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نمره به عدد:
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1

شماره صندلی:

ترجمه آیات را در جمالت سمت چپ عالمت بزنید( .یک جمله اضافی است)
الف) وَقُل رَبِّ زِدنی عِلماً

الف) هرکجا باشید او با شماست.

ب) وُهُوَ مَعَکُم اَینَ ما کنتُم

ب) بگو پروردگارا دانش مرا بیفزا

ج) لئن شکرتُم لَاَزیدَنَّکُم
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ج) به راستی که مومنان رستگارند
د)اگر شکر گزاری کنید نعمت را زیاد می کنیم
«صحیح یا غلط بودن جمالت را مشخص کنید».

2

الف) نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است.

صحیح  غلط 

ب) تقلید جاهل از جاهل

صحیح  غلط 

1

ج) ظرف نجس با دوبار آب قلیل ریختن پاک نمی شود صحیح  غلط 
صحیح  غلط 

د) صدقه دادن فقط مالی است.

گزینه صحیح را عالمت بزنید.
3

کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نباشد باید از او پرهیز کرد؟
الف) رعایت اوقات نماز و نیکی به همنوعان 
ب) رعایت اوقات نماز و رعایت نظم 
ج) رعایت نظم و کمک به همنوع 
د) کمک به همنوع و رعایت دوستی 

4

5

یکی از شاگردان امام صادق علیه السالم که به پدر علم شیمی معروف است چه کسی می باشد؟
الف) زکریای رازی 

ب) خوارزمی 

ج) جابرن حیان 

د) ابوعلی سینا 

کدام مورد از ارکان نماز است؟
الف) نیت ،قیام  ،رکوع 

6

ب) قیام  ،نیت  ،سجود 

ج) رکوع ،سجود ،تکبیره االحرام 

د) همه ی موارد 

این سخن از چه کسی است؟
الف) حضرت علی علیه السالم 
ب) امام حسن علیه السالم 

ج) امام رضا علیه السالم 
د) امام موسی کاظم علیه السالم 

1

7

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) از سگ می توان برای  ........................و  .........................استفاده کرد.
ب) از ویژگی های اخالقی و رفتار اجتماعی پیامبران  .....................و  ..................می باشد.
ج) عاقبت راستگویی  .....................و عاقبت دروغگویی  .......................است.
د) استفاده صحیح از نعمت ......................و استفاده ناصحیح از نعمت  ......................است.

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

2

8

دعا یعنی چه ؟

9

شکر زبانی چه شکری است؟

10

آب جاری چه آبی است؟

11

مرجع تقلید چه کسی است؟
به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

12

سه مورد از ویژگی های اخالقی حضرت زهرا سالم اهلل علیها را بنویسید.

0/75

13

حالت مومنان را در هنگام مرگ توضیح دهید؟

1

14

دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید.

1

15

با توجه به سخن پیامبر عاقبت خیانت در امانت چیست؟

1

16

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

1
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17

فرشتگان به نمازگزارر با ایمان چه می گویند؟

1

18

غسل کردن چند مرحله دارد؟ (فقط نام ببرید)

1

19

امام رضا علیه السالم درباره ی ارزش نماز جماعت چه می فرماید؟

1

20

مهمترین فایده ی حجاب برای بانوان با توجه به آیات قرآن کریم چیست؟

1

21

انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد؟

1

22

توضیح دهید شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست می دهد؟

1

23

زمین چه چیزهایی را پاک می کند؟ دو شرط از شرایط پاک کنندگی زمین را نام ببرید؟

1

24

با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید؟

1/5

موفق باشید.

