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1 

 . به سواالت آن پاسخ دهید ( مِنینَمؤاِن کُنتُم  االَعلَونَوَاَنتُمُ   تَحََنواوَال ال تَهِنواوَ (باتوجه به آیه

 ؟ خداوند مومنان را از چه حالتی در رویارویی با سختی ها بر حذر می دارد (الف

 ؟ ی شوددر چه صورتی این وعده عملی م و ؟ منان چه وعده ای می دهدخداوند به مؤ (ب

 ؟ این آیه با کدام یک از ثمرات انقالب اسالمی ارتباط دارد (ج
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 . را مشخص کنیدجمالت زیر بودن غلط  صحیح و

 غ   ص                  .             استعدادهای انسان نامحدود است خداوند محدود والف( 

 غ          ص       .           امری ممکن است دی)عج(طوالنی بودن عمر امام مهب( 

 غ           ص         است.            یهمگان تیلؤاز منکر مس ینه امر به معروف و ج(
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 د اضافی است(مور دو) .  بنویسیدرا در جای خالی  زیرک از کلمات هری

 والیت فقیه ( –گناه   -نابودی  –پیروز   -)یکتا پرستی 

 . با آغوش باز می پذیرد خویش پشیمان شوند.......... ........... خداوند کسانی راکه ازالف( 

 . ت تمام پیامبران بوده استمهم ترین رسال ........................ دعوت مردم بهب( 

 . است ...................دستور خداوند به جهاد با دشمنان بر می خیَد همواره ...... کسی که باج( 
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  مشخص کنید.گَینه صحیح را 

 ؟ کدام یک از آثار و نتایج ایمان است -1

 د( الگو گرفتن برای انسانهای مومن   شناخت خداوند  ج(     داوندذکر خ ب( یاد و      آرامش روحیالف( 

 ؟ گر قرن معرفی می شودبه عنوان بیدار کدام یک از شخصیت های زیر -2

 د(  آیت اهلل خامنه ای              ج( امام خمینی)ره(              ع ب( امام زمان             الف( شهید مطهری 

 ؟ نمی باشدکدام یک از گَینه های زیر جَء مبطالت نماز  -3

 ب( خوردن وآشامیدن در نماز                                    الف( به هم زدن صورت نماز 

 د( گفتن پاسخ سالم                                     ج( باطل شدن وضو در نماز 

 ایجاد سال مالی مربوط به اداء کدام یک از انفاق های زیر می باشد؟ -4

 د( قرض                               ج( زکات                             ب( خمس                      الف( زکات فطره 

 صفحه بعد ادامه سواالت در
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5 

 . به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

 برگ درختان سبَ در نظر هوشیار           هر ورقش دفتری معرفت کردگاربیت شعر : الف( 

 . می باشد .....................کتاب  در یعنی تفکر های شناخت صفات خداوند راهیکی از  در خصوص 

 ؟ یه ملت ایران استشهادت دانشمندان هسته ای بیانگر کدام نقشه ی شیطانی دشمنان بر علب( 

 ؟ الزمه سرمشق قرار دادن پیامبران چیستج( 

 . دو مورد از وظایف منتظران فرج را نام ببرید )ع( رضابا توجه به سخن امام د( 

 1-                                         2- 

  ؟ رهبری مردم در عصر غیبت بر عهده چه کسانی است هدایت وه( 

 ؟ منظور از مواالت در وضو چیستو( 

 

 ؟ به چه معناست فرهنگ اسالمیکلمه ی جهاد در ز( 

 ؟ یت چه کسانی بیشتر استئولنهی از منکر مس در زمینه امر به معروف وق( 

 مربوط به کدام شیوه از نقشه های استعمارگران است؟ مُخرب ساخت بازی های رایانه ایر(  

  

5/4 

6 

 ؟ باید چه کاری انجام دهد و ؟ کسی که از روی فراموشی بین نماز چیَی بگوید حکم نمازش چیست
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 )دو دلیل ذکرکنید( ؟ چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی اهمیت زیادی دارد

1- 

2- 

 

1 

 

8 

 . یک توضیح مختصری دهید ر دوستی باید موارد زیر را رعایت کرد در باره هربرای حفظ میانه روی د

 : پرهیَ از گفتن تمامی اسرار به دوستالف( 
 

 پرهیَ از عالقه ی افراطی :ب( 

 

 

 

