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 نمره( 4)ی درست را انتخاب کنید. الف( در سؤاالت زیر گزینه

را از  …....… و …....…های است که صفت .………های دستیابی به شناخت صفات خداوند مراجعه به یکی از بهترین راه -1
 توان درک کرد؟ این می

   شکرگزاری -علم -کالم خداب(  زیبایی  -علم -الف( کالم خدا
 شکر گزاری -علم -د( کتاب خلقت زیبایی -علم  -کتاب خلقتج( 

 ترین مأموریت پیامبران چه بوده و اولین علت عدم رشد جوامع مسلمان چیست؟مهم -2

 جهل مردم به دستورها و تعالیم دین  -ب( دعوت به ایمان به معاد جهل مردم به دستورها و تعالیم دین   -الف( دعوت به توحید
 عمل نکردن به دستورهای دین  -د( دعوت به ایمان به معاد    های دینعمل نکردن به دستور -ج( دعوت به توحید

و سرکشان در مقابل پیامبران چه تهمتی به  مأموریت حضرت موسی برای آزادی بین اسرائیل در راستای چه ویژگی انبیای الهی است -3
 زدند؟ها میآن

  نامیدندپیامبران را دلیل بدشانسی می –ب( استقامت در راه خدا  دروغگو نامیدن پیامبران   -الف( استقامت در راه خدا
 نامیدندپیامبران را دلیل بدشناسی می -د( تسلیم در برابر خداوند دروغگو نامیدن پیامبران   -ج( تسلیم در برابر خداوند

 قرآن کریم را خداوند به چه چیزی تشبیه نموده است و اولین دسته از معارف قرآن کدام است؟ -4

  تنها راه رستگاری عمل به دستورانت خداست. -دهدالف( نوری که راه را نشان می
  ی جهان، خدای یگانه است.آفریننده -دهدب( نوری که راه را نشان می

  تنها راه رستگاری عمل به دستورات خداست. -نمای تاریکی استج( چراغی که راه
  ی جهان، خدای یگانه است.آفریننده -نمای تاریکی استد( چراغی که راه

قت به طاغوت مراجعه شده اگر با حکم حاکمان ظالم چیزی به دست آید، در حقی»موضوع اصلی حدیث امام صادق)ع( که فرمودند: -5
 چیست؟«است و خداوند در قرآن کریم از مراجعه به طاغوت نهی کرده است.

 ب( پذیرش توحید و نفی طاغوت  الف( حکومت طاغوتی ظالمان 
  د( والیت فقیه  ج( قضاوت بر مبنای حق و حقیقت

 برای کدام یک از کارهای زیر وضو گرفتن واجب است و وجود چسب روی زانوی پا برای وضو گرفتن چه حکمی دارد؟ -6

 وضو صحیح است.  -ی خداب( طواف خانه .  ی وضو استباطل کننده -ی خداالف( طواف خانه
 وضو صحیح است. -ی حرم اماماننامهد( خواندن زیارت ی وضو است  باطل کننده -ی حرم اماماننامهج( خواندن زیارت

 این بیت به کدام یک از شرایط دوستی اشاره دارد؟ -7

 «چون بسی ابلیس آدم روی هست      پس به هر دستی نشاید داد دست»
 شود.ب( اهل گناه نیست و از گناه دیگران نیز ناراحت می الف( خیرخواه دوستانش باشد. 

 د( در دوستی میانه روی کند.  ج( به زیبایی خرد آراسته و اهل فکر واندیشه باشد  
 باشد؟مربوط به کدام نوع انفاق می« سال مالی»قرض الحسنه چه نوع انفاقی است و  -8

 خمس  –د( مستحب   زکات  -ج( مستحب  زکات  -ب( واجب خمس -الف( واجب
 

 نمره( 4) ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 شود.می ……… ی طبقاتیرسد و فاصلهمی…….... در صورتی که انفاق مالی در جامعه گسترش پیدا کند ثروت به دست  -1
 ارزشمند است. ….... و ….... یجهاد در راه خدا وظیفه -2
 با مسلمانان کردند. ………بود درست شبیه کاری که مشرکان  …....… زانو در آوردن ملت ایرانبه تگران برای گام دوم غار -3
 به این معناست که انسان در راه جلب رضایت خداوند مالکیت اموالش را از اختیار خود خارج کند. ……… -4
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 دارند. ………یکدیگرند یعنی همدیگر را  ………… ی امر به معروف مسئولیت بیشتری دارند زیرا مؤمنانمؤمنان درباره -5
 دهد.به او تذکر می …..……خواهد پس هر عیبی از او ببیند آن را دوستش را می ….....… دوست واقعی -6
 ………… خنده با صدای بلند در صورتی که عمدی باشد نماز را -7
 ن راه نیافته است.و تغییری در آ ………… هیچ …......… قرآن تنها کتاب آسمانی است که به گواه -8
 

 نمره( 4) ج( جمالت درست یا نادرست را در سؤاالت زیر مشخص کنید.

  نادرست  درست انسان به دلیل امکانات محدود خود امکان شناخت خدای نامحدود را ندارد -1
  نادرست  درست  های رسیدن به ایمان فقط در قرآن کریم است.راه -2
  نادرست  درست وجوی رستگاری هستند.ها در این دنیا در جستی انسانهمه -3
  نادرست  درست  شدند.درمقابل دعوت انبیا مردم همیشه سه گروه می -4
  نادرست  درست های مثبت اخالقی تمام پیامبران را دارا بودند.حضرت محمد)ص( ویژگی -5
  نادرست  درست  گویند. به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط حکومت اسالمی می -6
  نادرست  درست افتد.وقفه اتفاق میاثر پذیری از دوست به سرعت و بی -7
  نادرست  درست  های جنگ نرم است. تولید فیلم ضد ایرانی از روش -8
 

 نمره( 4) د( به سؤاالت زیر پاسخ تشریحی دهید.

 آخرین و جدید ترین راهکار دشمنان برای شکست ایران چیست؟ -1
 مورد(2ثمرات انفاق در جامعه چیست؟) -2
 چرا امر به معروف و نهی از منکر جایگاه باالیی دارد؟ -3
 کند، نام ببرید؟دوستی را سست میسه مورد از مواردی که  -4
 ها چه نوع نیازهایی دارند؟انسان -5
 دو مورد از مبطالت نماز را بنویسید؟ -6
 اند و وضو با کدام نوع صحیح است؟ها کدامانواع آب -7
 کند؟حضرت مهدی)عج( چه زمانی قیام می -8
 

 نمره( 4) ی آیات زیر را بنویسید تا متن حدیث را کامل کنید.ه( ترجمه

 .………… ودر این صورت بهترین شما هم اگر دعا کنند ……… حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه شرورترین -1

 عاَلَنِيَة الََّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللََّيْلِ وَالنََّهَارِ سِر َّا وَ -2

 اَنتُمُ االَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنين -3

 کند.نیست که قدرت انجام گناه دارد ولی خود را آلوده نمی ……  … تر از پاداشپاداش مجاهد شهید در راه خدا بزرگ -4
 


