
 

 

 نمره متن سئوال ردیف

 الف

 است ( یکلمه اضاف کی. ) دیکن لیرا تکم یخال یبا استفاده از کلمات داده شده جاها

 (روزه– یپرست کتای– نینوجوا– فاسد –)وضو

 . دیربا یازآنان م را یکه وجودت ناخودآگاه ناپاک زیبپره...............افراد... با یازدوست-1

 .. دعوت کردند....................سال به ... 059حضرت نوح )ع( مردم زمان خود را -2

 برخوردار است. ییباال تی...... از اهم...............انتخاب دوست در دوران .....-3

 .دیافزایوند بر عمرت بتا خدا ری.... بگ............. اری)ص( بس امبریپ-4

   2 

 ب

 .دیرا مشخص کن حیصح نهیگز

 از منکر است؟  یاز آثار ترک امر به معروف و نه ریاز موارد ز کیبا توجه به سخن امام کاظم )ع( کدام-1

 نیاحکام و دستورات د یب(اجرا                                                  (مستجاب نشدن دعا     الف

 گریکدیمردم نسبت به  تید(احساس مسئول                                           در جامعه   کین ی(رواج کارهاج

 کردند.  یدعوت م یورز شهیبا آوردن ....... مشرکان را به اند یرسوالن اله-2

 د(استقامت و صبر                              ج(معجزه                           محکم   لیب(دال             ی(کتاب آسمانالف

 داشتن وضو مستحب است؟ ریاز موارد ز کیدر کدام-3

 قرآن اتید(دست زدن به آ          (هنگام خواندن نماز   ج      دب(دست زدن به نام خداون    (هنگام تالوت قرآن  الف

 نا درست است؟ ریز یها نهیاز گز کیکدام -4

 نفر هستند. 313فقط  یحضرت مهد ارانی(الف

 را مشخص کند دردوغگوست. یظهور امام زمان وقت ی(هر کس براب

 .ستینا ممکن ن یامر ی(داشتن عمر طوالنج

 خورد. یبه چشم م هودیو  تیحیمس میدر تعال ی(اعتقاد به ظهور منجد
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 ج

ست(مورد اضافه ا کی.)دیسمت چپ و عبارات سمت راست را مشخص کن میارتباط مفاه  

یالف(محاصره اقتصاد                                 رانیا هیاقدام مستکبران عل نیولا-1  

ب(انتظار فرج                                       مرحله غسل                  نیولا-2  

ج(دوازده مورد                                              امت      یکارها نیز بهترا-3  

تید(ن                                                      بطالت نماز             م-4  

 یه(ترور و بمب گذار                              
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 د

 .دیعبارات درست و نادرست را مشخص کن

 (              است. )  حیوضو گرفتن فقط با آب مطلق صح-1

 (               گردد.  )   یخاطر فرد م یشانیبه دوستان موجب اضطراب و پر یافراط یعالقه ها-2

3 



 

 

 (                 .) "دهد هیرا به من هد میبهایاست که ع یدوستانم نزد من کس نیبهتر"امام صادق )ع(: -3

 (                    برسد. )  جهیاست به شرط آنکه به نت تیموفق کی یاز منکر یهر امر به معروف و نه-4

 (           نسبت به خداوند است . )  مانشانیبودن ا فیآورند،ضع یم یاز مردم به خرافات رو یکه برخ یلیاز دال یکی-5

 (                        است.)   یانقالب اسالم یشرفتهایپ نیاز باالتر یکیمردم  یخودباور هیزنده شدن روح-6

 ه

 .دیسیداده شده مفهوم مورد نظر را داخل کمانک بنو فیبا استفاده از تعار

 (                                مخلوط نشده باشد.)   یزیکه با چ یآب خالص -1

 (                                     شده است. )    هیبه آن تشب اتیبد و دوست گناهکار در روا نیهمنش-2

 (                          شود.)    یگفته م طیجامع الشرا هیمردم جامعه توسط فق تیو هدا یبه رهبر-3

 (                               بازداشتن از کار ناپسند است.)   و دهیو پسند ریبه کار خ گریکدی هیتوص-4
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 ی

 .دییمشخص نما ریز یحکم نماز  و وضو را در نمونه ها

 (                    .)     دیگو ینماز را در حالت حرکت م یعجله ذکرها لیبه دل دیسع-1

 (                 کند رکوع بخواند.)        یسارا در حال خواندن نماز فراموش م-2

 (                   خواند.)  یو بعد از نماز دو سجده سهو م دیگو یم یعمد کلمه ا ریغ نایم-3 

 (                         .)   ردیگ یمحمد در هنگام سفر از آب رودخانه وضو م-4

 (                    .)    ردیگ یندارد پس با گالب وضو م یبه آب دسترس الدیم-5
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 و

 به پرسشهای زیر پاسخ کوتاه دهید.

 هدف امام زمان )عج( از قیام چیست؟-1

 مورد 2چیست؟ فتوای فقیهان برگرفته از -2

 یک مورد از ویژگی دوست خوب را بنویسید.-3

 یک مورد از اتفاقات بعداز ظهور امام زمان )عج( را بنویسید.-4

 دلیل عذاب اقوام گذشته با توجه به سخن حضرت علی)ع( چیست؟-5

 یک مورد از روشهای نهی از منکر را بنویسید.-6

 شورهای اسالمی چیست؟هدف دشمنان برای اجرای نقشه های مختلف در ک-7
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 ( پاسخ دهند.Bیا  (Aدانش آموزان عزیز فقط ملزم هستند که به یک سری از سواالت 

A 

 .دیسیکرد را بنو ممیوضو ت یتوان به جا یکه م یدو مورد از موارد-1
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A 

  .دیسیاز منکر را بنو یدو مورد از آثار ترک امر به معروف و نه-2
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A 

 مورد( 2کرد؟ ) تیرا رعا یرو انهیم دیبا یدر دوست یدر چه موارد-3
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A 

  .دیو مثال بزن دیده حیرا کامل توض یفرهنگ خونیشب-4
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  .دیکن فیخمس را تعر-1
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  .دیسیانفاق را بنو دیدو مورد از فوا-2
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 .دیمثال بزن کیو  دیکن فیرا تعر یجهاد دفاع-3
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B 

 مورد 2دارد؟  یا دهیچه فا ینظام یآمادگ-4
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 29 موفق و سربلند باشید جمع

 نمره به حروف:                                             نمره به عدد:

 


