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   .در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد  1

  .اوست ……ي از ، پرتوهاي آن عظمتو  ……روايتگر  ،هاي آن خوبي ،……اي از  جلوه ،هاي عالم زيبايي) الف
 )كتاب درسي 15 ي  صفحه مشابه متن(  

 )كتاب درسي 17 ي صفحه مشابه متن(  .است ……ي  ي همه خداوند سرچشمه) ب

 )كتاب درسي34 ي صفحه مشابه متن(  .است ……و  ……امبران مبارزه با هاي مهم پي يكي از ويژگي) ج

  ».كه مرا امام خود بناميد اين از است بگوييد بهتر ……به من «: گفت در برابر مردم محروم مي) ره(امام خميني ) د
 )كتاب درسي 61 ي صفحه مشابه متن(

 )كتاب درسي 75 ي صفحه مشابه متن(  .ستاييم هايش را مي ها و زيبايي ي خوبي كنيم و همه مي ……خداوند را  ،در نماز) هـ

2  

      .غلط بودن جمالت زير را مشخص كنيد ياصحيح   2

  .مراجعه به سخن خود اوست ،بهترين راه شناخت صفات خداوند) الف

  .ا احكام و قوانينش قصد سخت گرفتن بر بندگانش را داردخداوند ب) ب

  .اي عمل به آن كافي استتنها شناخت و آگاهي از يك مطلب بر) ج

  .دنباش نفر مي 313فقط  ،هنگام ظهور ايشان) جع(ياران امام زمان ) د

  

   ص

   ص

  ص

   ص

  

 )كتاب درسي 12 ي صفحه مشابه متن(       غ

  )كتاب درسي 14 ي صفحه مشابه متن(       غ

  )كتاب درسي 22 ي صفحه مشابه متن(       غ

  )كتاب درسي 49 ي صفحه مشابه متن(       غ

1  

   .ي صحيح را انتخاب كنيد گزينه  3

 )كتاب درسي 55 ي صفحه مشابه متن(  .مواجه بودند ……امامان در اجراي دستورات الهي و هدايت مردم با مشكل ) الف

   بستن به دنياي زودگذر ترس مردم از حاكمان و دل)   2 ظالم انوجود حاكم) 1

   ي موارد همه)   4 فشار زياد حاكمان) 3

 )كتاب درسي 67 ي صفحه مشابه متن(  منظور از مباح بودن آب و ظرف وضو چيست؟) ب

   غصبي نباشد)   2 يعني مال ديگري نباشد) 1

  پاك باشد )   4 مطلق باشد) 3

 )كتاب درسي 22 ي صفحه مشابه متن(  .است ……ايمان مشوق و محرك ما براي رفتن به سمت ) ج

   .نزديك شدن به خدا است)   4 عمل)   3 از گناه دوري)   2 شناخت) 1

 )كتاب درسي 25 ي صفحه مشابه متن(  شود؟ كدام مورد باعث پايداري ايمان در دل مي) ع(طبق ديدگاه امام صادق ) د

   شناخت خداوند)   4 ذكر و ياد خداوند)   3 دوري از گناه)   2 كار نيك) 1
 

1  
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 )كتاب درسي 13 ي صفحه مكمل متن(  .راه با ترجمه بنويسيد كه نشان دهد خداوند دوستدار بندگانش استاي كوتاه از قرآن مجيد هم آيه  4

  )…………………………: (ترجمه)                              ………………………………(آيه 
1  

   .به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد  5

 )كتاب درسي 38 ي صفحه مكمل متن(  پايداري فراوان پيامبران ناشي از چه چيزي بود؟) الف

 )كتاب درسي 61 ي صفحه مكمل متن(  .ي اسالمي شايسته كرد، نام ببريد اي را براي رهبري جامعه اهللا خامنه عللي كه آيت) ب

 )كتاب درسي 27 ي صفحه مكمل متن(  ي واقعي قلب انسان چيست؟ خواسته) ج

 )كتاب درسي 78 ي صفحه متن مكمل(  اي است؟ گريه كردن در نماز در چه صورت عمل پسنديده) د

3  

   . به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد  6

 )كتاب درسي 12 ي صفحه مكمل متن(  باشد؟ چرا انسان قادر به شناخت كامل خداوند نمي) 1

  .در اين مورد توضيح دهيد. هاي مؤمن است الگو قرار دادن انسان ،يابي و تقويت ايمان به خدا هاي دست يكي از راه) 2
 )كتاب درسي 26 ي صفحه متنمكمل (

 )كتاب درسي 35 ي صفحه مكمل متن(  .توضيح دهيد شدند؟ مبران به چند گروه تقسيم ميمردم پس از دريافت دين خدا از پيا) 3

 )كتاب درسي 47 ي صفحه مكمل متن(  .امري محال نيست) جع(با ذكر دو دليل بيان كنيد طوالني بودن عمر امام زمان ) 4

 )كتاب درسي 57 ي صفحه مكمل متن(  گران واقعي چيست؟ دايتهاي ه ويژگي) 5

 )كتاب درسي 61ي  صفحه ،مشابه خودت را امتحان كن(  چرا مردم بايد از فتواي فقها پيروي كنند؟) 6

  رسد؟ يابد و روز قيامت فرا مي و پيروزي ايشان جهان پايان مي) عج(توان گفت بعد از قيام امام زمان  چرا نمي) 7
 )كتاب درسي 48 ي صفحه نمكمل مت(

 )كتاب درسي 69 ي صفحه متن مشابه(  .توان تيمم كرد، بيان كنيد دو مورد از مواردي را كه به جاي وضو يا غسل مي) 8

 )كتاب درسي 77و  76 ي ها صفحه مكمل متن(  باشد؟ يك از موارد زير نماز باطل و در كدام مورد صحيح مي در كدام) 9

گردد و به پشت سرش نگاه  اختيار برمي شنود و بي و سوره است كه ناگهان صداي بلندي ميمشغول خواندن حمد ) الف

   :كند مي

  :دهد خواند و جواب سالم پدرش را مي در اتاق نماز مي) ب

  :كند ذكر ركوع را فراموش مي سهواً) ج

  :كه وضو نگرفته است آيد ميدر وسط نماز يادش ) د

8  
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 )كتاب درسي 14و  13هاي  مكمل متن صفحه(   .ها را به هم وصل كنيد؟ آنارتباط دارديك از صفات خداوندهاي قرآني زير به كدام هر يك از عبارت 1
  ب الف

1-دودالو الغَفور وه شكرگزار بودن و  
  پذيري توبه انَّه يعلَم الجهرَ و ما يخفي-2

  آمرزندگي و كانَ اهللاُ شاكراً-3
   آگاهي 

5/1  

   .صحيح را انتخاب كنيديگزينه 2
 )كتاب درسي 26تا  23هاي  مكمل متن صفحه(  ؟نيستهاي رسيدن به ايمان  يك از موارد زير از راه دامك -الف
   رهايي از احساس بيهودگي) 2تفكر پيرامون آيات خداوند)1

