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 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 دبيرستان حاج حسين نوايي

 98خرداد 

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 آموزي: شماره دانش

 نمره    ) (      فتمه  كالس:

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

 »او با شماست. يد،هر كجا باش« .يسيدترجمه را بنو ينمربوط به ا يهآ 1
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 )/.5هر مورد ( .يدرا انتخاب كن يحصح ينهگز 2

 ................... يراز يستن يدوست داشتن          ًكاران اصال كافران و بد يمرگ برا -1
 .كنند يفراهم نم يا آخرت خود توشه يپرداخته و برا يگذران ) فقط به خوشالف
 .هاست يها و اول سخت يخوش يانها پا آن ي) مرگ براب

 ج) هر دو مورد
 

ال م �  «است؟:  يتدرباره كدام شخص يهآ ينا -2 ل ع  ة  ل�  ل ن اك  إ ال  ر ح م  ِ  َ و م ا أ ر س  َ   َ ْ ِّ    ً  َ  ْ  َ  َّ ِ  َ  َ ْ  َ  ْ َ    َ  َ« 
 ص)(اكرم  يامبرج) پ س)(حضرت فاطمه ب)  (ع) يعل امام الف)

 

... ظ شود به ............حف يشانتا جان ا يدخواب يشاندر بستر ا يامبرپ يالسالم به جا يهعل يكه حضرت عل يشب -3
 معروف است.

    ّ    الر غائب يلةلج)  يتالمب يلةلب)  القدر ةيلل الف)
  

 است. ...............مام برسد، نمازش ع اكه امام جماعت در ركوع است، مأموم اقتدا كند و به ركو ياگر موقع -4
 است يحصحج)  شود يفرادا م )ب باطل است الف)

 

 ............... شود و در برخورد با نجاست، نجس يگفته م ...............باشد آب  يترل 384اقل كه حد يبه آب -5
 شود يم -كرج)  شود يم -يجار )ب شود ينم -كر الف)

 

 شود يكند نماز باطل م يادز ياها را كم  آن  ًا به اشتباه يا         ً گزار عمدا   از نماز كه اگر نماز ييها به قسمت -6
 .يندگو يم ...............

 اجزاء نمازج)  اركان نماز )ب واجبات نماز الف)
 

 است. يشتراز همه ب ...............انسان  يمانيپش -7
 عجولج)  نادان )ب تنبل الف)
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  )/.5هر مورد ( .يدكامل كن يدا كه خوانده يرا با توجه به مطالب يخال يجاها 3
 است.خداوند ................  ياريجلب  يها برا راه ينتر و مهم ينتر از ساده يكي -1
 بود. ................  ّ               عل ت فشار قبر سعد   -2
  ِي اخالق يژگيو يانگرب(ص) اكرم  يامبرسخن پ اين »يدنخواه يگرانخود را از د يشخص يوقت كارها يچه« -3

 است. ................
 .يندگو يم ................ ين                             به مراجعه به متخص ص در احكام د  -4

3 



 است. ................حجاب  يدهفا ينتر مهم  -5
بلكه به  يد،بودن ركوع و سجودش نگاه نكن يفقط به طوالن يدبشناس يرا به درست يكس ينكها يبرا  -6

 ) السالم يهامام صادق عل ( .يداو بنگر ................
 ) /.25هر مورد  ( .يسيدبنو »غ «و در مقابل جمله غلط  » ص « يحدر مقابل جمله صح 4

 شود. يمرگ م يها يبا پدر و مادر باعث آسان شدن دشوار يرفتار خوش -1
 شود. يمال كردن و فقط با آب پاك م از آن آب خورده، بدون خاك يا دهيسيرا كه سگ ل يظرف -2
 آموخت. يامبرانشقدر ارزشمند است كه خداوند آن را به تمام پ بر پا داشتن نماز آن -3
 .يستمردان، مانند زنان، حفظ پوشش مناسب ن يتاز مسؤول -4
 دانستند. يعابدان را برتر از عالمان م(ص) اكرم  يامبرپ -5
 .است يتنبل يرد،گ يو آخرت را از ما م ياآنچه دن -6
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 )نمره 1هر مورد ( .يدرا با توجه به مطالب كتاب كامل كن يرجمالت ز 5
 ...................... فرمودند: خداوند فاطمه را دوست دارد و (س) درباره حضرت فاطمه (ص) اكرم  يامبرپ -1
 

ها نزد خداوند  يدهآفر ينتر : محبوبفرمودند يحضرت صادق درباره ارزش عبادت در نوجوان -2
...................... 

را كه  يزيهر چ يم،: خداوند حكيندفرما يم ي               ّ                الس الم درباره عل ت حالل و حرام اله يهامام رضا عل -3
...................... 

 

 ......................                               الس الم: ثواب هر ركعت نماز جماعت  يهحضرت رضا عل -4
 ...................... خود را يها : به مردان مومن بگو چشميدفرما يو عفت م يابزرگ درباره حفظ ح يخدا -5

 

 ...................... يازماييدب يژگي                                  الس الم: دوستان خود را در داشتن دو و يهامام صادق عل -6
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 )نمره 1هر مورد : (يدپاسخ ده يربه سؤاالت ز 6

 .يسيد            الس الم را بنو يهعل يحضرت عل يها يدو مورد از فداكار -1
 
 ) مورد 7 . (يدگانه نماز را فقط نام ببر يازدهاز واجبات  يبرخ -2
 
 .يسيدبنو يحاتمراحل انجام غسل را بدون توض -3
 
 يند؟فرما ي                           الس الم درباره ارزش دانش چه م يهامام صادق عل -4
 
 ) مورد 2 . (يدرا فقط نام ببر يدرمان تنبل يها راه -5
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  موفق باشيد.




