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نمره .  نشودضایعشما حقتاکنیدتوجهقسمت آن العملدستوربهقسمتهربهپاسخگوییازقبللطفاعزیز اموزان دانش

انتخاب و سپس ترجمه کنید .به صورت انتخابی ایه را  زیر فقط یک یه ي آاز دو.
........................................................... ............... ......................... ومنیَننتم ُمون ان ُکنتم االعَلوا و َاحزُنهنوا و الَتو ال َت- 1
.............................................................................................................یل ن رباط الَخن قوه ِمم ِمطعُتااسَتهم َموا َلعّدوَا- 2

1

نمره2گزینه صحیح را مشخص کنید .

 جواب دهید . انتخاب نمایید و . به صورت انتخابیراسوال4سوال زیر فقط 5از
زیر از ثمرات انقالب نیست  ؟ کدام یک از گزینه هاي -3

بیداري اسالمیب)زنده شدن روحیه خود باوري الف)

وابستگی به ابر قدرتهاد)پیشرفت علم و فناوري ج)

کاظم ع چیست ؟ م نتیجه ترك امر به معروف و نهی از منکر ازنظر اما-4
تعالیم دین در بین مردم  فراموش شدن ب)رواج کارهاي نادرست در جامعه الف)

دور شدن رحمت و برکت از مردمد)مسلط شدن شرور ترین افراد جامعه بر مردمج)

چه چیزي سبب پایداري ایمان در دل می شود ؟  ع  از نظر امام صادق  -5
ل نیکاعماد)یاد و ذکر خد ج) دوري از گناهان ب)اشناخت خد الف)

به کدام ویژگی پیامبران اشاره دارد ؟ ع  توسط حضرت ابراهیم  دعوت نمرود به یکتا پرستی -6
پیروي نکردن از عقاید باطلب)تسلیم در برابر امر خدا  الف)

استقامت و پایداري در راه خدا د) یدوري از هر گونه گناه و زشتج) 

به کدام یک از ویژگی هاي دوستان واقعی  ))بر زمینت می زند نادان دوست /دشمن دانا بلندت می کند  ((بیت -7
میانه روي در دوستیج) اهل فکر ج)خیر خواهیب)دوري از گناه الف) اشاره دارد. 

2

نمره2جمالت صحیح یا غلط را مشخص کنید .

 انتخاب نمایید و جواب دهید . .به صورت انتخابیرا  سوال4سوال زیر فقط 5از
غلط صحیح رام و تدریجی است .آاثر پذیري دوستان از یکدیگر -8

غلط صحیحهر امر به معروف و نهی از منکري یک موفقیت  است حتی اگر به نتیجه نرسد .        -9

غلط صحیح.است ایمان مشوق و محرك ما براي رفتن به سوي شناخت-10

غلط صحیح.   می پرستیدند ستاره و خورشیدو ماه را ع  موسیمردم در زمان حضرت  -11

خداوند مخلوق نیست بلکه محدود  اصفاتی که از مخلوق بودن موجودات سرچشمه می گیرد در خداوند نیست زیر-12
غلط صحیح است .  

2

نمره2.جا هاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

نمره
برگه

مصحح با عدد 
نمرهامضاء

تجدید نظر 
با عدد 

امضاء
با حروفبا حروف 
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 انتخاب نمایید و جواب دهید . .به صورت انتخابیرا  سوال4سوال زیر فقط  5از
هدف اصلی دشمن از تحریم اقتصادي جنگ نظامی و شبیخون فرهنگی .....................................................است. -13
نمونه اي از جها د .......................................است .جنگ احد و احزاب -14
صفات خدا تفکر در .................................است .بهترین راه شناخت -15
یکی از مهمترین اثرات ایمان به خدا دست یافتن به ...............................است . -16
رعایت ................................است. ر الزمه دوستی پایدا- 17

2

نمره5/0زیر پاسخ کوتاه دهید .  تبه سواال

 انتخاب نمایید و جواب دهید . . به صورت انتخابیراسوال1سوال زیر فقط  2از
................................................................5/0جهاد در فرهنگ اسالمی به چه معناست ؟    -18
.......................................................... 5/0از نظر پیامبران کلید دست یافتن به وعده هاي بزرگ  الهی چیست ؟-19

5/0

نمره5.به سواالت زیر پاسخ دهید
 انتخاب نمایید و جواب دهید . .به صورت انتخابیرا  سوال5سوال زیر فقط 6از
نمره1.توضیح دهید حمد و تسبیح خدا به چه معناست -20

نمره 1.دهید توضیح مختصر  به صورت ن راآرا نام ببرید و یک مورداز راههاي تقویت ایمان - 21

نمره 1برخوردار است ؟  چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت باالیی -22

نمره 1از نظر امام علی ع چرا شایسته نیست انسان مسلمان با افراد بی بند و بار رفاقت کند ؟ -23

نمره 1را بنویسید ؟دو مورد از شیوه هاي امر به معروف و نهی از منکر -24

انمرهمورد 4می کنندرا نام ببرید. مردم ایران طراحی که براي به زانو دراوردن نمونه هایی از نقشه هاي استعمارگران-25
.....................................       ...................................       ....................................... ...............................................       ........