   داوندذكر خوياد) 4انجام نيكي و دوري از گناه)3
 )كتاب درسي 37 و 36هاي  مكمل متن صفحه(  باشد؟ صحيح مي) ع(ي حضرت نوح  عبارت درباره كدام -ب
   .خداوند به ايشان دستور داد تا فرزند كوچك خود را در سرزمين بدون آب و آباداني مكه سكونت دهد) 1
   .داشت پرستي باز بارها عموي خود آزر را به يكتاپرستي دعوت كرد و از بت) 2
   .اسرائيل شود خداوند به ايشان دستور داد تا نزد فرعون برود و خواستار آزادي بني) 3
   .كرد صبر مي ،به خدا ايمان داشت كردند، چون را مسخره مي به امر خداوند شروع به ساختن كشتي كرد و وقتي او) 4
 )كتاب درسي 57ي  مكمل متن صفحه(  ؟نيستزمان غبيت  يك از موارد زير از خصوصيات هدايتگران واقعي مردم در كدام - ج

 .هستندمحافظ دين خداوند )2 .هستندخداوند  اتمطيع دستور)1
  .دنكن خالف هواي نفس خود رفتار ميبر)4 .هستندمطيع حاكم زمان خويش)3
 )كتاب درسي 67ي   متن صفحه مكمل(  .گويند مي ……از آن راضي باشد،  اصطالحاً به آبي كه صاحبش از استفاده كردن ما -د

   مباح)   4غصبي) 3مضاف)  2 مطلق)1
 )كتاب درسي 66ي   مكمل متن صفحه(  ؟نيستهاي زير، درست  يك از آب وضو گرفتن با كدام -ه

   آب ليوان)   4 آب هندوانه) 3آب باران)  2 كشي خانه آب لوله)1
 )كتاب درسي 12ي   مكمل متن صفحه(  :رساند كه اين مفهوم را مي» كما عرَفناك حقَّ معرِفَت«عبارت  -و
   .توانيم خدا را بشناسيم ما هرگز نمي) 1
   .ميتوانيم شناخت كمي از خدا داشته باش ما فقط مي) 2
   .شناخت ما از خداوند نامحدود است) 3
 .العاتي دقيق نياز داريمما براي شناخت خدا، به اط)4

3  
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 .درست و نادرست را مشخص كنيد هايجمله 3
  .ايمان، اعتقاد و باور قلبي كامل به يك موضوع يا حقيقت است -الف

  
  
 توان به خداوند مي، ها است بينيم و ناشي از محدود بودن آن مخلوقات مي صفاتي را كه در -ب

  .نسبت داد
  
حاكمان و توانند براي حل مشكالت خود به  مي) عج(مردم در عصر غيبت حضرت حجت  - ج

  .مراجعه كنند پادشاهان خود
  
  .است آن ي شناخت ايمان به چيزي قبل از مرحله -د

 
 

  .يكي از اثرگذارترين عقايد ما شيعيان است) عج(اعتقاد به قيام و ظهور حضرت مهدي  -ه
  .اگر پس از استفاده از كرم وضو بگيريم، وضو صحيح است -و

  

  غ                     ص 
 )كتاب درسي 22ي   صفحه مكمل متن(  

  

  غ                     ص 
  
 )كتاب درسي 17ي   مكمل متن صفحه(  
  

  غ                     ص 
 )كتاب درسي 58ي   مكمل متن صفحه(  

  

  

  غ                     ص 
 )كتاب درسي 22ي   مكمل متن صفحه(  

  
  
  
  
  
  

  غ                     ص 
 )كتاب درسي 46ي   متن صفحه مشابه(  

  غ                     ص 
 )كتاب درسي 67ي   مكمل متن صفحه(  

5/1  

   . هاي زير را با كلمات مناسب پر كنيد جمله  4
 )كتاب درسي 25ي   مشابه متن صفحه(  .است …… ،كند در دل پايدار مي چه ايمان را آن ،)ع(با توجه به سخن امام صادق  )الف
 )كتاب درسي 49ي   مكمل متن صفحه(  . …… ،يعني) عج(ياري امام زمان  )ب
 ……كردند ايمان داشتند و معتقد بودند كه  چه به آن دعوت مي پيامبران با وجود مشكالت فراوان به راه خود و آن )ج

 )كتاب درسي 38ي   مكمل متن صفحه(  .هاي بزرگ الهي است كليد دست يافتن به وعده
 …… اندر واقع پذيرفتن سخن ،السالم است گرفته از قرآن و احاديث اهل بيت عليهمپذيرفتن فتواهاي فقيهان كه بر) د

 )كتاب درسي 61ي   مكمل  خودت را امتحان كن  صفحه(  .است

2  
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  )يك كلمه اضافي است( .كنيدرا به هم وصل  ها آن ؟دوم مرتبط هستند مفهوم از ستون از عبارات ستون اول با كدام هر يك  5

  ب                     الف
از تمام توان و امكانات براي پاسداري از دين و اجراي احكام الهي در  -1

  .كند جامعه استفاده مي
  
  .دفرست عدالتي ميان مردم مي گ و بيرا براي پايان دادن به جن خداوند او - 2
  .باشد از آثار ايمان به خداوند مي -3
  
دور كردن بندگان از پليدي و  ،وضع احكام و قوانين صد خداوند ازق -4

  .ناپاكي و هدايت به سوي آن است
 

  )كتاب درسي 58ي   مكمل متن صفحه(  آرامش

  
  دين
  

  )كتاب درسي 48ي   مكمل متن صفحه(                
  )كتاب درسي 26ي   مرتبط با متن صفحه(  سعادت

  
  )كتاب درسي 21 ي  مكمل متن صفحه(    فقيه ولي

   
   )عج(امام زمان 

   
  

    

2  

   . به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد  6
 )كتاب درسي 58ي   مكمل متن صفحه(  ……………… :شود گفته مي ،الشرايط به رهبري و هدايت مردم جامعه توسط فقيه جامع )الف
 )كتاب درسي 17ي   مكمل متن صفحه(  ………………… :به معناي پاك و منزه دانستن خداوند است) ب
  ……………… :گردد ع رسيدن نور ايمان به آن ميمان ،ي خود پوشاند و به اندازه ي دل را مي مانند غباري صفحه )ج

 )كتاب درسي 25ي   مكمل متن صفحه(
 )كتاب درسي 49ي   مكمل متن صفحه(  ……………… :».از بهترين كارهاي امت ايشان است« :فرمودند) ص(پيامبر اكرم  )د

2  

   .به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد  7
 )كتاب درسي 26ي   مكمل متن صفحه(  .ي ايمان چيست؟ توضيح دهيد يابي به آرامش در سايه دليل مهم دست )الف
 )كتاب درسي 42تا  34ي ها   مكمل متن صفحه(  .و يك مورد را با ذكر مثال به دلخواه توضيح دهيد ببريدهاي مهم پيامبران را نام  ويژگي )ب
 )كتاب درسي 48ي   مكمل متن صفحه(  رسد؟ يابد و روز قيامت فرا مي ، جهان پايان مي)عج(آيا بعد از شكست حاكمان ظالم و پيروزي امام زمان  )ج
 )كتاب درسي 52ي   صفحه خودت را امتحان كنمكمل (  .بنويسيد) ع(ضا را با توجه به سخن امام ر) عج(ان سه مورد از وظايف منتظران واقعي امام زم )د
 )كتاب درسي 61ي   صفحه مشابه خودت را امتحان كن (  .را بيان كنيد) عليه اهللا ةرحم(هاي امام خميني  سه مورد از ويژگي )ه
 )كتاب درسي 65ي   مكمل متن صفحه(  )مورد سه(در چه مواردي واجب است وضو داشته باشيم؟  )و
 )كتاب درسي 69ي   مكمل متن صفحه(  )مورد 2(مم كرد؟ تي ،در چه مواردي الزم است به جاي وضو يا غسل )ي

