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 آمرزنده -الف( شکرگزار   مهربان -پذیرب( توبه 

 مهربان -ج( بسیار دانا   دوستدار بندگان -د( بسیار آمرزنده 

 

 گرفتن واجب است؟ در کدام یک از موارد زیر وضو 2

 الف( همراه داشتن قرآن  ب( تالوت قرآن  ج( زیارت اهل قبور  د( دست زدن به قرآن 

 

 یک از معیارهای دوست واقعی است؟این بیت شعر در مورد کدام 3

 پس به هر دستی نشاید داد دست        چون بسی ابلیس آدم روی هست       

 الف( اهل فکر و اندیشه باشد  ب( اهل گناه نباشد 

 ج( خیرخواه دوستانش باشد  د( صادق و راستگو باشد 

 

 ؟نیستهای زیر از اثرات انقالب اسالمی کدام یک از گزینه 4

 الف( زنده شدن روحیه خودباوری  ب( بیداری اسالمی 

  علم و فناوریج( پیشرفت  هاد( وابستگی به ابرقدرت 

 

 شود.الشرایط ............................ گفته میبه رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع 5

 الف( هدایتگر  شناسب( اسالم  ج( والیت فقیه  د( مجتهد 

 

 کند؟کدام حالت نماز را باطل می 6

 الف( لبخند زدن   )اشاره کردن با انگشتب 

 های ریز غذاج( فرو بردن ذره  د( رو برگرداندن از قبله 

 

 جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید. 7

 وضو گرفتن با آب غصبی ............................ است.
 

 های زیر مشخص کنید.صحیح یا باطل بودن نماز را در نمونه 8

 غ ص        گرداند.صدای مادر، سهواً روی خود را از قبله بر میالف( برادرم در حال نماز با 

 غ ص        رود.ب( دوستم قنوت نماز را فراموش کرده به رکوع می

 

 دو نوع انفاق مستحب را نام ببرید. 9
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 دهد، چگونه باید سالمش را جواب دهی؟ توضیح دهید.سالم میتو در حال نماز هستی، کسی به تو  فرض کن 11
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 گیرد؟ )چهار مورد ذکر کنید(زکات به چه چیزی تعلق می 13
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توانی دوستانی انتخاب کنی که باعث رشد و پیشرفت اخالقی و فکری شما گردد را بیان چهار مورد از معیارهایی که می 15

 کنید.
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 های زیر مربوط به چه شخصی است؟ویژگی 22

بر هیچ ستمگری سکوت نکردو برای عمل به » برا او سیاستمداری آگاه بود که هرگز به کسی ظلم نکرد و در 

غلطی گفت: آمریکا هیچترسید و بیدارگر قرن بود و همواره محکم و استوار میکس نمیاسالم از هیچ

 «تواند بکند.نمی

 

 را بیان کنید.« ازمنکرمعروف و نهیامربه»چهار مورد از آثار ترک  23
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