاش وکوشش  

 جهاد ابتدایی 

 جهاد با سرکشان 

 جهاد دفاعی 

 با دشمنان اسلام  جنگ مسلحانه 
 

 ادامه سواالت در صفحه بعد
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 به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید.
 

 ترک  امر به معروف و نهی از منکر چه آثاری دارد؟) دومورد ( « ع»بنا بر سخن  امام کاظم  9

 

 

 

1 

 دیگران دارند ؟نسبت به منکر  نهی از منان مسئولیت بیشتری درباره امر به معروف وچرا مؤ 14

 

 

1 

 

  دارد آنها را از ارتباط و دوستی با افراد نادان هشدار می دهد.مشاور مدرسه در جلسات تربیتی که با دانش آموزان  11

 ؟  با چنین افرادی چه ضررهایی دارددوستی  دینی روایات بر اساس 

 

1 

 

 

 دشمن را بنویسید .  دو فایده آمادگی و مهارتهای نظامی در برابر 12

 
 

 

1 

 را در مورد نماز پاسخ دهید .زیر  سوالات  13

 دارد؟ در نماز چه حکمی عمدی  خندیدن الف( 

 ( در چه صورتی شکستن نماز واجب از روی اختیار اشکالی ندارد ؟ب 
 

 

1 

  تشبیه شده اند ؟"اما زهر آلود شمشیری زیبا "ی به دوستانی مانند چه کسان 10
 

 

1 

 شناسان و فقیهان را بپذیرند ؟ چرا مردم باید فتوای  اسلام 15

 

 

1 

 دارد؟ "ارتباط بیشتری  "عبارتهای زیر با کدام یک از ویژگیهای پیامبران  10

پیامبران از طرف خداوند ماموریت داشتند که هر اعتقادی را که ریشه در دستورات خداوند نداشت تذکر دهند و در  الف(

 وشند. )                   (راه اصلاح آن بک

                   (              د صبر می کردند .)          تی هایی که که در زندگی پیش می آمسخ ب( حضرت ایوب در برابر تمام مشکلات و

1 

 وصیف نموده است ؟چگونه ت،  پاداش  انسانی که قدرت انجام گناه را دارد ولی خود را آلوده نمی کند علی )ع(  حضرت   17

 

 

 

1 

 موفق وپیروز باشید
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1 

 

 

1  
  زنده شدن روحیه خود باوری  - 3(  الف 

 )هر کدام نیم نمره (                  تفکر در کتاب آسمانی  ) قرآن (-ب
1 

2  
 درست  درست                    د( نادرست                    ج(درست                 ب (  الف ( 

 ( جمعا دو نمره  )هر کدام نیم نمره
2 

3 

     برای خداوند هر ستایشیب(  درت خداوند    الف( ق

  د( رسیدن به خداوند        ج( مثل برق جهنده از پل صراط عبور خواهد کرد. 

 ( جمعا دو نمره  هر کدام نیم نمره)             

2 

0 

جمعا . )هر مورد بیست وپنج صدم   الف( گندم ،جو،  طلا ، نقره ، کشمش ، خرما ، گاو ، گوسفند ، شتر

 دو مورد نوشته شود  (

 ( نیم نمره ) ه آنچه می گوییم عمل کنیم ب( خودمان ب

1 

5 
بیست وپنج هر کدام )جهاد دفاعی -0جهاد ابتدایی  -3جهاد با سرکشان -2تلاش وکوشش   - 1

 ( نمره  یکجمعا  صدم 
1 

  5/1 الف  -  3جیم   -     2ب  -1 6

 5/1 باطل است  -3باطل است  -2صحیح است -1 7

 1 ب -2الف                    -1 8

 1 جلوگیری از مسلط شدن افراد شرور بر ما  –منع استجابت دعا  -1 9

14 

مومنان نسبت به یکدیگر مسئولیت بیشتری دارند زیرا آنها ولی یکدیگر هستند و نسبت به هم مهربانتر 

دیگران هم برایشان شادی همانگونه که از خوشبختی خود خوشحال می شوند  خوشبختی  هستند و

 کافی است (مفهوم جمله  ) آور  است  

1 

11 

دوستی با افراد نادان یعنی کسانی که کارهای خود را نه بر اساس فکر واندیشه بلکه بر مبنای 

احساسات و هیجانات زودگذر انجام میدهند وضررهای زیادی به ما می زنند این افراد با مشورت های 

 کافی است ( مفهوم جمله  ) ه لغزش ما را فراهم می کنند .نادرست زمین غلط و

1 

  1 ) هر مورد نیم نمره (ترساندن دشمن و جلوگیری از جنگ   – 2آمادگی  در برابر دشمن -1 12

13 

خنده با صدا وعمدی نماز باطل می شود و خندیدن غیر عمد و بدون صدا) یا لبخند زدن یاخنده با الف( 

 نماز باطل نمی شود ) فقط پاسخ سوال کافی است (  صدا که عمدی نباشد

 اگر برای نجات جان بچه یا جلوگیری از ضرر وزیان مالی اشکالی ندارد .ب( 

1 

 1دوستانی که به راحتی گناه می کنند و از گنا هان ما ناراحت نمی شوند و باخنده از کنار آن می گذرند به  10
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2 

 

 لود تشبیه شدند.تانی مانند شمشیری زیبا اما زهر آدوس

 

15 

چون فقهیان در سخنانشان پیرو سخنان امامان و معصومان هستند و پذیرفتن سخنان انان پذیرفتن  

 مفهوم جمله هم) سخنان امامان و مخالفت با اسلامشناسان مخالفت با سخن امامان ومعصومان است

 کافی است (

1 

 1 ) هر کدام نیم نمره ((صبر واستقامت الف( مبارزه با عقاید باطل                 ب 16

17 
کمتر از پاداش مجاهد شهید در راه خدا نیست و   پاداش انسان پاکدامنی که قدرت انجام گناه دارد وگناه نمی کند

  انسان پاکدامن  نزدیک است که فرشته ای از فرشته ها شود
1 
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