4  
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  .صحيح را انتخاب كنيد ي گزينه 1
 )كتاب درسي 18و  17هاي    مكمل متن صفحه(  ؟باشد مي نادرستكدام گزينه در ارتباط با صفات خداوند  )الف

  . توان به خداوند نسبت داد ميكمال دارند،  ي صفاتي را كه جنبه) 1
   .هاست ي خوبي همه ي خداوند سرچشمه) 2
  . ها را دارد صفات آن ي پس همه ،مخلوقات است ي مهه ي چون خداوند آفريننده) 3
   .خداوند محدود به زمان و مكان نيست) 4
)كتاب درسي 42و  34هاي    مكمل متن صفحه(  ؟باشد نميهاي مهم پيامبران  يك از موارد زير از ويژگي كدام) ب

   استقامت و پايداري در راه خداوند)   2 تسليم در برابر امر خداوند) 1
   عقايد باطل و خرافات امبارزه ب)   4 هدفي  و بي رهايي از سردرگمي) 3
)كتاب درسي 46و  45هاي    مكمل متن صفحه(  است؟ نادرست )عج( پس از ظهور امام زمانوقايع يك از موارد زير در مورد  كدام )ج

  . يابد جنگ و خونريزي پايان مي)   2. يابد عدالت و مهرباني در جهان گسترش مي) 1
  . رسد قيامت فرا مي ،پس از ظهور ايشان)   4. شود تر از چهل سال آشكار مي جواني كم ي در چهره) 3
  ؟»چه كساني مراجعه كنند بهبايد در زمان غيبت براي حل اختالفات خود مردم  « )ع(امام صادق بر اساس فرمايش  )د

 )كتاب درسي 56ي    مكمل متن صفحه(
   امامان معصوم در هر زمان)   2 حاكمان جامعه) 1

   كنند را بازگو مي )ع( كساني كه سخنان ائمه)   4 هاي منصوب حاكمان قاضي) 3
)كتاب درسي 65ي     مكمل متن صفحه(  يك از كارهاي زير داشتن وضو واجب است؟ در كدام ) ه

   رت حرم امامانزيا)   4 زيارت اهل قبور)  3 دست زدن به نام خدا)   2 خواندن قرآن) 1
 

5/2  

  .مناسب بنويسيد ي در جاهاي خالي كلمه 2
)كتاب درسي 14ي  متن صفحه مرتبط با(  .دور كند ……و  ……ها را از  خواهد انسان خداوند با قوانين خود مي )الف

)كتاب درسي 25ي  متن صفحهمشابه (.شود رسيدن نور ايمان مي ……خود  ي پوشاند و به اندازه صفحه دل را مي ……هر گناه مانند ) ب

)كتاب درسي 38ي   مكمل متن صفحه(  .هاي بزرگ الهي است كليد دست يافتن به وعده ،…… )ج

)كتاب درسي 37و  36هاي  مرتبط با متن صفحه(  .پيامبران بوده است ي رسالت همه ترين مهم ……دعوت مردم به  )د

)كتاب درسي 48ي  صفحهمتن  مشابه(  .قرار گيرد ……و  ……دم در دست ت كه سرنوشت مرسبراي اين ا) عج(قيام امام زمان  ) ه

)كتاب درسي 66ي    مكمل متن صفحه(  .گويند مي …… شده است، ……به آبي كه از چيزي گرفته شده يا با چيزي  )و

5/2  
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  .معلوم كنيد×  عالمت زير را با هاي عبارت درستي يا نادرستي  3
  .ي خداستستايش برا ي تسبيح يعني همه )الف

  

  .شناخت و آگاهي براي عمل كافي نيست )ب
  

  .بيني كرد پيش اتوان آينده ر ها مي ثال اينمرمالي و ابيني،  گيري، كف با فال) ج
  

  .تنها به شيعيان اختصاص دارد ،اعتقاد به ظهور منجي )د
  
  .پذيرفتن فتواهاي فقيهان در واقع پذيرفتن سخنان امامان است ) ه
  

  
  

  .پس از مسح سر بايد پاي چپ را مسح كنيمدر وضو  )و

   
  غ                     ص 

 )كتاب درسي 18و  17هاي    مكمل متن صفحه(  
  غ                     ص 

 )كتاب درسي 22 ي  صفحهمكمل متن (  
  غ                     ص 

 )كتاب درسي 41 ي      مكمل متن صفحه(  
   غ                    ص 

 )كتاب درسي 46ي  صفحه مشابه متن (  
  

  غ                     ص 
  

 )كتاب درسي 58ي  مشابه متن صفحه(  
  

  غ                     ص 
 )كتاب درسي 67ي  مشابه متن صفحه(  

5/1  

  .به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد 4
)كتاب درسي 13 ي   صفحهمكمل متن (  چيست؟ »فور الودودهو الغَ«معني آيه ) الف

)كتاب درسي 58ي    مكمل متن صفحه(  واليت فقيه يعني چه؟ )ب

1  

  به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد 5
)كتاب درسي 12ي    مكمل متن صفحه(  شناخت كامل نداريم؟از خداوند ها  چرا ما انسان )الف

)كتاب درسي 13و  12هاي    مكمل متن صفحه(  ها و جهان چگونه است؟ نسبت به انسان آگاهي خداوند )ب

  شود؟ جايگزين آن مي اي كننده چه اهداف گمراه ،زندگي برخاسته از اعتقاد به خداوند نباشد اگر هدف از )ج
 )كتاب درسي 27ي    مكمل متن صفحه(

)كتاب درسي 26ي    مكمل متن صفحه(  ثيري در زندگي دارد؟هاي مؤمن چه تأ دادن انسان الگو قرار )د

)كتاب درسي 35ي    مكمل متن صفحه(  .توضيح دهيد به طور مختصرهر كدام را  ؟از دريافت دين خدا به چند گروه تقسيم شدندمردم پس  )ر

)كتاب درسي 47ي  مرتبط با متن صفحه(  .را بنويسيد) عج(شرايط ظهور امام زمان  دو شرط مهم از )ز

)كتاب درسي 61ي  شابه خودت را امتحان كن صفحهم(  .را بنويسيد) ره(هاي امام خميني  از ويژگي سه مورد ) ه

)كتاب درسي 67و  66هاي    مكمل متن صفحه(  .مورد اشاره نماييد چهارازشرايط وضوي صحيح به  )و

)كتاب درسي 66ي    مكمل متن صفحه(  فرمايند؟ د آثار وضو چه ميردر مو) ص(پيامبر اكرم  )ي

5/8  
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 )كتاب درسي 41ي  مكمل متن صفحه(  .دهدافات را در جامعه افزايش ميرنگ شدن ايمان در انسان، ميل به خركم 1
   5/0غ                        ص                 

