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نمره

پیامبراکرم(ص) :هرکس بسیار صلوات بفرستد ،کارهای نیکش در قیامت سنگین خواهد بود.
خداوند متعال در آیۀ « وَ هوَ الغَفورُ الوَدودُ » خود را با دو صفت ،معرفی نموده است ؟ ترجمۀ آن دو صفت را بنویسید.
.................. -0
0

................... -2
0

کدام گزینه پیام آیۀ شریفۀ  «:وَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنینَ » می باشد؟
ب) برای مقابله با دشمنان آماده باشید

الف) دلیل برتری مؤمنان ،ایمان است

د) جنگ سرمایههای کشور را نابود می کند

ج) دشمنان برای مظلومان خطر دارند

درستی یا نادرستی عبارات زیر را با علامت  مشخص کنید.

2

جهاد به معنی جنگ مسلحانه با دشمنان اسلام است.

درست

نادرست

هر امر به معروف و نهی از منکری یک موفقیت است.

درست

نادرست

بین ایمان و عمل صالح رابطه یکطرفه برقرار است.

درست

نادرست

انتخاب دوست در دوران نوجوانی اهمیت بالایی دارد.

درست

2

نادرست

برای سوالهای زیر ،از بین دوجواب دادهشده ،جواب صحیح را انتخاب و زیر آن خط بکشید.

فردی که امر به معروف می کند برای تاثیر بهتر سخنش چه باید بکند؟
3

( عمل کردن به توصیه ها – ترک محل گناه و فساد )

0

مخربترین و آخرین سلاح استعمارگران در برابر ملّت عزیز ایران ،چیست؟
( جنگ مسلحانه  -شبیخونفرهنگی )
جملههای زیر را با کلمههای مناسب از بین کلمههای داده شده کاملکنید.

فتواهای فقیهان برگرفته از  ..................و احادیث معصومین (علیهم السّلام) است.
4

( قرآن – سخنان عالمان )

یکی از مهمترین آثار ایمان به خدا  ....................می باشد.

( رسیدن به مقام – آرامش روحی )

از شرایط ظهور امام زمان (ع) آمادگی مردم و وجود  ..................است.

( یاران باوفا  -امکانات نظامی )

پاسخ عبارتهای ستون الف را از ستون ب پیدا کنید و با خط به هم وصل کنید  0(.مورد درستون ب اضافی است)

الف
5

ب

-0وظیفۀ هدایت و رهبری مردم پس از رحلت رسول خدا (ص)

فقیهان

-3هدایتگران واقعی عصر غیبت در مسائل دینی و حکومتی

انتظار

-2رهبری و هدایت مردم توسط اسلام شناسی مدیر ومدبّر
- 4یکی از بهترین کارهای امت پیامبر(ص)

حاکمان

ولایت فقیه

امامان(ع)

ادامهی سوالات درصفحهی بعد
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0
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نمره

پاسخ درست سوال های زیر را با علامت  مشخص کنید.

پدر بزرگ علی ،یکی از مِلکهای خودش را به انجمن خیرین مدرسه ساز واگذار کرد تا مدرسه بسازند ،این بخشش او
جزو کدامیک از نمونههای انفاق می باشد؟
الف) صدقه

ب) وقف

د) زکات

ج) قرض

هدف از قیام حضرت مهدی (ع) چیست؟
0

الف) گسترش عدالت و مهربانی

ب) برپایی جنگ و خونریزی

ج) رسیدن به حکومت سرزمینها

د) کمک به نیازمندان جهان

0/5

احسان با حسین دوست صمیمی است .ولی بعد از مدتی این دوستی صمیمانه موجب اضطراب و برهم زدن آرامش
زندگی او می شود ،کدام مورد زیر دلیل این مشکل روحی احسان است؟
الف-بیان برخی اسرار

ب -داشتن توقع بی جا

د-شوخی آزار دهنده

ج -علاقه افراطی

جملات زیر را با یکی از عبارات (صحیح است – باطل است – حرام است– اشکالی ندارد) کامل کنید ( .یک عبارت اضافی است)

7

نمازگزار در حین نماز یادش بیاید وضو نگرفته است ،نماز او ...........................

0/5

شکستن نماز از روی اختیار برای جلوگیری از ضرر مالی ...............................
کسی که در نماز سرفه یا خمیازه میکشد نماز او..................... ،
هر یک از توضیحات زیر بیانگر کدام یک از شرایط وضوی صحیح می باشد؟ (شرط صحیح را انتخاب کنید)

8

( ترتیب  -موالات )

انجام دادن کارهای وضو پشت سر هم و فاصله نینداختن میان آنها

برطرف کردن چیزهایی مانند؛ چربی ،چسب ،رنگ بر روی اعضای وضو (نبودن مانع در اعضا  -پاک بودن اعضای وضو)
اصطلاح مربوط به هر یک از تعریف های زیر را مقابل آن بنویسید.

9
01

پرداختن یک پنجم از باقی مانده در آمد به مرجع تقلید پس از صرف هزینه های سالانه.
اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت.

(

(

)

)

اوکیست؟
-0به فرمودۀ حضرت علی «علیه السّلام »جایگاه او نسبت به همۀکارهای نیک مانند دریا به قطره است.................... :
-2مانند شمشیری زهر آلوداست که ظاهرش برّاق و زیبا اما بسیار خطرناک هست:

00

0

0

...............................

الف-یکی از راههای شناخت صفات خداوند را بنویسید..................................... .

0

ب -ذکر « الحمدللّه» یعنی چه ؟
02

0

هر یک از موارد زیر از نمونههای کدام نوع جهاد است؟ (جهاد ابتدائی  -جهاد با سرکشان )
-مبارزه نظام اسلامی با آشوبگران و اشرار داخل کشور ()...........................

0

نبرد سپاه اسلام با حکومتهای ایران و روم ().............................ادامۀ سوالات در صفحۀ بعد
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03

امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟

04

هر یک از عبارتهای زیر بیانگر کدامیک از ویژگی های دوستان واقعی می باشد؟ (از میان موارد داخل کادر انتخاب کنید).

نمره
0

خیر خواه دوستانش باشد -از گناه دیگران ناراحت شود -اهل فکر و اندیشه باشد

0

-0دوست خردمند بدون اندیشه راهی را پیش پای دوست خود نمیگذارد..................................................... .
 -2دوستان واقعی عیب دوستشان را پنهانی به او تذکر می دهند.......................................................... .
05

با استفاده از جملههای داخل کادر ،سخن امام علی(ع) که اشاره به پاداش انسان عفیف و پاکدامن دارد را کامل کنید.
فرشتهای از فرشتهها شود  -کمتر از پاداش مجاهد شهید در راه خدا نیست؛ -

0

قدرت انجام گناه را دارد ،ولی خود را آلوده نمیکند–
انسان پاکدامن نزدیک است
امیرمؤمنان(ع) :پاداش انسان عفیف و پاکدامنی که ...................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
00

الف -انفاق مال یعنی چه؟
0/5
ب -از بین موارد داخل کادر یک مورد انفاق مستحب و یک مورد انفاق واجب را مشخص کنید و مقابل آن ،بنویسید.
انفاق واجب ..................... :
انفاق مستحب................. :

07

زکات  -قرض – صدقه – زکات فطره – وقف

جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب میشود؟

موفق و پیروز باشید.

0

