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نام و نام خانوادگی:

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

نام پدر:

دبیرستان حاج حسین نوایی

مدت امتحان 54 :دقیقه

شماره دانش آموزی:

دی 31

نام طراح سوال :داوری

کالس:

(

) نمره

سواالت در  2صفحه

هرکس به دانش پیشتر است ،قیمتش بیشتر است .پیامبر اعظم (ص)

صفحه 0

آِٗ إ وِ دس استثاط تا جولِ " هر کجا باشید او با شماست " را بنویسید........................................................" .

1

0

2

تش اساس سخٌاى اهام صادق (ع) " شکز ّاقعی ًعوت " چیظت ؟
ب) دّری اس کارُای حزام

الف) اطتفادٍ طحیح اس ًعوت

/64
ج) اطزاف ًکزدى ًعوت ُا

د) ًا طپاطی ًکزدى اس ًعوت

2
هْن تشٗي ٍ سادُ تشٗي ساُ تشإ تْشُ هٌذٕ اص ٗاسٕ خذاًٍذ  ...........است.
الف) صبر

3

ب) تقُا

د) یاری دیه خدا

کدام گسیىً ومُوً ای از " یاری دیه خدا " ومی باشد ؟
الف) جٍاد در راي خدا

4

ج) دعا

/64

ب) دفاع از دیه با جان َ مال

د) اوجام محرمات

ج) اوجام َاجبات

/64

کدام عبارت وشان دٌىدي ٌىگام مرگ " کافران "می باشد؟

/64

الف) لالَ سَتُّىُنُ ادعًَٖ اَسِتَجِةِ لَىُنِ

ب) َٗمَلَىَ سَالمٌ عَلَ٘ىُن

ج) اُدخُلَُاالجٌَََّٔ تِوا وٌُتُن تَعوَلَىَ

د ) َٗضشِتَىَ ٍُجََُّْن ٍَ اَدتاسَُّن

 5علت آصاس ٍ فطاس لثش سعذ تي هعار چِ تَد؟
ب) ارٗت وشدى پ٘اهثش

الف)تذ اخاللٖ تا خاًَادُ

د) هال٘ات ًذادى

ج) هسخشُ وشدى هشدم

 6وذام آِٗ ٕ صٗش ًطاى هٖ دّذ وِ پ٘اهثش (ظ) داسإ اخالق تس٘اس ً٘ىَ ٍ پسٌذٗذُ إ است ؟
الف) ٍَ اًَِّهَ لَعَلٖ خُلُكٍ عَظ٘ن

ب) لَمَذ جاءَ وُن سَسَلٌ هِي اًَفُسِىُن

ج) ٍَ ها اَسسَلٌانَ اِلّا سَحؤًَ لِلعالَو٘يَ

د) لَمَذ واىَ لَىُن فٖ سَسَلِ اهللِ اُسََُٓ حَسٌٌََٔ

 7تٌا تش فشهاٗص اهام صادق (ع) وذام گضٌِٗ دس تاسُ سادُ صٗستٖ پ٘اهثش(ظ) صح٘ح ًوٖ تاضذ؟
ب) تا دستاى خَدش گٌذم ٍ جَ سا آس٘اب هٖ وشد

الف) ٍلتٖ دس هٖ صدًذ خَدش دس سا تاص هٖ وشد
ج) دس اًجام واس ّإ خاًِ تِ خاًَادُ خَد ووه هٖ وشد

الف)ل٘لٔ الوث٘ت

د ) ضة ّجشت پ٘اهثش(ظ)

ج) خَات٘ذى علٖ(ع) دس تستش پ٘اهثش(ظ)

 01دل٘ل پزٗشفتي حىَهت تَسظ حضشت علٖ(ع) وذام گضٌِٗ هٖ تاضذ؟
الف) اسصش ًْادى تِ همام ّإ دً٘اٖٗ