 )كتاب درسي 58ي  مكمل متن صفحه(  .  ه دين عمل نمايندمردم در عصر غيبت وظيفه دارند به راي و نظر خود نسبت ب 2
   5/0غ                       ص              

 )كتاب درسي 58ي  مكمل متن صفحه(  يك از موارد زير است؟فتواهاي فقيهان برگرفته از كدام 3
    قرآن و احاديث معصومين)د   سخنان پيامبران)ج )عج(احاديث امام زمان)ب   سمانيكتب آ)الف

5/0  

 )كتاب درسي 46ي  مكمل متن صفحه(  چيست؟)جع(هدف از قيام امام زمان  4
   گسترش حكومت جهاني)ب پايان دادن به عمر جهان)الف
    گسترش جنگ و خونريزي)د گسترش عدالت و مهرباني)ج

5/0  

 )ب درسيكتا 61تا   59هاي   مكمل متن صفحه(  ؟باشدنميدرست)ره(ها و شخصيت امام خميني كدام گزينه در مورد ويژگي 5
   ».ار شما نيستم، بلكه بهتر است امام شما باشممن خدمتگز«: گفت به مردم مي) الف
   .شد اشك از چشمانش جاري مي ،شنيد را مي) ع(وقتي نام امام حسين ) ب
   .دشمني او با غرب برگرفته از تعاليم ديني بود و در آن خلوص نيت داشت) ج
 .كرداي زندگي مياجارهياش در خانه هاي رهبري در سال)د

1  

   .مقابل آن بنويسيد عبارت مناسب هر توضيح را 6
  )انتظار فرج -حمد -مواالت -ترتيب  - تسبيح -واليت فقيه(

 )كتاب درسي 17ي  مكمل متن صفحه(  .كنيم آن خداوند را از هر نوع نقص و عيب دور مي ي عملي كه به وسيله )الف
 )كتاب درسي 67ي  مكمل متن صفحه(  .ها ال وضو و فاصله نينداختن ميان آنپشت سر هم انجام دادن اعم )ب
 )كتاب درسي 49ي  مكمل متن صفحه(  .در دوران غيبت) ص( راز بهترين كارهاي امت پيامب )ج
 )كتاب درسي 58ي  مكمل متن صفحه(  .الشرايطرهبري و هدايت مردم توسط فقيه جامع)د

1  

   .)يك مورد اضافي است(.ن بنويسيدآهر آيه را در مربع كنارمفهوم و پيام يشماره 7
 )كتاب درسي 13ي  مكمل متن صفحه(  .نهان و آشكار است ي خداوند داننده)   1 اًثلقناكُم عبما خَم انَّسبتُفحاَ
 )كتاب درسي 27ي  مكمل متن صفحه(  ايمان هاي بي بيهوده خلق شدن انسان)   2ه يعلم الجهر و ما يخفي ان
 )كتاب درسي 14ي  مكمل متن صفحه(  .كنندگان از گناه است خداوند دوستدار بازگشت)   3ب التّوابين حاهللا ي انَّ

 )كتاب درسي 27ي  مكمل متن صفحه(  .دار استها هدفآفرينش انسان)4 

5/1  

 )كتاب درسي 25ي  مشابه متن صفحه(  .است ………،كند، آنچه ايمان را در دل پايدار مي)ع(با توجه به سخن امام صادق)الف 8
  5/1 )كتاب درسي 22ي  متن صفحه مشابه(.ناپذيرند دو برادر همراه و دو دوست جدايي………و………)ع(با توجه به سخن امام علي)ب

  5/1 )كتاب درسي 26تا  23هاي  مكمل متن صفحه(  .هاي تقويت ايمان را نام ببريد سه مورد از راه 9
  5/1 )كتاب درسي 40تا  34ي  ها مكمل متن صفحه(  .هاي مهم پيامبران را نام ببريد ه مورد از ويژگيس 10
  2 )كتاب درسي 50ي  مكمل متن صفحه(  .را بنويسيد) عج(منتظران واقعي امام زمان وظايفچهار مورد از)ع( با توجه به سخن امام رضا 11
 )كتاب درسي 65ي  مكمل متن صفحه(  .شستن هر يك از اعضاي وضو را بنويسيدحكمت)ص(با توجه به سخنان حضرت محمد 12

  :شستن صورت
  :ها شستن دست

2  

  2 )كتاب درسي29ي  مشابه خودت را امتحان كن صفحه(  ؟هاي مؤمن از آرامش روحي برخوردار باشند، چيستشود انسان ترين دليلي كه باعث ميمهم 13
 )كتاب درسي 67ي  مكمل متن صفحه(  .زير توضيح دهيد ي در مورد جمله 14

  1 ».بايد مباح باشد،گيريم آبي كه با آن وضو مي«

  1 )كتاب درسي 69ي  مكمل متن صفحه(  .بيان كنيداز تيمم كند،كه مكلف بايد براي نم را مورد از موارديدو 15
  2 )كتاب درسي 71تا  69هاي  مكمل متن صفحه(  .ي تيمم صحيح را به طور خالصه بنويسيدشيوه 16
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 )كتاب درسي 17ي  مكمل متن صفحه(  .مشخص كنيد ×پاسخ صحيح را با عالمت   1
  حمد به چه معناست؟) الف
      ستايش براي خداست)   4 منزه دانستن)   3 ستايش)   2 پاك دانستن) 1

1  

 )كتاب درسي 17ي  مكمل متن صفحه(  منظور چيست؟» اهللا سبحان«گوييم  وقتي مي) ب
   خداست هر ستايش براي) 1
   خداوند از هر عيب و نقصي منزه است) 2
   خداوند دانا و حكيم است) 3
   خداوند سخاوتمند است) 4

  

   .جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد  2
  2 )كتاب درسي 22ي  مكمل متن صفحه(  .براي رفتن به سمت دستورات الهي است محرك ما ……ي به نام تحقيق) الف

   )كتاب درسي 48ي  متن صفحه مشابه(  .است ……و  ……از قيام، ) عج(زمان هدف امام ) ب
   )كتاب درسي 58ي  مكمل متن صفحه(  .شود گفته مي ……الشرايط،  به رهبري و هدايت مردم جامعه توسط فقيه جامع) ج

   .به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد  3
 )كتاب درسي 18 ي  صفحه ،را امتحان كن تابه خودمش(  .هاي شناخت صفات خداوند را نام ببريد راه) الف

  
1  

 75/0 )كتاب درسي 14ي  مشابه متن صفحه(  كند؟ خداوند در قرآن چگونه خود را معرفي مي) ب
  1 )كتاب درسي 26تا  23 يها مكمل متن صفحه(  .هاي تقويت ايمان را بنويسيد دو مورد از راه) ج
  1 )كتاب درسي 28تا  26ي ها مكمل متن صفحه(  .آثار ايمان به خدا را بنويسيد) د
 75/0 )كتاب درسي 34ي  مشابه متن صفحه(  .مهم پيامبران را نام ببريد  سه ويژگي) ر
 75/0 )كتاب درسي 50ي  مكمل  متن صفحه(  .را بنويسيد) ع(هاي منتظران واقعي امام زمان  سه مورد از ويژگي) ع(با توجه به سخن امام رضا ) ز
 75/0 )كتاب درسي 61و  60ي ها مكمل متن صفحه(  .را بيان كنيد) ره(هاي امام خميني  سه مورد از ويژگي)  ه

