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 بارم گزينه صحيح را انتخاب كنيد. رديف

 مفهوم كدام آيه با اين موضوع بيشتر در ارتباط است؟ (خداوند بهترين نگهدارنده است) 1

        ًظا    حاف    ُير  َخ    ُاهللا  َف  ب)                                 م     ُنت     ُما ك    َين    َم ا  ُك  ع  م   و  ه  الف)
      َمين      َالعال   ب  ر    ه و  د)                                              َمين   اح    ّالر   م   رح  َا   و     ج) ه 

75/ 

 است؟ يساختمان  در حكم چه آب يكش آب لوله 2

        ُ د) ك ر                   ج) راكد                       يلب) قل                 ي) جارالف

75/ 

 مندي از ياري خداوند كدام است؟ ترين راه بهره ساده 3

     جهادد)                     ج) تقوا                      ب) صبر                 الف) دعا   

75/ 

 از هفتاد نوع بالست؟ ييرها و موجب نجات از مرگ بد 4

 نماز خواندن د)            صدقه دادن   ج)          به پدر و مادر    يكين ب)           يخوش اخالق )الف
 

75/ 

 ؟باشد نمي (ص)اسالم هاي پيامبر ژگياز وييك از موارد زير  كدام 5

    باد    الع  ِب     ئوف  ر    ُاهللا  و  د)            م   ُيك  َل  ع     ريص  ح  ج)              َمين     َلعال  ل   ه   حم  ر  ب)         ه   َن  س  ح     سو ة ُا  الف)
 

75/ 

دهد،  كند، به نظافت كمتر اهميت مي خواند، در درس خواندن كوتاهي مي ؟ ، نمازش را به موقع نمي او چه كسي است 6
 به خانواده اش كمك نمي كند.

 اميدد) انسان نا                  د) تنبل                       نگر   ب) آينده               عجول  الف) 

75/ 

 داد؟ اي به ايشان خداوند چه هديه ،درمورد دختران (ص) دم زمان پيامبربا توجه به ديدگاه مر 7

 د) نزول قرآن          ج) فرزند دختر                     ب) فرزند پسر              مقام پيامبري الف)
 

75/ 

 شود؟ احترامي مي به آن بيدر چه صورتي نماز سبك شمرده شده و  8

  به تاخير انداختن نماز ب)                         خواندن نمازهاي روزانه   ن الف)
      د) در خانه نماز خواندن                                وضو نماز خواندن    بي ج)

 

75/ 

 نكنند؟محرمان نگاه خواهد به نا كدام عبارت قرآني از مردان مي 9

 م  ه     ِبصار    َن ا     وا م  ُّض  ُغ  ي     َنين   ؤم   لم    ل ل     ُب) ق                             نها    م   َر  ه       َا ما ظ  ّل  ا   َّن  ه  َت    َزين      َبدين    ال ي       الف) و 
           َّن  ِه     ِالبيب    ن ج  م   َّن   ِيه  َل  ع      َدنين  ي د)                                م  ه      َزكي ل    َك ا      م ذال  ه    روج      ُظوا ف   َحف  ي      ج) و 

 

75/ 

 گيرند؟ هنگامي كه شيطان در تالش است مردم را منحرف كند چه كساني بيشتر از همه جلوي او را مي 10

 صابران د)                   ج) عالمان                    حاكمان  ب)               عابدان   الف)
 

75/ 

 باشد؟ كردن ميكدام گزينه از نتايج عجله  11

 آينده نگري د)               ره كاري ج) دوبا             ب) برنامه ريزي                انديشه الف)
 

75/ 



 است.................است و عاقبت دروغگويي.............عاقبت راستگويي  12 

 پشيماني  –ب) حسرت                                              پشيماني    –الف) نجات 
      نجات –د) حسرت                               عذاب در آخرت   –ج) خواري در دنيا 

 

75/ 

 .يدشخص كنو غلط را م يحعبارات صح 13
 غلط                يحصح                   است.  يرهمه مردم امكان پذ يبه درجه اجتهاد برا رسيدن -
 غلط                يحصح             .نديرفتمردم پذ ينعدالت ب يجادا يحكومت را برا يرالمؤمنينام -
 غلط                يحصح               .آزادندند اگر سواد ياد بگيرپيامبر(ص) به اسيران جنگي فرمودند -
 غلط                يحصح                                   واجب نيست.  رعايت عفت و حيا براي مردان -

 

2 

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد 14

 .كنم عمت را افزون مين ...........................................م  يعني  ُك  َّن    زيد  َا    َم ل   ُرت  َك    َن ش  ئ  َل 
 اوست. ...........................................منظور از ياري خدا 

 گويند. مي ................................به افراد متخصص در دين 
 است. .......................مردان و زنان را به گناه اندازد هر كاري كه 

 

2 

 )در ستون ب يك كلمه اضافي است( كنيد.جمالت ستون الف را به كلمات مربوط به ستون ب وصل  15

 ستون ب                                                                                                 ستون الف

 عزت نفس                                ناپذير           علم و دانش گنجي است پايان
 زندگي هميشگي                                      يهاي اخالق عامل اصلي انتشار ميكروب

 ثروت واقعي                             خودمان را پيش ديگران كوچك نكنيم          
 شيطان                               اند         اهل علم حتي پس از مرگ نيز زنده

 علم آموزي براي همه                                                                                      
 

1 

 :الت زير پاسخ كوتاه دهيدابه سو 16

 آب قليل در برخورد با چيز نجس چه حكمي دارد؟-

 
 مهمترين فايده حجاب براي زنان چيست ؟

 
 گر در كسي نبود بايد از او پرهيز كرد؟كدام دو ويژگي است كه ا

 
 كند؟ مستجاب نمي     ًفورا  چرا خداوند همه دعاهاي ما را 

 
 ادامه سواالت در صفحه سوم

2 
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 به سواالت زير پاسخ كامل دهيد: 17

 .را با ديگر واجبات نماز بنويسيداركان نماز تفاوت 
 
 
 

1 

 .را بنويسيد آن شروط ط.از مطهرات است البته با چهار شر زمين يكي 18

 
 
 

1 

 .بنويسيدچهار مورد از شرايط مرجع تقليد را  19
 
 
 

1 

 (س) را بنويسيد. چهار مورد از ويژگي هاي اخالقي حضرت زهرا 20

 

 
 
 

1 
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