الف ) لشآى

/64

ب) فذا واسٕ دس اسالم

ج) سَاد خَاًذى ٍ ًَضتي

/64
/64

د) جٌگ تا هطشواى

ج) عذالت علثٖ

 00تْتشٗي ّذِٗ خذاًٍذ تِ پ٘اهثش (ظ) دس دٍساى جاّل٘ت وِ صى دس ًضد آًاى اسصضٖ ًذاضت چِ تَد؟
ب) اخالق ً٘ىَ

/64

د) خطن خَد سا وٌتشل هٖ وشد

 8آِٗ " ٍَ هِي الٌّاسِ هَي َٗطشٕ ًَفسَُِ اتتِغاءَ هَشضاتِ اهللِ ٍَاهللُ سؤُفٌ تِالعِثادِ " هشتَط تِ وذام گضٌِٗ ً٘ست؟
ب) ل٘لٔ المذس

/64

د) تَلذ حضشت فاعوِ (س)

/64

 " 01صًذگٖ دس خاًِ ٕ اجاسُ إ " تا وذاه٘ه اص ٍٗژگٖ ّإ حضشت فاعوِ (س) هغاتمت داسد ؟
الف) سادُ صٗستٖ

ب) ح٘ا ٍ عفت

ج اٗثاس ٍ تخطٌذگٖ

/64

د) اّو٘ت دادى تِ خاًَادُ

 02بَ افزاد هتخظض در دیي هی گْیٌذ.
الف) فقیَ

ب) داًشوٌذ

/64
د ) عالن

ج ) عابذ

 03کذام گشیٌَ اس تغییزات جظوی دّراى بلْغ هی باشذ ؟
/64
الف) پزطشگزی

ج) بزّس اًحزافات اخالقی

ب) اطتقالل طلبی

د) رشذ ُْرهْى ُا

 04عشت ًفض یعٌی:
الف) بشرگْاری ّ هحبت

/64
ج) احظاص کْچک شذى

ب) احظاص با ارسع بْدى

د) خشن خْد را کٌتزل کزدى

 05عبارات طحیح (ص) ّ غلظ (غ ) را هشخض کٌیذ.
 -بَ فقیِی کَ بَ ّاجبات دیٌی عول ّ اس گٌاُاى دّری کٌذ هزجع تقلیذ هی گْیٌذ.

ص

غ

 -دلیل اسدّاج حضزت سُزا (ص) با حضزت علی (ع) بزتزی دادى ثزّت بز ایواى بْد.

ص

غ

 -پیاهبز(ص) در جٌگ خیبز فزهْدًذ  ،اکٌْى توام اطالم در بزابز کفز ایظتادٍ اطت.

ص

غ

 -پیاهبز اطالم دارای ُوَ ّیژگی ُای اخالقی پیاهبزاى گذشتَ اطت.

ص

غ

ُ -زًْع کوک بَ دیگزاى در راٍ خذاًّذ طذقَ هحظْب هی شْد.

ص

غ

 -یکی اس بِتزیي حالت ُایی کَ دعا در آى هظتجاب هی شْد ٌُگام ًواس اطت.

ص

غ

 -حاهذ اس ُز فزطتی بزای کوک بَ پذرع اطبفادٍ هی کٌذ ایي یعٌی شکز سباًی.

ص

غ

2/4

 06بَ طؤاالت سیز پاطخ کْتاٍ دُیذ.
چزا بزخی اًظاًِا با ّجْد ایٌکَ خذاًّذ اس آًِا هزاقبت هی کٌذ  ،دچار حادثَ هی شًْذ؟

0

 07چزا خذاًّذ ُوَ دعا ُای ها را هظتجاب ًوی کٌذ ؟ ( دّ هْرد بٌْیظیذ)
الف)

0

ب)
 08دّ ًوًَْ اس فذا کاری ُای اهام علی (ع) را بٌْیظیذ.
الف)

0

ب)
 11دّ هْرد اس کارُایی کَ " حضْر در اجتواع " حضزت سُزا (ص) را ًشاى هی دُذ را بٌْیظیذ.
الف)

0

ب)
 10دّ هْرد اس شزایظ هزجع تقلیذ را بٌْیظیذ.
الف)

ب)

0

