


 

 

 

 

 

 غحیح یا غلط تَدى جوالت صیش سا هطخع کٌیذ . 1

    غ          ظ            .     ّاست سختی آغاص سش ٍ ّا خَضی پایاى هعٌای تِ تذکاساى ٍ کافشاى تشای هشگالف( 

 غ            ظ               .طذًذً ٍ ساضی  خطٌَد (ظ)حضشت هحوذحضشت فاطوِ اص تقسین کاسّا تَسط ب( 

 غ            ظ                                          .عضت ًفس یعٌی ایٌکِ خَدهاى سا پیص دیگشاى کَچک ًکٌینج( 

 غ   ظ                                   .قشائت یکی اص اسکاى ًواص است د( 

 غ      ظ                                ًتیجِ دسٍغ گَیی ، دس دًیا خَاسی ٍ دس آخشت عزاب جٌْن است. ٍ(

 غ      ظ                                                       .است ضیطاى  اخالقی ّای هیکشٍب اًتقال اغلی عاهلُ ( 
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 جاّای خالی را کلوات هٌاسة پر کٌید . 2

.شَد هی گفتِ........................  آى تِ کِ است تشکر ًَع تریي سادُ  الحودهللالف(    

.است هي قلة شادهاًی ی هایِ: ...................  فرهَدًد پیاهثر ب(  

توام غسل ّای ٍاجة ٍ هستحة تِ یک صَرت اًجام هی شًَد ٍ تٌْا در ................. تا ّن هتفاٍتٌد .ج(   

. است...................  حکن دارد، پی در را ّا اًساى ها رٍح سالهتی کِ خداًٍد حکیواًِ دستَرّای از یکی د(  

. علیِ السالم تَد لیِ السالمصادق عیکی از شاگرداى اهام  .................... ) پدر علن شیوی(م(    

 ......... از ّوِ ی هردم تیشتر است ......پشیواًی اًساى ........ٍ( 
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 پاسخ کَتاُ دّید . 3

 (ًور1ُ)؟را تٌَیسیدعلی علیِ السالم دٍ هَرد از فداکاری ّای اهیرهَهٌاى  الف(

 (ًور5/0ُاز سگ ترای چِ کارّایی هی تَاى استفادُ کرد؟)ب(  

 (ًور1ُ) چیست؟ حجاب فایدُ هْوتریي تا تَجِ تِ آیات قرآى(ج

 (ًورُ 1)؟ تٌَیسید را خَب دٍستاى ّای ٍیژگیدٍ هَرد از  ( د( 

 ًورُ(1) کرد؟ تاید چِ اتتدا اًد، شدُ ًجس کِ چیسّایی کردى پاک ترایٍ( 

 

 

5/4  

 :  کالس:                              صندلی شماره                                   یتعال باسمه                                               .................: ................................ نام

کل اداره                                 : ..............................    خانوادگی نام و آموزش       :       /    /   امتحان خیتار                             پرورش  

                  قهیدق 60:        امتحان مدّت                                       پرورش  و آموزش تیریمد                                    : .........................................    پدر نام 

                    صفحه2:  صفحات تعداد          تمفه  هیپا   یآسمان یها امیپ نوبت دوم  امتحان                             : ..............................       آموزشگاه نام



 

؟ تاشین داشتِ درخَاستی چِ خداًٍد از ّوَارُ تاید«  عِلواً زدًی ربِّ قُل ٍَ»  آیِ تِ تَجِ تا 4  1 
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 (ًورُ 5/0 هَرد ّر). تسًید عالهت×(  عالهت تا را هٌاسة سیٌۀگ

 .است.......................  خذاًٍذ سضایت جلة تشای ساُ تشیي سادُ -1

   گشفتي سٍصُ -د           کشدى دعا-ج           داضتي غثش -ب               پشّیضکاسی -الف

 علت آصاس ٍ فطاس قثش سعذ تي هعار چِ تَد ؟ -2

 دسٍغ گفتي          غذقِ ًذادى                 تذ اخالقی                  تذ قَلی   

 .داسد اسصش فشادا ًواص..............................................  اًذاصُ تِ جواعت ًواص سکعت ّش (3

             O سکعت ّضاس چْاس (د        O سکعت ّضاس سِ ج(       O  سکعت ّضاس دٍ (ب     O سکعت ّضاس یک الف(

 ؟چِ کسی سحوتی تشای جْاًیاى استـ  للعالویيَرحمة ٍ ها اَسسلٌاکَ اِال ـ  هثاسکِ ی دس آیِ ی ( 4

 O(ع)حسیي اهام (د     O حضشت هحوذ )ظ( ج(     O   ( ع)علی حضشت ب(       O    ع)سضا اهام الف(

 .است جذی ٍ هحکن اسادُ عضم................................ دسهاى ساُ(5

 تی دقتی (                4    دسٍغ (                    3   تیواسی(                          2    تٌثلی(1
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دیکٌ ترجوِ را ریز ی ِیآ 6 .  

  المنکر و الفحشا عه یتنه الصالة ان الصالة اَقم
...............................................................................................................................................  
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 1  ضَد؟ هی گفتِ تقلیذ هشجع کسی چِ تِ 7

.کٌیذ تعشیف هثال تا سا جاسی آب 8  
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5/0 دس اسالم اص پَضیذى چِ لثاس ّایی حشام است؟ 9  

(هَسد 4) تٌَیسیذ سا جواعت ًواص فَایذ   10  2 

جمع 

 بارم 
نمره20  این پایان یکی از داستان های زندگی است موفق باشید   

 

 


