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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

تشکر ............................ است. ترین نوع تشکر، ساده  -الف

ها برای جلب یاری خداوند، .......................... است. ترین راهترین و ساده یکی از مهم  -ب

های دیگر، ................. است.  ها، در هنگام رفتن از این دنیا با انسانوضعیت ما انسان  -ج

حضرت علی )ع(، حکومت را برای ایجاد .......................... میان مردم پذیرفت.   -د

............ مشهور بود.  حضرت محمد )ص(، قبل از مبعوث شدن به پیامبری در بین مردم به ..........  -هـ

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

شود، هنگام ........................ است. بهترین مواقعی که دعا در آن مستجاب مییکی از  2

 0.5 کمک به والدین   -نماز  د   -ج        در ماه مبارک رمضان      - ب       هنگام قرآن خواندن       -الف

 علت فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟   3

 0.5 صدقه ندادن  - د       بداخالقی با پیامبر    -بداخالقی با خانواده     ج   -بداخالقی با پدرش      ب  - الف

 توانند با آوردن دین آسمانی، مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند؟  چه کسانی می 4

 0.5 حضرت علی    -د              امامان معصوم  -ج               پیامبران      -ب            حضرت محمد   -الف

 انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ ............................... 5

 0.5 حرام است. -باطل است.           د -واجب نیست.                  ج   -واجب است.        ب   -الف

 1شکر واقعی به چه معناست؟ )چگونه است؟(   6

 1.5مندی از یاری خداوند را نام ببرید.  بهره های راه 7

 1.5مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟   8

 1.5 شود؟ یک مورد را کامل توضیح دهید.  انجام چه کارهایی موجب اسانی زندگی در دنیا و آخرت می 9

 1فرمایند؟  مورد صدقه دادن چه میامام صادق )ع( در  10

 1فرمایند؟  حضرت محمد )ص( در مورد عزت نفس چه می 11

 1با ذکر یک مثال، عزت نفس را توضیح دهید.   12

 1های حضرت علی )ع( را نام ببرید.  دو نمونه از فداکاری 13

 1 فرمایند؟  حضرت محمد )ص(، در مورد جایگاه دخترشان حضرت فاطمه چه می  14

 1 های حضرت فاطمه، ساده زیستی بود. آن را کامل توضیح دهید.  یکی از ویژگی 15

 1 های بلوغ را نام ببرید. دو نشانه از نشانه 16

 0.5راه شناخت احکام دینی چیست؟   17

 1شرایط مرجع تقلید را نام ببرید. )دو مورد(   18

 1.5آیه زیر را کامل و سپس ترجمه کنید.   19
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 ادعونی........................ لَکُم: و پروردگارتان ................................................................. وَ قالَ ........................  ﴿

 20بارم:                                                                                                          19تعداد سؤاالت: 

 1پاسخنامه تشریحی آزمون شماره 

 امین محمد  -هـ عدالت  -د متفاوت   -ج  دعا  -ب زبانی  -الف  -1

  ب  -5 ب  -4 ب  -3 ج   -2

 . کارهای حرام استفاده نکنیم انجام  و  او  نافرمانی راه  در  خداوند  های  نعمت از که   است این واقعی   شکر -6

 صبر و تقوا؛ یاری دادن خداوند؛ دعا -7

  خود سفر برای و پردازند می دنیا  در  تفریح و  گذرانی خوش  به  را خود  زندگی  تمام  که بدکارانی  و  کافران  -8

  پایان نایمع  به آنها برای مرگ   دانند  می  زیرا  بروند؛ دنیا این  از ندارند  دوست اصالً کنند،  نمی  آماده ای توشه

 خوشی ها و سرآغاز سختی هاست. 

 صدقه دادن؛ خوش اخالقی ؛  و مادردر  نیکی به پ -1 -9

 تاد نوع بالست. صدقه دادن موجب نجات از مرگ بد و رهایی از هف -10

یکی از کارهایی  ن است؛ یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم.عزت نفس، احساس باارزش بود  -11

 است.یگران که ما را کوچک می کند، درخواست انجام کارهایمان از د 

  باز  را در  خودش  زدند  می در  وقتی .  دوخت می  را آنها خودش فش رسول خدا پاره می شد، هر گاه لباس و ک -12

  خود  خانواده  به  خانه، کارهای انجام  در  او. آوردمی آب و  کرد ی م آسیاب را  جو و  گندم خودش  دستان  با و  کردیم

