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 ی درست را انتخاب کنید.گزینه 1

های شناخت به کدامیک از راه« برگ درختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفتری است معرفت کردگار»شعر الف( 

 خدا ارتباط دارد؟

 1 )تفکر در کتاب خلقت   2 ) صفات الهیشناخت 

 3 )فطرت انسان   4 )تفکر در کتاب آسمانی 

 ؟داندچه عاملی را باعث افزایش ایمان می« َو إَِذا تُلِيَْت َعلَيْهِْم آيَاتُهُ َزاَدتْهُْم إِيَمانًا»آیه شریفه  ب(

 1 )نمازهای پنجگانه   2 )گوش سپرده به آیات قرآن 

 3 )تفکر در جهان هستی   4 ) و دوری از گناهانانجام نیکی   

 ؟نیستهای زیر از ثمرات انقالب اسالمی یک از گزینهج( کدام

 1 )زنده شدن روحیه خودباوری   2 )بیداری اسالمی 
 3 )هاوابستگی به ابرقدرت   4 )پیشرفت علم و فناوری   

 پیامبران ارتباط دارد؟های دعوت نمرود به یکتاپرستی توسط حضرت ابراهیم )ع( به کدامیک از ویژگید( 

 1 )تسلیم در برابر امر خدا   2 )دوری از هرگونه گناه و زشتی 
 3 )پیروی نکردن از عقاید باطل   4 )استقامت و پایداری در راه خدا 

2 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. 2

 نادرست درست     دوری از گناهان است.های افزایش ایمان به خدا انجام کارهای نیک و الف( یکی از راه

 هایشان پیرو سخنان معصومین )ع( هستند.شناسان و فقهیان واقعی کسانی هستند که در سخنان و راهنماییب( اسالم

      درست نادرست 

 نادرست درست     ج( عقاید باطل و خرافی فقط در زمان پیامبران بوده است.

 نادرست درست     برای به زانو درآوردن ملت ایران تحریم اقتصادی بود.د( گام دوم استعمارگران 

1 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 3

 الف( ایمان:

 ب( والیت فقیه:

 ج( جهاد در فرهنگ اسالمی:

 

75/0 

75/0 

5/0 

 جمالت زیر با کلمات مناسب کامل کنید. 4
 کردند.آوردن دالیل محکم مشرکان را به ............... و ........... دعوت می کردند و باپیامبران الهی با خرافات مبارزه میالف( 

 گویند مانند ..............توان با آن وضو گرفت آب ............. میب( به آبی که خالص نیست و نمی

جنگ نظامی و جنگ نرم چیزی جز نابودی ............ و دور کردن آنها از ..........  -ج( هدف اصلی دشمن از تحریم اقتصادی

 .نیست

 شود.های تأمین نیازهای جامعه است که به .............. یا ................ پرداخت مید( خمس یکی از راه

 ای از جهاد ................ است.ران و روم در صدر اسالم نمونههای ای( نبرد سپاه اسالم با حکومته
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 پاسخ کوتاه دهید.به سواالت زیر  5

 ؟چه چیزی شیعیان را به ایستادگی و تالش و حرکت تشویق کرده استالف( 

 فقیه را نام ببرید.سه ویژگی ولیب( 

 داند؟ج( خداوند در قرآن کریم حکمت انفاق را در چه می

 ( در چه صورت شکستن نماز از روی اختیار اشکالی ندارد؟ه
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75/0 

5/0 

5/0 

 متن آیه زیر و ترجمه کلمات مشخص شده را کامل کنید. 6
ةٍ َو ِمن.................  لَهُم َو اَِعّدوا ُکم...................  بِه تُرهِبونَ ...................  ِمن قُوَّ  .َو َعُدوَّ

های ورزیده تا با این کار دشمن خدا و دشمن توان دارید برای مقابله با آنها ................... از قبیل نیرو و اسبهرچه در 

 خودتان را .....................

25/1 

 چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی اهمیت و حساسیت باالیی دارد؟ 7

 

 

1 

 را رعایت کنیم؟ )سه مورد(روی در دوستی در چه مواردی باید میانه 8
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 اقدامات استعمارگران و دشمنان برعلیه ایران در قالب جنگ نرم را نام ببرید. )پنج مورد( 9
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 ازمنکر بیان کنید.معروف و نهیحدیثی از امام کاظم )ع( در مورد انجام امربه 10

 

 

1 

 داشته باشد و چه مقدار باید به عنوان فطریه بپردازد؟کند چه شرایطی را باید کسی که فطریه پرداخت می 11
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 مبطالت نماز را نام ببرید. )شش مورد( 12
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 ازمنکر را بیان کنید.معروف و نهیسه مورد از آثار ترک امربه 13

 

 

5/1 

 