    .به سؤاالت تشريحي زير پاسخ دهيد  4

 )كتاب درسي 14ي  مكمل متن صفحه(  قصد و هدف خداوند از فرستادن احكام و قوانين بر بندگانش چيست؟) الف
  
1  

  1 )كتاب درسي 22ي  مكمل متن صفحه(  ايمان چيست؟) ب
  1 )كتاب درسي 27و  26ي  ها مكمل متن صفحه(  .»گيرد ها با ياد خدا آرام مي دل«دهد  اي از قرآن با ترجمه بنويسيد كه نشان مي آيه) ج
  1 )كتاب درسي 38تا  36ي  ها مكمل متن صفحه(  .كردند خداوند استقامت فراواني ميچرا پيامبران الهي در راه انجام دستورات ) ح
  1 )كتاب درسي 47ي  مكمل متن صفحه(  فرمايد؟ چه مي) ع(در مورد عمر طوالني امام زمان ) ع(امام حسن ) د
  1 )كتاب درسي 52ي  مشابه خودت را امتحان كن صفحه(  .را بنويسيد) ع(دو شرط مهم از شرايط ظهور حضرت مهدي ) ر
  1 )كتاب درسي 58ي  مكمل متن صفحه(  واي فقها پيروي كنند؟تف توضيح دهيد چرا مردم بايد از) ز
  5/1 )كتاب درسي 65ي  مكمل متن صفحه(  در چه مواردي واجب است ما وضو داشته باشيم؟)  ه
  1 )كتاب درسي 67و  66ي ها مكمل متن صفحه(  .چهار مورد از شرايط وضوي صحيح را بنويسيد) و
  5/1 )كتاب درسي 71ي   مشابه خود را امتحان كن صفحه(  .كلف بايد براي نماز تيمم كند، بيان كنيدسه مورد از مواردي را كه م) ي
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  )كتاب درسي 27و  26هاي  مكمل متن صفحه(  يك از آثار ايمان به خداست؟ كدام ي كننده بيان» لوبالقُ نُّئطماهللا تَ كرِذأال بِ«ي  آيه شريفه  1
   مندي از رحمت و فضل خدا بهره) ب   ي از احساس بيهودگييرها) الف
   ت انسانهداي) د     آرامش روحي) ج

5/0  

      .مشخص كنيد    ا غلط را با عالمتهاي صحيح ي عبارت  2
   غلط     صحيح   .عيب و نقص است خواهيم بگوييم خداوند، كامل و بي مي» الحمدهللا«با گفتن ) الف

  )كتاب درسي 17ي  مكمل متن صفحه(
   غلط     صحيح     .رنگ شدن ايمان به خداست دليل تمايل به خرافات، كم) ب

  )سيكتاب در 41ي  مكمل متن صفحه(
   غلط     صحيح   .روند به شمار مي) عج(فقيهان نايب و جانشينان امام زمان ) ج

  )كتاب درسي 58ي  مكمل متن صفحه(
   غلط     صحيح   .است، صحيح است نشدهاي كه خمس پول آن داده  نماز خواندن در خانه) د

  )كتاب درسي 123ي  مكمل متن صفحه(

2  

   .مشخص كنيد    پاسخ صحيح را با عالمت  3
  )كتاب درسي 65ي  مشابه متن صفحه(  يك از كارهاي زير واجب است وضو بگيريم؟ براي انجام كدام) الف

   )ع(هاي امامان زيارت حرم)   4رفتن به مسجد )   3قرآن خواندن )   2نماز خواندن ) 1
اين حديث » .هاي مرا به من هديه دهد عيب ترين دوستانم نزد من كسي است كه محبوب«: فرمايد مي) ع(امام صادق ) ب

  )كتاب درسي 86ي  مكمل متن صفحه(  يك از معيارهاي انتخاب دوست است؟ گر كدام بيان
   وفاي به عهد)   4 خيرخواهي)   3 اهل گناه بودن)   2 بودن اهل انديشه) 1
  )كتاب درسي 89و  88هاي   مكمل متن صفحه(  ؟كند ينمروي خارج  يك از كارهاي زير دوستي را از حالت اعتدال و ميانه كدام) ج
   گفتن تمامي اسرار به دوست)     2 احترام به دوست) 1

   افراطي ي عالقه)     4 توقع بيجا از دوست) 3
  )كتاب درسي 122ي  مكمل متن صفحه(  گيرد؟ هاي زير زكات تعلق مي يك از دارايي به كدام) د
   گندم)   4 ها زيورآالت خانم)   3 برنج)   2 درآمد حاصل از تجارت) 1

2  

    .هاي زير را با استفاده از كلمات مناسب كامل كنيد عبارت  4
 )كتاب درسي 58ي  مشابه متن صفحه(.شود گفته مي ………………الشرايط  به رهبري و هدايت مردم جامعه توسط فقيه جامع) الف
 )كتاب درسي 66ي  مشابه متن صفحه(     .نام دارد ………………ته نشده باشد، آب خالصي كه با چيزي آميخته نشده و از چيزي گرف) ب
)كتاب درسي 106ي  مشابه خودت را امتحان كن صفحه(    .است ………………ترين سالح دشمن در جنگ عليه انقالب اسالمي  خطرناك) ج

  .است ………………اي از جهاد  همأموران نيروي انتظامي با اشرار و قاچاقچيان مسلّح در كشور نمون جهاد) د
  )كتاب درسي 138ي  مشابه فعاليت كالس صفحه(

2  

   .صحيح يا باطل بودن هريك از نمازهاي زير را مشخص كنيد  5
   باطل  صحيح  .گويد سعيد خيلي عجله دارد به همين دليل بعضي از ذكرهاي نماز را در حال حركت مي) الف

  )درسيكتاب  78ي  مشابه فعاليت كالس صفحه(
   باطل  صحيح   .برد هاي ريز غذا را فرو مي كند و در بين نماز ذره علي بعد از خوردن غذا شروع به نماز مي) ب

  )كتاب درسي 77ي  مكمل متن صفحه(
   باطل  صحيح       .آيد كه وضو نگرفته است راضيه در بين نماز يادش مي) ج

  )كتاب درسي 76ي  مكمل متن صفحه(
   باطل  صحيح     .كند مادربزرگ در هنگام نماز براي آمرزش گناهان، آهسته گريه مي) د

  )كتاب درسي 78ي  مكمل متن صفحه(

2  
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    .به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد  6
  )كتاب درسي 14تا  12هاي  مكمل متن صفحه(  .هاي شناخت صفات خداوند را نام ببريد راه) الف

  
  )كتاب درسي 25ي  متن صفحهشابه م(  كند؟ چه چيزي ايمان را در دل پايدار مي) ع(م صادق اما ي بنا به فرموده) ب
  
  )كتاب درسي 113ي  مكمل متن صفحه(  كارهاي نيك در مقابل آن مانند قطره در برابر درياست؟ ي كدام عمل است كه همه) ج
  
  )كتاب درسي 140 مشابه خودت را امتحان كن(  شود؟ جهاد دفاعي در چه زماني واجب مي) د
  
  )كتاب درسي 86ي  مكمل متن صفحه(  اند؟ تشبيه شده» شمشيري زيبا اما زهرآلود«چه كساني در روايات به )  ه
  