 رد. ککمک می 

  نبرد   برای   که  کسی تنها  خواست،  می مبارز و کشید   می  فریاد   خندق   جنگ  میدان   در  عبدِوُد    بن  عمرو   وقتی  - 13

  شهادت   به  مؤمنان  از  بسیاری  اُحُد   جنگ  در  وقتی؛  بود  علی  برداشت،  میان  از  را  او  و   شد   داوطلب  او  با  تن  به  تن

  سپاهیان  از   انبوهی  میان  در  را   خدا  پیامبر   و  گریختند   جنگ  میدان   از   بقیه  شمار،  انگشت  نفر  چند   جز   به  و  رسیدند 

 .بود   علی یجنگید، م شجاعت با خدا رسول  کنار  در  که کسی  دند،کر  رها  مشرک

 است جهان بانوی  برترین  و  آخرین  و  او لین زنان  سرور فاطمه  -14

  شاهان   عظمت  و   شکوه   که   فارسی  سلمان.  زیستمی  ساده   بزرگوارش   پدر   همچون   اما   بود،   پیامبر   دختر   آنکه   با  - 15

  ایران   پادشاهان  دختران   شگفتا،:  گوید   می  بیند،یم  را  خدا  رسول   دختر   که  هنگامی   بود،  دیده   را  ایران   شاهزادگان   و

  نقیمتی گرا  چادر   نه  خدا  رسول  دختر   اما  کنند یم  تن  بر  زربافت  های  پارچه   و  نشینند می  طال   از  هایی   تخت  بر   روم  و

 . برتن فاخر هاییس لبا نه  و  دارد سر بر

 دن؛ رسیدن به سن بلوغ ها در بهای بدن؛ فعال شدن برخی هورمونوییدن مو در برخی قسمتر - 16

 است دین احکام در  متخص ص   به مراجعه  احکام، شناخت راه  -17

 مامی باشد؛ عادل باشد، اعلم باشد.زنده باشد؛ شیعه دوازده ا  -18

 شما را استجابت کنم. دعای م: و پروردگارتان گفت مرا بخوانید تا  قال ربکم ادعونی استجب لکو    -19
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 2آزمون شماره  

 انید و سپس پاسخ دهید.سؤاالت را به دقت بخو 

 بارم  سؤاالت  ردیف

 

 

 

1 

 گزینه درست را عالمت بزنید. 

 ؟باشد نمی مندی از یاری خدا  ه  های بهر کدام یک از راه  -1

 صبر و تقوا   - د  یاری خدا   - ج  امانتداری  - ب  دعا کردن   - الف 

 ها برای جلب یاری خداوند چیست؟ترین راه ترین و ساده یکی از مهم  -2

  صدقه دادن   - د  نماز    - ج  روزه   - ب    دعا   - الف 

 

 

0.5 

 

 

2 

 درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 

 نادرست درست   

   ها، هنگام رفتن از این دنیا با دیگران یکی است. وضعیت ما انسان  -الف

المال، نزدیکان خود را بر دیگران ترجیح  حضرت علی هنگام تقسیم بیت  -ب

 . دادمی

  

     انجام تکالیف شرعی قبل از سن بلوغ، واجب است.   -ج

     صدقه فقط در امور مالی است.  -د

   به مراسم اهدای جایزه است.ای مانند رفتن مرگ برای عده -هـ

    گذارد. خداوند درخواست هیچ یک از بندگانش را بی پاسخ نمی -و

 

 

1.5 

 جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید.  3

 ...................... است.ها،  های الهی............ نعمت و استفاده ناصحیح از نعمتالف( استفاده صحیح از نعمت

 شود، موقع ........... است.  هایی که دعا در آن مستجاب میب( یکی از بهترین حالت

 ................. دادن موجب نجات از مرگ بد و رهایی از ................... نوع بالست.  ج( 

وردن دین آسمانی، مسیر صحیح زندگی را به  توانند با آد( ....................... تنها کسانی هستند که می 

 ما نشان دهند. 

 هـ( حضرت محمد قبل از مبعوث شدن به پیامبری، در بین مردم به محمد ............. مشهور بود. 