 ادامه سواالت درصفحه بعد
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 )یک مورد اضافی است( . موضوعات مرتبط را به هم وصل کنید

 یدفاعجهاد                                                    زبانی دست زدن به نام خداوند به هر

 وضو واجب                                                                             همراه داشتن قرآن

 اد ابتداییجه                                                        در صدر اسالم احَاب احد وجنگ 

 وضو مستحب                                                                                               

 

75./ 

11 

 . بنویسیدنهی از منکر را  مورد از آثار و نتایج ترک امر به معروف و دو

1- 

 

2 -  
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 چیست ؟ بر صدقه دادن قرض دادنعمل علت برتری 

1- 

 

2- 

 

1 
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 . دو مورد از فواید گسترش انفاق مال در جامعه را بنویسید

1- 

 

2- 

 

1 

13 

 . آنها را نام ببرید ه واسطه ی یک تیر به بهشت می بردخداوند بلند مرتبه سه نفر را ب

1- 

 

2- 

 

3- 
 

   

75./ 
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1 

    ( بزرگی احساس عزت و یا)ی  زنده شدن روحیه ی خود باور   مؤمن بودن   برتری     غمگینی  سستی

 /.52 هر مورد
 

5 

 ص                   ج(               صب(           غالف( 

 /.نمره2مورد  هر
 

3 

 پیروز       ج(             یکتاپرستیب(           گناهالف( 

 نمره/.2 مورد هر
 

4 

            ب                   د                  ج              الف

 /.نمره2مورد  هر
 

2 

         /.نمره2خلقت   الف( 

              /.نمره2بمب گذاری   ترور وب( 

 /.نمره2آشنایی با ویژگی های پیامبران  ج( 

 /.نمره52هر مورد دو  مورد کافی است  ی   و.......خیر خواه-4مهربانی -3صبور بودن  -5انتظار فرج -1د( 

          /.نمره2فقیهان  ( ه

         /.نمره2پشت سر هم انجام دادن  ( و

 /.نمره2   جنگ مسلحانه با دشمنان اسالم( ز

          /.نمره2مومنان  ق( 

 /.نمره2شبیخون فرهنگی   ر( 

 

  نمره 1دو سجده سهو به جا آورد    /.نمره                 2نماز صحیح است   6

7 

 /.نمره2دوستی به این شکوفایی کمک می کند  و برقراری پیوندشکوفایی است  و حال رشد عواطف انسانی دردر این سن 

 /.نمره2آن دو از یکدیگر تاثیر می پذیرند   وقتی عالقه قلبی بین دو دوست ایجاد شود
 

8 

 /.72 فاش شود اسرار چون ممکن است دوستی ها به هم بخورد ونباید همه اسرار زندگی را به دوست گفت 

آرامش را به هم می زند چون فرد نگران از دست دادن یا دور شدن از دوست  پریشانی خاطر می شود و موجب اضطراب و

 /.72است 
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 جهاد  دفاعی                                 دست زدن به نام خداوند به هر زبانی                                    

 وضو واجب                              همراه داشتن قرآن                                                                 

 جهاد ابتدایی                    احزاب در صدر اسالم                                                       جنگ احد و

 وضو مستحب                                                                                                                           

 /.52هر مورد 

 

11 

از بین رفتن زشتی  و ناپسند در جامعه رواج کارهای نادرست و    -بی تفاوت شدن مردم نسبت به سرنوشت دیگران    

        فراموشی تعالیم دین   -تسلط انسانهای فاسد بر مردم     -از بین رفتن رحمت وبرکت      -نزول عذاب          -کارها     

 /.72دو مورد  هر مورد 

 

11 

  قرض باعث حفظ آبروی کسانی است که نمی خواهند صدقه بگیرند

 چون قرض گیرنده به فکر باز گرداندن قرض است     دفعالیت به همراه دار کار و قرض کسب و

 /.نمره2مورد  هر 

 

15 

 کم شدن جرم های ناشی از فقر    -مهربان شدن     -رسیدن ثروت به دست نیازمندان      -کم شدن فاصله طبقاتی   

 آمرزش گناهان                              

 /.نمره2مورد  دو مورد هر

 

13 

 مسلمانی که تیرها را به رزمندگان می رساند       -یر را می سازد      مسلمانی که ت

 رزمنده ای که تیر را در راه خدا به سوی دشمن پرتاب می کند                      

 /.52مورد  هر

 

 باشید.ق موف

 