5/2  

  )استيك كلمه اضافي » ب«در ستون . (متصل كنيد» ب«مناسب در ستون  ي همرا به كل» الف «هريك از توضيحات ستون   7

  »الف «
    م دستورات خداوندمحرك و مشوق انسان براي انجا

    هاي بزرگ الهي كليد دست يافتن به وعده
    بخشش قسمتي از اموال انسان به نيازمندان

    پشت سر هم و بدون فاصله انجام دادن كارهاي وضو

  »ب«        
  كتاب درسي 22ي  مكمل متن صفحه(  استقامت(

  كتاب درسي 38ي  مكمل متن صفحه(  ترتيب(

  كتاب درسي 120ي  تن صفحهمكمل م(  ايمان(

  كتاب درسي 67ي  مكمل متن صفحه(  انفاق(

  مواالت  
 

2  

  1  )كتاب درسي 52ي  مشابه خودت را امتحان كن صفحه(  .را بنويسيد) عج(دو شرط مهم از شرايط ظهور حضرت مهدي   8

  1  )كتاب درسي 106ي  ودت را امتحان كن صفحهمشابه خ(  هاي مختلف در كشورهاي اسالمي چيست؟ هدف اصلي دشمنان از اجراي نقشه  9

  1  )كتاب درسي 99و  98مكمل صفحات (  .صورت خالصه بنويسيد دو نمونه از ثمرات انقالب اسالمي ايران را به  10

  1  )كتاب درسي 93ي  مشابه خودت را امتحان كن صفحه(  چرا در روايات به دوري از دوستي با افراد نادان سفارش شده است؟  11

  1  )كتاب درسي 116ي  مشابه خودت را امتحان كن صفحه(  .مورد از آثار منفي ترك امر به معروف و نهي از منكر را بنويسيددو   12

  1 )كتاب درسي 120ي  مكمل متن صفحه(    .دو مورد از فوايد انفاق را بنويسيد  13

كند، چه كساني به  به سوي دشمن پرتاب مي اي كه تير را در راه خداوند عالوه بر رزمنده )ص(با توجه به فرموده پيامبر   14
  1  )كتاب درسي 139ي  مكمل متن صفحه(  روند؟ تير به بهشت مي نيا ي واسطه



  )7(آزمون   مجموعه سؤاالت امتحاني
  

  دقيقه 70 :مدت امتحان  صبح  11:30:ساعت شروع  هاي آسمانپيام:درس سال دوم نيمسؤاالت امتحان 

  10/03/1396: تاريخ امتحان  ل متوسطهي او دوره-ي نهم پايه

  استان اردبيل -هماهنگ استاني  95 -  96تحصيلي  سال
  

 نمره ســــؤاالترديف
  

19 

    .ي صحيح آن وصل كنيد هر آيه را به ترجمه  1
»و هفُالغَ وور الوگيرد ها تنها با ياد خدا آرام مي آگاه باشيد كه دل    »دود.  

  )كتاب درسي 27ي   مشابه متن صفحه(
»و أعوا لَدهم متطعتُا اسن قُم مگزد و روزي كه ظالم دو دست خويش را با دندان مي  »ةٍو.  

  )كتاب درسي 86ي   حهمشابه متن صف(
  .او بسيار آمرزنده و دوستدار بندگانش استو     »القلوب نُّئتطم هللاِا كرِذأال بِ«

  )كتاب درسي 13ي  مشابه متن  صفحه(
»و يوم يعالظّ ضالم علي يديها آماده كنيد و هرچه در توان داريد براي مقابله با آن   »ه.  

  )اب درسيكت 139ي   مشابه متن صفحه(

1  

      .هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي جمله  2
   نادرست   درست      .داند خداوند هر آشكار و نهاني را مي) الف

  )كتاب درسي 13 ي  مكمل متن صفحه(
   نادرست   درست    .باشد گوش سپردن به آيات قرآن يكي از عوامل افزايش ايمان نمي) ب

  )اب درسيكت 23ي   مكمل متن صفحه(
   نادرست   درست    .مبارزه با عقايد باطل و خرافات از خصوصيات پيامبران است) ج

  )كتاب درسي 38ي   مكمل متن صفحه(
   نادرست   درست   ».است) ع(از بهترين كارهاي امت من انتظار ظهور حضرت مهدي «: فرمودند) ص(پيامبر اكرم ) د

  )كتاب درسي 49ي   مشابه متن صفحه(

1  

    .ي صحيح را مشخص كنيد گزينه  3
  )كتاب درسي 55ي   مشابه متن صفحه(  چه كساني قرار گرفت؟ ي هدايت و رهبري مردم بر عهده ي وظيفه) ص(پس از رحلت پيامبر ) الف

  عالمان ديني )   4مراجع تقليد )   3فقيهان )   2امامان ) 1
  )كتاب درسي 66ي   مل متن صفحهمك(  هاي زير صحيح است؟ يك از آب وضو گرفتن با كدام) ب
  آب نجس )   4آب مضاف )   3آب مطلق )   2آب غصبي ) 1
  )كتاب درسي 77ي   متن صفحهكمل م(  چه حكمي دارد؟ ،شك در نماز چهار ركعتي اگر در دو ركعت اول باشد) ج
  مكروه )   4باطل )   3مباح )   2صحيح ) 1
  )كتاب درسي 112ي   مكمل متن  صفحه(  همديگر چيست؟ ترين مسئوليت افراد جامعه نسبت به مهم) د
  دوري از گناهان )     2دادن خمس و زكات ) 1

  امر به معروف و نهي از منكر )     4توصيه به كار نيك ) 3

2  

    . جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد  4
  )نهواداران شيطا - مكروه - باطل شدن -  جنگ -  روي ميانه(

  )كتاب درسي 137ي   مشابه متن صفحه(  .دنام مي ……………………زورگو و سركش را قرآن، حاكمان ) الف
  )كتاب درسي 88ي   مشابه متن صفحه(  .است ……………………ستي پايدار، رعايت ود ي الزمه) ب
  )كتاب درسي 101ي   مشابه متن صفحه(  .بود …………………… ،گام دوم غارتگران براي به زانو درآوردن ملت ايران) ج
  )كتاب درسي 77ي   مشابه متن صفحه(  .شود نماز مي ……………………خوردن و آشاميدن باعث ) د

2  
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    .را به هم وصل كنيد »ب«و  »الف «جمالت مرتبط در ستون   5
  »ب«  »الف «

    دوست نامناسب
    فال قهوه

    هدف دشمن از تحريم
    تفكر در كتاب خلقت

  كتاب درسي 15ي   مشابه متن صفحه(  شناخت صفات خدا( 
  كتاب درسي 105ي   متن صفحه كملم(   نابودي باورهاي ديني مردم( 
 كتاب درسي 86ي   متن صفحهكمل م(  شمشير زهرآلود( 
  كتاب درسي 39و  38هاي    مكمل متن صفحه(  عقايد باطل و خرافه(

   
  

 

2  

 )كتاب درسي 138و  137هاي   مكمل متن صفحه(   .نوع جهاد را بنويسيد ؟جهاد ارتباط دارديك از انواع  هاي زير به كدام هريك از نمونه  6
  ……………………  با خوارج نهروان) ع(اد حضرت علي جه) الف

