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 نام ونام خانوادگی:

ف
ردی

 

 بارم ســــــــــــــــــــــــــــــــوال

 . کنید مشخص )غ( با را وغلط )ص( با را صحیح جمله 1

 )                 (دربرابرخداونداست ازآن،ناسپاسی ناصحیح واستفاده ازنعمت،شکرنعمت وبجا صحیح استفاده:الف

 )   ( داد نمی برتری بردیگری را کس هیچ ، مسلمانان بین مساوات و عدالت رعایت در )ع( امیرالمومنین :ب

 )         ( است یکسان هم با دنیا ازاین رفتن درهنگام ها انسان همه وضعیت :ج

 )     ( . نیازساخت بی نامحرم بامردان اوراازروبروشدن شدکه کارپیامبربسیارخوشحال ازتقسیم)س(فاطمه :د

2 

 ؟ باشد می آیه کدام ویامفهوم معنا«  هرکجاباشیداوباشماست» 2

 ماکُنتُم أینَ هُوَمَعَکُم-              2  نَستَعین وإیاکَ نَعبُدُ إیاکَ-1

  لَََزیدَن َکُم شَکَرتُم لَئن-                   4     یَنصُرکُم اهلل تَنصُروا إن-3

0.5 

 ؟ دارد اشاره )ص( اهلل رسول )) نفس عزت(( ویژگی به عبارت کدام 3

 داد می آنهاراانجام بخواهدوخودش راازدیگران اش حاضرنبودکارشخصی هیچگاه -1

  رفت عیادتش شدبه مریض وقتی کردولی می اش دادومسخره آزارمی را ایشان -2

 .نشست بودمی خالی که شدهرجایی می واردمجلسی وقتی بودولی رهبرجامعه بااینکه -3

 . کرد نمی مشخص مخصوصی غذای خودش برای -4

0.5 

 محرومان به رسیدگی دید،بلکه نمی راتنهادرنمازوروزه فاطمه،عبادت حضرت» بزنید عالمت را صحیح گزینه 4

 داشت خودثروتمندنبود،آنچه آمدنداماباآنکه اومی خانه درب بارهافقرابه.دانست ازخدامی واطاعت رانیزعبادت

 پیامبر شدیدبه عالقه- 4ایثاروبخشندگی- 3زیستی ساده- 2حیاوعفت-1 «بخشید آنهامی به

 

0.5 

 . کنید وصل چپ درسمت خود مناسب عبارت به را راست سمت عبارتهای 5

 نعمت ناسپاسی                         .   کنند می مراجعه او به احکام یادگیری برای مردم که مجتهدیالف(

 استعانت                                               .     خداوند یاری جلب برای راهها ترین وساده ترین مهمب(

 تقلید مرجع                                                                           .  خداوند های ازنعمت نادرست استفادهج(

 دعاکردن                                                                                                  .        خداوند از یاری طلبد(

2 

 ؟ ؟یاکیستم چیستم من :چیستان 6

 . کنم می دفع هم را بال نوع هفتاد راستی . کنی جلوگیری وبدعاقبتی بد مرگ از توانی می من انجام با

 

0.5 

 ؟ کرد نمی درخواست هارون از چیزی هرگز بهلول چرا دهید توضیح 7

 

 

 

1 



 

 می ازانسانها دسته کدام به مربوط هرکدام که کنید مشخص ، است درزیرآمده که انسانها های ویژگی به باتوجه 8

 ؟ باشد

 پایان آنها برای مرگ ، بروند دنیا ازاین ندارند دوست ، اند پرداخته خوشگذرانی خودرابه زندگی تمام :الف

 .  الف(بدکار و جهنمی        ب(نیکوکار و بهشتی هاست وآغازسختی خوش زندگی

 انهاسرآغاز برای مرگ ، هستند ازمرگ پس زندگی فکر به ، دارند ایمان خداوپیامبران خودبه درزندگی :ب

 الف(بدکار و جهنمی        ب(نیکوکار و بهشتی .  هاست خوشی

1 

 داد؟ پاسخی چه سوال این به ابوذر نظرشما به ؟ ترسیم می مرگ از ما چرا : پرسید ابوذر از مردی 9

 

1 

 چرا؟ باشد؟ ما زندگی الگوی بهترین تواند می کسانی چه زندگی 10

 

 

2 

 توجه به سخن امام صادق )ع( شکر واقعی چیست؟با  11

 خداوند ی ها نعمت از سپاسگزاری(د   حرام کارهای از دوری(ج    ب(شکرگزاری عملی  الف(گفتن الحمداهلل

0.5 

 چرا خداوند همه دعاهای ما را مستجاب نمی کند؟ 12

 

1.5 

 . کنید بیان را )ع( علی حضرت فداکاریهای از نمونه دو 13

 

1 

 ؟ شد ومسلمان برد پی اسالم دین حقانیت به چگونه مسیحی مرد 14

 

1 

 ؟ بود چه ، داشت ثروتمندی خواستگاران اینکه باوجود ، امیرالمؤمنین با )س(زهرا حضرت ازدواج دلیل 15

 

1 

 . بنویسید را تقلید مرجع شرایط از مورد دو 16

 

1 

 (مورد دو ( . بنویسید را شرعی بلوغ های نشانه 17

  

1 

 چیست؟ امانت در خیانت عاقبت پیامبر، سخن به توجه با 18

 

1 

 امیرالمؤمنین شخصیت از دیگری بارز ویژگی ...........................................، و .......................... 19

 .است

1 

 موفق و پیروز باشید                                                                                                                                         

 


