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 نمره االتؤس ردیف
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 ( یک گزینه اضافه است... ( بنویسید .) را از سمت چپ انتخاب کرده وحرف مربوط را داخل ).پاسخ مناسب  2

 آب رودهاالف:                                                        ازآثار ایمان ( 1/2).........(

      دور اندیش خردمند وب:                                                          آب مطلق ( 2/2).........(

 بی هدفی  رهایی از سردرگمی وج:                    از معیارهای مهم در انتخاب دوست (3/2).........(

 آب نمک غلیظد:                                                                                              
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 مشخص کنید . )×(پاسخ درست را با عالمت  0

 درآیه ))اِنَهُ یَعلَمُ الجَهرَ وَما یَخفی(( به کدام صفات خداوند اشاره شده است ؟  (1/3

  د: بسیار توبه پذیر          نهان ج: آگاه به آشکار و                        ستدار بندگانوب: د                الف: مجازات کننده

 در چه زمانی واجب است که وضو داشته باشیم ؟  (2/3 
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 جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .  4

 افزایش می یابد .......... .................. ، میل بهانسان کم رنگ شود اگر ایمان به خدا در (1/4

 کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی است . ........................... پیامبران اطمینان داشتند که ایمان و ( 2/4 

 قرار گیرد ............................ نیکوکاران و قیام امام زمان)ع( برای این است که سرنوشت مردم در دست  (3/4 

 است ............................ ز قرآن و فتوای فقیهان برگرفته ا (4/4 

 

2 

 زیر پاسخ کوتاه بدهید . ؤاالتبه س 5

 /.(5؟ ) هدف زندگی انسانهای مومن برخاسته از چیست  (1/5

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

 /.(5) ویژگی منتظران واقعی امام زمان )عج( را بنویسید . با توجه به سخن امام رضا)ع( دو (2/5

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

 /.(5) وضو گرفتن با آب غصبی چه حکمی دارد؟   (3/5 

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

 /.(5)؟  سالم کرده است، ندهد چه زمانی انسان می تواند جواب سالم کسی را که در نماز به او در (4/5 

........................................................................................... 
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 ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم

 "باسمه تعالی"



 "باسمه تعالی"

 

 ** شیدموفق با**   
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 هم نشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است ؟ 7

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

.................................................................................................................................................................................................... 
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 از زکات فطریه چیست؟  منظور 8

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

.................................................................................................................................................................................................... 
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  کدام اعمالش قطع نمی شود؟ ، ه انسان مومن از این دنیا می رودبر سخن پیامبر اکرم)ص( هنگامی کبنا 1

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

.................................................................................................................................................................................................... 
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 خداوند بلند مرتبه چه کسانی را به واسطه یک تیر به بهشت می برد؟  06

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

.................................................................................................................................................................................................... 
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 برخوردار است ؟ دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری  چرا انتخاب دوست در 00

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

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

................................................................................................................................................................................................... 
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 منکر چه فرموده اند ؟  نهی از انجام امر به معروف و امام کاظم)ع(دربارۀ ضرورت 02

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

.................................................................................................................................................................................................... 
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 26 جمع نمرات

 نام و نام خانوادگی دبیر و امضاء به حروف نمره به عدد نمره

   