  ……………………  هاي ايران و روم در صدر اسالم متنبرد سپاه اسالم با حكو) ب

  ……………………  صدامايران در مقابل ارتش  ي جنگ هشت ساله) ج

5/1  

  .صورت كوتاه بنويسيدسخ سؤاالت زير را بهپا

  5/0 )كتاب درسي 18و  17ي  ها  مشابه متن صفحه(    به چه معناست؟ »حمد«  7

  5/0 )كتاب درسي 26تا  23ي ها مكمل متن صفحه(  .هاي تقويت ايمان به خدا را بنويسيد دو مورد از راه  8

 75/0  )كتاب درسي 50 ي مكمل متن صفحه(  .منتظران واقعي را بنويسيد هاي سه مورد از ويژگي ،)ع(با توجه به سخن امام رضا   9

 75/0  )كتاب درسي 67و  66ي ها مكمل متن صفحه(  .ضوي صحيح سه مورد را بنويسيدواز شرايط   10

  .پاسخ كامل سؤاالت زير را بنويسيد

  1  )كتاب درسي 60و  59ي  فحهمكمل متن ص(  .اللّه عليه را بنويسيد رحمةهاي امام خميني  ورد از ويژگيم چهار  11

  1  )كتاب درسي 122ي ها مكمل متن صفحه(  .بنويسيد ،گيرد ها تعلق مي كه زكات به آنرا چهار مورد از چيزهايي   12

  1  )كتاب درسي 77و  76ي ها مكمل متن صفحه(  .سيديدو مورد از مبطالت نماز را بنو  13

  1  )كتاب درسي 113و  112ي ها مكمل متن صفحه(  .نكر را بنويسيداز آثار منفي ترك امر به معروف و نهي از مدو مورد   14

  1  )كتاب درسي 89ي  مكمل متن صفحه(  .بنويسيد ،هايمان بايد انجام دهيم روي در دوستي دو مورد از كارهايي را كه براي ميانه  15

  5/1  )كتاب درسي 121 و 120ي ها مكمل متن صفحه(  .انفاق را تعريف كنيد و يك مورد از فوايد آن را بنويسيد  16

  5/1  )كتاب درسي 99و  98ي ها مكمل متن صفحه(  .از ثمرات انقالب اسالمي سه مورد را بنويسيد  17
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  .زير را مشخص كنيدعباراتدرستي يا نادرستي:الف
 )كتاب درسي 58ي  مكمل متن صفحه(   .روند مي مارشبه ) عج(ب و جانشين امام زمان فقيهان، ناي  1

    5/0 غلط     صحيح

  )كتاب درسي 88ي  مكمل متن صفحه(   .تر است حفظ دوستي از پيدا كردن دوست مشكل  2
    5/0 غلط     صحيح

  )كتاب درسي 101ي  مكمل متن صفحه(   .اقتصادي بود ي م دوم غارتگران براي غلبه بر مردم ايران محاصرهگا  3
    5/0 غلط     صحيح

  .جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد:ب
  5/0 )كتاب درسي 25ي  متن صفحه مرتبط با(  .برقرار است ……………… ي رابطه ،ميان ايمان و عمل  4

  5/0  )كتاب درسي 78ي  مكمل متن صفحه(  .است ………………ز واجب از روي اختيار شكستن نما  5

  5/0  )كتاب درسي 120ي  مكمل متن صفحه(  .است ……………… ي ميان مسلمانان، رابطه ي رابطه  6
  .پاسخ صحيح را انتخاب كنيد:ج

  )كتاب درسي 55ي  فحهمكمل متن ص(  هاي زير است؟ يك از گزينه كدام) ع(دو مانع بزرگ بر سر راه امامان   7
   فقها ،علما) ب     حاكمان، مردم) الف
   يهوديت ،حاكمان) د     يهوديت، مسيحيت) ج

5/0  

  )كتاب درسي 131ي  مكمل متن صفحه(  گويند؟ خواه چه مي ايمان و زياده بي هاي در فرهنگ اسالمي به انسان  8
    5/0 سركش) د   ياغي) ج   طاغوت) ب   باطل) الف

  .االت زير پاسخ كوتاه دهيدبه سؤ:د
  5/1  )كتاب درسي 38ي  مكمل متن صفحه(  ؟كردند فراواني مي استقامتچرا پيامبران الهي در راه انجام دستورات خداوند،   9

  1 )كتاب درسي 16تا  12هاي   مكمل متن صفحه(  .هاي شناخت صفات خداوند را نام ببريد راه  10

  .را بنويسيد) عج(هاي منتظران واقعي امام زمان  ورد از ويژگيچهار م) ع(با توجه به سخن امام رضا   11
  1  )كتاب درسي 50ي  مكمل متن صفحه(

  .به سؤاالت تشريحي زير پاسخ دهيد: ه
  1  )كتاب درسي 67ي  مكمل متن صفحه(  .از شرايط وضو، مواالت را تعريف كنيد  12

  5/1  )كتاب درسي 84ي  مكمل متن صفحه(  چرا انتخاب دوست در دوران نوجواني از اهميت بسياري برخوردار است؟  13

  2  )كتاب درسي 105ي  مكمل متن صفحه(  .را بيان كنيدهاي مختلف در كشورهاي اسالمي  هدف اصلي دشمنان از اجراي نقشه  14

  2  )كتاب درسي 113ي  مكمل متن صفحه(  اند؟ ر چه فرمودهامر به معروف و نهي از منك ي درباره) ع(امام كاظم   15

  2  )كتاب درسي 121و  120ي  مكمل متن صفحه(  .انفاق را تعريف كنيد و سه مورد از فوايد آن را نام ببريد  16

  2 )كتاب درسي 135ي  مكمل متن صفحه(  چه زماني و بر چه كساني واجب است؟جهاد دفاعي در   17

  )كتاب درسي 139ي  مكمل متن صفحه(  .ن را ترجمه كنيدزير را كامل و آ ي آيه  18
  2  »مكُواهللاِ و عد وبه عد ………………و من رِباط الخيل  ةٍومن ق ………………لَهم  اودو أع«
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  )كتاب درسي 139ي  مشابه متن صفحه(  .آيه زير را كامل كنيد ي ترجمه  1

  ».كماهللا و عدو وه و من رباط الخيلِ ترهبونَ به عدوم من قُطعتُا استَهم مأعدوا لَ و«

  ……………………هاي ورزيده  از قبيل نيرو و اسب…………………… 

1  

  .درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد

  5/0 )كتاب درسي 17ي  مكمل متن صفحه(  غلط     صحيح  .شود در مخلوقات نيست ناشي مي ه از نقصصفاتي ك  2

  5/0  )كتاب درسي 78ي  مكمل متن صفحه(  غلط     صحيح  .كند سرفه غير عمدي، عطسه و خميازه نماز را باطل مي  3

  5/0  )كتاب درسي 104ي  مكمل متن صفحه(  غلط     صحيح  .هاي جنگ نرم عليه ملت ماست عفتي يكي از نمونه ترويج بي  4