 شود. رسد، انجام تکالیف شرعی بر او ................ میو( وقتی انسان به سن بلوغ می

 

 

 

2 

 زیر پاسخ کوتاه دهید.  تپاسخ کوتاه: به سؤاال

 0.5 حضرت علی )ع(، حکومت را به چه دلیل پذیرفت؟  4

 0.5 عزت نفس به چه معناست؟ 5

 () زیر سؤاالت پاسخ را بنویسید. سؤاالت تشریحی: به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.

 1 مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟ 6
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 1.5 شود؟ ) سه مورد( موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت میانجام چه کارهایی   7

 1 علت فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟  8

 1.5 سه ویژگی اخالقی و رفتار اجتماعی پیامبر را فقط نام ببرید.  9

 1 کرد؟ چرا حضرت زهرا سالم اهلل علیها، هرگز از امیرالمؤمنین چیزی درخواست نمی 10

 1.5 بلوغ شرعی را نام ببرید. )سه مورد( های نشانه 11

 1.5 سه شرط از شرایط مرجع تقلید را نام ببرید.   12

 1 فداکار چه کسی است؟  13

 1 های حضرت علی را بنویسید.  دو نمونه از فداکاری 14

 2 های اخالقی حضرت فاطمه را بنویسید.چهار ویژگی از ویژگی 15

 1 توضیح دهید شکر واقعی نعمت چیست؟   16

لناك   ما    و          .بنویسید   را  روبرو  آیة   ترجمة 17 رس 
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 ا ل

 
مين           ر حم ة      

 
     ل لعال
 
      ................. :.... ... .......... ........ 1 

 20 با آرزوی موفقیت برای همگی

 2پاسخنامه تشریحی آزمون شماره 

 الف  -2  ب  -1 -1

 درست  -و درست  -هـ نادرست -د نادرست -ج نادرست  -ب  نادرست -الف  -2

امین  د( پیامبران  هفتاد  – ج( صدقه   نمازب(   اسپاسین – الف( شکر  -3      هـ( 

 جبو( وا 

 .پذیرفت مردم  بین عدالت ایجاد  برای را  حکومت امیرالمؤمنین  -4

یکی از کارهایی   ن است؛ یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم. عزت نفس، احساس باارزش بود -5

 است.یگران که ما را کوچک می کند، درخواست انجام کارهایمان از د 

  ای توشه  خود   سفر   برای   و  پردازند می  دنیا  در  تفریح  و   گذرانی  خوش   به  را  خود   زندگی   تمام   که  بدکارانی  و  کافران  -6

ها و  خوشی  پایان  نای مع  به   آنها  برای   مرگ   دانند می  زیرا  بروند؛  دنیا  این  از  ندارند   دوست   اصالً  کنند، نمی  آماده 

 هاست.سرآغاز سختی

 صدقه دادن؛ خوش اخالقی ؛ و مادردر  نیکی به پ -7

 القی با خانواده بداخ -8

 ؛ امانتداری عزت نفسبزرگواری و محبت؛  -9

 . از این شرم داشت که حضرت علی نتواند آن را فراهم کند  رازی  -10

 دن؛ رسیدن به سن بلوغ ها در بهای بدن؛ فعال شدن برخی هورمونوییدن مو در برخی قسمتر  -11

 مامی باشد؛ عادل باشد، اعلم باشد.زنده باشد؛ شیعه دوازده ا  -12

 خود  جان  از حتی  و  خانواده سالمتی، مال،  از  خود، هع مجا و  دین  به خدمت برای که است کسی  فداکار  -13
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.کندی م فداخودبزرگوپاکهدفراهدرراآنهاو گذردیم 

پیروزبودندنتوانستهو کردهحملهیهودیدشمنانبزرگهایقلعهبهبارهانمسلماناکهخیبرجنگدر- 14

.بودعلیداد،شکسترایهودیانوکندجاازراقلعهدرِو کشتراخیبرجنگجویکهکسیشوند،

میانر دارآیاتاینوبرودمک هبهمؤمنانازیکیشدقراروکردنازلراتوبههر سومهمِ آیاتخداوندوقتی

.بودعلیشد،دارعهدهراخطرناکمسئولیتاینکهکسیبخواند،بلندصدایبامکهرحمبیمشرکان

 . عفت؛ ساده زیستی، عالقه شدید به پیامبر، حضور در اجتماعحیا و  -15

 حرام استفاده نکنیم. جام کارهای های خداوند در راه نافرمانی او و انشکر واقعی این است که از نعمت - 16

 ام جهانیان نفرستادیم. ما تو را جز به عنوان رحمت برای تم  -17
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