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3نمره(  5/0گزینه صحیح را با ضربدر مشخص کنید )هر سوال  

براساس وعده خداوند با سپاسگزاری .........  .1
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 الف(خوابیدن در بستر پیامبر )ص( در لیلۀالمبیتنب(جنگ با مشرکا 

         ج(تقسیم دقیق و مساوی بیت المالد( شهادت او در ماه مبارک رمضان

3نمره( 5/0جاهای خالی را با کلمات صحیح پرکنید)هر سوال 
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 3 درست    نادرست                                             نمره( 5/0عبارتهای زیر را مشخص کنید)هر سوال درستی یا نادرستی  1

       برای شکر نعمت ها، فقط شکر گزاری زبانی کافی است                                                   -1 

       یکی از بهترین حالت ها برای استجابت دعا ، هنگام نماز است                                           -2

      د                                                 کسانی که از مرگ می ترسند مثل پادشاه زیرک هستن  -3

       صدقه تنها کمک مالی به دیگران است                                                                       -4

           پیامبر فرمود: هیچ وقت کارهای خود را از دیگران نخواهید، حتی درخواست برای چوب خالل دندان  -5
       لیلۀالمبیت شبی است که حضرت علی )ع( توانست عمروبن عبدود را شکست دهد                  -6

 

 4 نمره(  1آیات زیر را ترجمه کنید)هر سوال    

 ........................................................................... وَ هُوَ مَعَکُم اَینَ ما کُنتُم                -1 

 لَئن َشکَرتُم لِاَزیَدنَّکم                 ...........................................................................  -2

 ......................................................... وَ قالَ رَبَکُم اَدعونی اَستَجِب لَکُم    .................. -3

خداوند به خاطر ویژه گی اخالقی پیامبر فرمود: وَ ما اَرسَلناکَ اِلّا رَحمۀلُلعالَمین   -4

 ........................................................................... 

 

 7 )لطفاً جواب ها را خوش خط و کمی ریزتر بنویسید( به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.  

 چرا حضرت زهرا )س( هرگز از امیرالمومنین )ع( چیزی درخواست نمی کرد؟  1

 

 

1 

 وقتی پیامبر اکرم )ص( بین علی و فاطمه پس از ازدواج تقسیم کار کرد حضرت فاطمه )س( چه فرمود؟ 2

 

 

1 

 اسالم پی برد و مسلمان شد؟ مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین  3

 

 

1 

 دلیل پذیرفتن حکومت توسط امیرالمومنین علی )ع( را بنویسید؟ مهمترین  4

 

 

1 

 زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟ چرا؟ 5
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 فرمایش امام صادق )ع( در مورد دشواری مرگ و فقیر شدن در این دنیا را بنویسید؟  6
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3 درست    نادرستنمره(    5/0درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید)هر سوال  1

نادرست  -7

درست  -8

درست  -9

نادرست  -10

درست -11

نادرست  -12

4نمره(   1آیات زیر را ترجمه کنید)هر سوال   

و او با شماست هر کجا که باشید -5

های خود را برای شما زیاد میکنماگر شکرگزار باشید نعمت  -6

و پروردگارتان به شما گفت مرا بخوانی تا اجابتتان کنم  -7

و ما تو را نفرستادیم جز مایه رحمت برای عالمیان -8

7به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. )لطفاً جواب ها را خوش خط و کمی ریزتر بنویسید( 

1 نتواند خواسته او را فراهم کند و شرمنده شود.   د یدر تنگنا است و شا  ی)ع( از نظر مالیدانست حضرت عل  یم رایز 1

1   رسول خدا مرا از معاشرت با مردان بازداشت  نکهیمن چقدر خوشحال شدم از ا داند ینم یکس2

بر  ره انیداند و حکم به سود او و به ز یمسلمانان برابر م یشوایدادگاه اسالم او را با پ  د ید  یوقت یحیمرد مس 3

نشانه   یدادگاه و داور نیو ا د یتوان د یم امبرانیو مکتب پ ن یرا فقط در د یگونه داور نیدهد گفت:ا  یخود م

کند و سپس مسلمان شد.  یخود سوء استفاده نم  تیاز موقع یشماست که رهبر تیحقان

1

1ن به او گرفتن حق مظلوم از ظالم و به او بازگرداند  4

 امبران یپ 5

ی سبک زندگ  نیداشتن بهتر-3یبه راه رستگار  یآگاه-2یزندگ حی صح ریدانستن مس-1  :رایز
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مرگ  یهایدشوار رفتار هستندو با پدر و مادر خود خوش کنندیخود را با بستگانشان محکم م وندیکه پ یکسان 6

شوندینم  دستیو ته ریهرگز فق ایو در دن شودیآسان م رایشانب
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