5

نمره5/7تخصصی دانش اموزان شیعهسواالت  
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نمره 5/0.   استواجبدرکدام یک از کارهاي زیر و ضو گرفتن -26
زیارت حرم امامان  د) خواندن قران ج) دست زدن به قران  ب)زیارت اهل قبور الف)

نمره 5/0:    استنادرستکدام گزینه -72
.  سرفه و عطسه نماز را باطل نمی کند الف)

.گریه کردن براي امرزش گناهان چه اهسته و چه باصداي بلند عمل پسندیده اي است  ب)

.  نماز گزار نباید درحال نماز به دیگران سالم کند ولی می تواند جواب سالم انها را بگوید ج)

.  حرف زدن در نماز چه عمدي و چه از روي فراموشی نماز را باطل می کند د)

غلط  صحیح نمره./5.  استفقیهانهدایت  ورهبري مردم در عصر غیبت بر عهده -28

غلط صحیحنمره   5/0.اعتقاد به ظهور امام زمان عج تنها به ما شیعیان اختصاص دارد -29

نمره5/0د غصبی است حکم نماز محمد چیست ؟نماز می خوانآنمحمد در بین نماز متوجه شد که مکانی که در-30

نمره 5/0.................................................سرزنش کرده است . خداوند یهودیان را در قران به دلیل -31

نمره 5/0مطلق یا مضاف بودن آب هاي زیر رامشخص کنید . -32
آب نمک غلیظ...................................        آب لوله کشی .................................................. 

نمره 1دو مورد .از نظر امام صادق ع ویژگی هاي هدایتگران واقعی را بنویسید - -33
............. الف...........................................................................ب..............................................

نمره 1. از مواردي که  مکلف باید براي نماز تیمم کند رابنویسید  دو مورد -43
............................. ب..................................................................... الف......................................

نمره 1از شرایط ظهور امام زمان  عج  را بنویسید.  دو شرط مهم-53
........................................الف.......................................................................ب..................................................

 انتخاب نمایید و جواب دهید .. سوال  را به  صورت انتخابی1سوال زیر فقط  2از
نمره                                      1خداوند حکمت انفاق چیست ؟   از نظر- 36
نمره 1والیت فقیه را تعریف کنید .-37

5/7

 سواالت به پایان رسید اکنون یک بار دیگر سواالت را به همراه جوابتان خسته نباشیدزیعزاندانش آموز
در سربرگ کنترل نمایید .                     با تشکربخوانید و قبل از تحویل برگه  مشخصات خود را 
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پاسخنامه 

سست نشوید و غمگین نباشید شما برترین اگر ایمان داشته باشید -1

هر چه در توان دارید براي مقابله با انان اماده کنید ازقبیل نیرو و اسب هاي ورزیده 2

د -3

ج -4

ب -5

د-6

ج -7

ص -8

ص -9

غ -10

غ -11

غ -12

بودي باور هاي دینی مردم و دور کردن انان از اسالم ان-13

دفاعی  -14

کناب خدا  -15

ارامش روحی  -16

میانه روي -17

پیکار مسلحانه با دشمکنان اسالم -18

استقامت و پایداري -19

راي خداست و کسی و  حمد یعنی ستایش پروردگار  وقتی مس گوییم الحمد هللا یعنی می خواهیم بگوییم هر سایسی ب-20
چیزي قابل ستایس است که کماالت و زیبایی در ان باشد و همه زیبایی ها و خوبی ها از خداست   وقتی می گوییم سبحان 
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اهللا یعنی خدا از هر نقص و عیبی منزهاست یعنی نقص هایی که در سایر موجودات است در او نیست  

هر مورد را که دانش اموز انتخابو توضیح مختصر داد درست است  25و 24و  23صفحه  -21

باالي صفحه  84صفحه  -22

زیرا کارهاي زشت خود را ریبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد -23

دانیم   یا در بعضی موارد شخص متوجه گاهی با با فرد خطا کار با سردي رفتار کنیم  یا با دیدن گناه روي خود را برگر-24
رفتارش نیست  ما باید با مهربانی و برخود خوب او را متوجه اشتباهش بکنیم و از او بخواهیم تکرار نکند  یا در بعضی موارد  

انجا را ترك کنیم 

محاصره اقتصادي  حمله ترور  تفرقه  تالش براي کودتا جنگ داخلی -25

ب -26

د 27

ص -28

غ -29

پیروي از عالمان بدکارشان  - 31باطل  -30

مطلق  –مضاف -32

مطیع دستور خدا باشد  –بر خالف هوا ي نفس رفتار کند –از دین خدا محافظت کند -پرهیز کار باشد  -33

وقت کم باشد  - اي سالمتی ضرر داشتهخ باشد  اب بر–اب نباشد -34

نفر  313وجود یاران باوفا –امادگی مردم جامعه -35

فقرا و جلوگیري از انحصار ان در دست  ثروتمندان توزیع عادالنه ثروت میان -36

به رهبري و هدایت مردم جامه توسط فقیه جامع الشرایط والیت فقیه گفته می شود  -37
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