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 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 حسين نوايي دبيرستان حاج

 97ديماه 

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 نمره    )   (     هم ن كالس:

 1  صفحه                      صفحه   2سواالت در                                                            هركس به دانش پيشتر است، قيمتش بيشتر است.   پيامبر اعظم (ص)
 

 /. نمره )5( هر جاي خالي جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:  الف)

 .....................خواهيم بگوييم  اهللا ، مي گوييم سبحان و وقتي مي ............حمد به معناي ......... -1

 دو برادر و دو دوست جدايي ناپذيرند.  .....................و  .....................السالم ،  به فرموده امام علي عليه -2

 قرار گيرد.  .....................السالم براي اين است كه سرنوشت مردم در دست قيام امام زمان عليه  -3

 شود.  گفته مي .....................الشرايط  به رهبري و هدايت مردم جامعه توسط فقيه جامع -4

 گويند. مي ..................... ،انجام دادن كارهاي وضو، به پشت سر -5
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 /. نمره )5( هر مورد جمالت درست و نادرست را مشخص كنيد.  ب)

 هاي مؤمن ، برخاسته از اعتقاد به خداست.  هدف زندگي انسان -1

 مردم را از مراجعه به طاغوت نهي كرده است. خداوند  -2

 اعتقاد به ظهور منجي مخصوص ما شيعيان است. -3

 اگر فراموش كنيم آب وضو نجس است و وضو بگيريم وضويمان اشكالي ندارد. -4

 ت بيشتري دارد.ام ، مراجعه به عالمان ديني ضروردر زمان غيبت ام -5
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 /. نمره )5( هر مورد گزينه درست را انتخاب كنيد.  ج)

 .................. يشه ذهن انسان را به خود مشغول كرده استيكي از موضوعاتي كه هم -1

 است.  تر زندگي كردن بهتر و راحت هراالف) 

 .استيافتن راهي براي شناخت هر چه بهتر خالق هستي  ب)

 هاست.  يج) به دنبال يافتن علت بيمار

 چگونه خود را از خطرها دور كند. د) 
 

 توانند به طور كامل خدا را بشناسند؟  ها نمي چرا انسان -2

 ب) گناهان زياد                                    توانايي محدود انسانها          الف) 

 د) ناداني انسانها                                     ج) اطالعات كم                           
 

 .................. : رخداوند نيست ، زيرافاتي مثل جهل و ظلم و ضعف و ... دص -3

 هاست.  خداوند سرچشمه خوبي ب)                                         لق است.       خداوند خا الف) 

 خداوند مكان ندارد  د)                       محدود نيست.          و وند مخلوقخداج) 
 
 

 سواالت در صفحه بعدادامه 
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ناميدند و اگر نقشه خود موفق  .. مي...كردند، پيامبران را ..... كساني كه در مقابل پيامبران، سركشي مي -4

 .  ..................شدند آنها را  نمي

 آوردند  ايمان مي –راستگو  ب)                                           كشتند   مي –دروغگو  الف)

 آوردند ايمان نمي –راستگو  د)                                آوردند     نميايمان  –دروغگو  ج) 
 

 فرمود؟  السالم در دعوت عمويش آزر چه مي حضرت ابراهيم عليه  -5

 شنود ؟  ميبيند و ن پرستي كه نمي الف) چرا چيزي را مي

  .مدهبراي من آمده كه براي تو نيا يدانشب) 

  .از من پيروي كن تا تو را هدايت كنمج) 

 همه موارد د) 
 

 كدام است ؟ (عج) شرايط ظهور امام زمان   -6

 وجود ياران با وفا  ب)                                      الف) آمادگي مردم جهان       

 موارد الف و ب  د)                                          ج) منتظر امام نشستن          
 

درهنگام سفر از آب رودخانه وضو است و  ..................ب وضو بگيريم، وقتي كه آب پاك نداريم با گال  -7

 است.  ..................گرفتن 

 صحيح  –باطل  د)                صحيح  –صحيح  ج)             باطل  –باطل  ب)            باطل  –صحيح الف) 
  

 به سواالت زير پاسخ دهيد. د)

 چرا خداوند احكام و قوانين براي ما قرار داده است ؟   -1

 

 ياري دادن امام زمان عليه السالم يعني چه ؟   -2

 

 ؟السالم ، چگونه تسليم امر خداوند شد حضرت موسي عليه -3
 

 

 ؟  دايت مردم با چه مشكالتي مواجه بودندالسالم در مسير ه عليهم انامام -4
 

 

  .اند را بيان كنيد يان فرمودهم درباره هدايتگران واقعي مردم بالسال عليهچهار ويژگي كه امام صادق  -5

 

 

 مراحل غسل ترتيبي را بنويسيد. -6
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 عزيز و سربلند و موفق و پيروز باشيد.
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