
 

 

 بارم سئوال متن ردیف

 ترجمه و مفهوم آیه : الف

 آیه ای درباره شکرگزاری بنویسید . طبق این آیه نتیجه شکرگزاری چیست ؟-1
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 5/0 تنها باید از چه کسی یاری بخواهیم ؟« ایاک نعبد و ایاک نستعین » با توجه به آیه -2

 گزینه صحیح را انتخاب کنید : ب

 بیت المال چه کار می کردند ؟حضرت علی )ع( بعد از تقسیم -1

 خدا را شکر می کردند .ب(                          در همان محل نماز می خواندند .الف(  

 به مسجد می رفتند .د(                              از سهم خود به فقرا می دادند .ج(  

 کردند ؟پیامبر )ص( چه چیزی را علت فشار قبر سعد بن معاذ معرفی -2

 نیکی نکردن به پدر و مادرد(      کمک نکردن به تهی دستان   ج(      سبک شمردن نمازب(   بداخالقی با خانواده     الف(  

 منظور از پیام آور رحمت و مهربانی کیست ؟-3

 ابراهیم)ع(حضرت د(             حضرت محمد)ص(  ج(      حضرت یوسف)ع(   ب(       حضرت موسی)ع(  الف(  

 «او مایه شادمانی قلب من است . » پیامبر )ص( درباره چه کسی فرمودند : -4

 ابوذرد(      حضرت فاطمه)س(          ج(                امام حسین)ع(ب(          حضرت علی)ع(الف(  
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 در جای خالی کلمه مناسب بنویسید : پ

 ................... بین مردم پذیرفت .امیرالمومنین حکومت را برای ایجاد -1

 انسان های  ................... در زندگی جدید خود ) در آخرت ( در راحتی و آسایش هستند .-2

 ................... است . عزت نفس احساس -3

 یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب می شود ، هنگام  ................... است .-4
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 هریک از عبارات توضیح کدام یک از مفاهیم زیر است ؟ ت

 مسلمان ( –مرجع تقلید  –فداکار  –) ولی فقیه                                                      

 مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند .)                   ( – 1

 کسی که برای خدمت به دین و جامعه خود از مال و سالمتی و ... و حتی جان خود می گذرد .)                   ( – 2

1 

 کدام یک از گزینه های ستون چپ به گزینه های ستون سمت راست مربوط می شود .)یک مورد اضافی است( ث

 صدقه -از خود گذشتگی حضرت علی)ع(                                                       – 1

 غدیر خم -نجات از مرگ بد                                                                               – 2

 نشانه های محبت خداوند  -                               مراقبت و توجه دائمی                                         – 3

 لیلة المبیت-     متخصص علوم دینی                                                                      – 4

 مجتهد-                                                                                                               
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 عبارات درست و نادرست را مشخص کنید : ج

 سن تکلیف به سال قمری محاسبه می شود . )             (-1

 وضعیت انسان ها در هنگام رفتن از این دنیا با یکدیگر متفاوت است . )               (-2

 (  صدقه دادن فقط شامل کمک مالی است . )               -3

 هرگاه حق به خطر می افتاد، حضرت فاطمه)س( با حفظ حیا به میان مردم می آمد و آنان را نصیحت می کرد . )            (-4
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید : چ

 شکر عملی را تعریف کنید . -1

 چگونه می توان سپاس گزار نعمت پیامبران بود ؟ -2

 حضرت علی )ع( را نام ببرید . دو مورد از ویژگی های بارز-3

 دو مورد از ویژگی های مرجع تقلید را بنویسید . -4
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 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید : ح

 حدیثی از پیامبر)ص( درباره دوست داشتن حضرت فاطمه )س( بنویسید .-1
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  چیست ؟با توجه به سخن پیامبر )ص( عاقبت خیانت در امانت -2 
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 طبق فرمایش امام صادق )ع( نیکی به پدر و مادر چه تأثیری در دنیا و آخرت دارد ؟ -3
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 1  مرگ برای چه کسانی وحشتناک است ؟)توضیح دهید(-4

 

 

 5/1 رسول خدا)ص( درباره حکمت استجابت دعا چه فرموده اند ؟-5

 

 1 را بنویسید .دو مورد از نشانه های بلوغ شرعی -6

 