  .مشخص كنيد    درست را با عالمت ي گزينه

) عج(در مورد قيام حضرت مهدي) ص(يكي از بهترين كارهاي امت ايشان است و پيامبر . . . . ، )ص(ي پيامبر اكرم به فرموده  5
  )كتاب درسي 49و  46هاي  مرتبط با متن صفحه(                                                                                 »                                   . . . . «: فرمايند مي

  . تر از چهل سال قيام خواهد كرد ي جواني كم او در چهره-)عج(عصر  انتظار ظهور حضرت ولي) الف

  . كند كه مردم گرفتار اختالف و تزلزل هستند، قيام ميدر روزگاري -)عج(عصر  انتظار ظهور حضرت ولي) ب

    . تر از چهل سال قيام خواهد كرد ي جواني كم او در چهره - )عج(ياري امام زمان ) ج

  . كند در روزگاري كه مردم گرفتار اختالف و تزلزل هستند، قيام مي - )عج(ياري امام زمان ) د

5/0  

 ولي خود را آلوده  ،، پاداش انسان عفيف و پاكدامني كه قدرت انجام گناه را دارد)ع(علي  با توجه به سخن اميرالمؤمنين  6
  )كتاب درسي 105ي  مكمل متن صفحه(  …… ،كند نمي

   .تر نيست كننده كم از پاداش انسان توبه) الف

  .تر نيست از پاداش مؤمن زاهد كم) ب

   .تر نيست از پاداش مجاهد شهيد در راه خدا كم) ج

   .تر نيست كم ،دهد ز پاداش عالمي كه مردم را از انحراف نجات ميا) د

5/0  

  .مناسب بگذاريد ي هدر جاهاي خالي كلم

  5/0  )كتاب درسي 66ي  مكمل متن صفحه( .است ……… اگر فراموش كنيم كه آبي نجس است و با همان آب نجس وضو گرفته باشيم، وضوي ما  7

  5/0  )كتاب درسي 77ي  مكمل متن صفحه(  .است ……………… نماز را كم يا زياد كند، نمازش اگر نمازگزار سهواً يكي از اركان   8

  5/0  )كتاب درسي 137ي  مكمل متن صفحه(  .است ……………اي از  هاي ايران و روم در صدر اسالم نمونه نبرد سپاه اسالم با حكومت  9
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  5/0  )كتاب درسي 132ي  مكمل متن صفحه(  .است ………………جهاد در زبان عربي به معناي  ي كلمه  10

از اهميت و حساسيت بااليي برخوردار است و روند اثرپذيري از دوست به  ……………… انتخاب دوست در دوران  11
  )كتاب درسي 84ي  مكمل متن صفحه(  .باشد مي ……………… صورت

1  

  .كوتاه دهيد پاسخبه سؤاالت زير 

  5/0  )كتاب درسي 125ي  مكمل متن صفحه(  بهترين نوع صدقه كدام است؟  12

  5/0 )كتاب درسي 93ي  صفحه ،مشابه خودت را امتحان كن(  نشين بد در روايات به چه چيزي تشبيه شده است؟ هم  13

  5/0  )كتاب درسي 17ي  مكمل متن صفحه(  يعني چه؟ »اهللا  سبحان«  14

  .دهيدكامل به سؤاالت زير پاسخ 

  1  )كتاب درسي 26تا  23هاي   مكمل متن صفحه(  .هاي تقويت ايمان به خدا را بنويسيد دو مورد از راه  15

  1  )كتاب درسي 40 و 39 يها مكمل متن صفحه(  كردند؟ رسوالن الهي در مقابل عقايد باطل و خرافات چگونه رفتار مي  16

  ؟موضوعي اشاره دارد را ترجمه كنيد و بگوييد اين آيه به چه »علون ان كُنتُم مؤمنيننوا و ال تَحزنوا و انتُم االو ال تَهِ« عبارت   17
  )كتاب درسي 99ي  مكمل متن صفحه(

1  

  1  )كتاب درسي 65ي  مكمل متن صفحه(  )دو مورد(وضو گرفتن در چه مواردي واجب است؟   18

  1  )كتاب درسي 84ي  مكمل متن صفحه(  يكي از داليل اهميت دوستي در دوران نوجواني را بنويسيد؟  19

  1  )كتاب درسي 113و  112ي  ها مكمل متن صفحه(  .روف و نهي از منكر را بيان كنيددو مورد از آثار منفي ترك امر به مع  20

  1  )كتاب درسي 88ي  مكمل متن صفحه(  ؟شودنتا پيوند دوستي سست  شود چه رفتارهايي باعث مي  21

  1  )كتاب درسي 120ي  مكمل متن صفحه(  .انفاق را تعريف كنيد  22

  1  )كتاب درسي 123و  122هاي   متن صفحه مكمل(  .شرايط واجب شدن زكات را بنويسيد  23

  5/1  )كتاب درسي 104ي  مرتبط با متن صفحه(  .ها براي شكست جمهوري اسالمي ايران را توضيح دهيد سه نمونه از اقدامات ابرقدرت  24

  5/1  )كتاب درسي 116ي  همشابه خودت را امتحان كن صفح(  تر است؟ مؤمنان براي اجراي امر به معروف و نهي از منكر بيش  مسئوليتچرا   25
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  .مشخص كنيدگزينه صحيح را با عالمت
هاي شناخت خدا  يك از راه كدامبا » هر ورقش دفتري است معرفت كردگار    /  برگ درختان سبز در نظر هوشيار«شعر   1

  )كتاب درسي 16و  15هاي   مكمل متن صفحه(  ارتباط دارد؟
   شناخت صفات الهي) ب   تفكر در كتاب آسماني) الف
   تفكر در سرنوشت گذشتگان) د     خلقت تفكر در كتاب) ج

5/0  

   است؟ نادرست) عج(هاي زير در مورد اتفاقات پس از ظهور حضرت مهدي  يك از گزينه كدام  2
  )كتاب درسي 52 و 45 يها صفحه ،مكمل  خودت را امتحان كن(    

   ها شلوغ است ها و زندان دادگاه) ب   گيرد ميعدالت سراسر جهان را فرا ) الف
   شود علم و دانش شكوفا مي) د   بارد از آسمان و زمين بركت مي) ج

5/0  

  )كتاب درسي 67و  66هاي   مكمل متن صفحه(  ؟نيستصحيح  يشرايط وضواز يك از موارد زير  كدام  3
   پاك بودن آب وضو) ب     ترتيب) الف
   بودن مانع در اعضاي وضون) د     بودن آب وضو مضاف) ج

5/0  

  )كتاب درسي 77و  76ي ها  مكمل متن صفحه(  ز موارد زير نماز باطل است؟يك ا در كدام  4
   خنديدن غير عمدي) ب   هاي ريز غذا در بين نماز رت دادن ذرهوق) الف
   بين نمازغيرعمدي حرف زدن ) د     باطل شدن وضو) ج

5/0  

هاي دوست خوب  يك از ويژگي كدام با» هاي مرا به من هديه دهد ت كه عيبترين دوستانم كسي اس محبوب«ي  جمله  5
  )كتاب درسي 86ي   ن صفحهمكمل مت(  ارتباط دارد؟

   دوري از گناه) ب     خيرخواه بودن) الف
  اهل فكر و انديشه) د     روي ميانه) ج

5/0  

  )كتاب درسي 105و  104هاي   مكمل متن صفحه(  ترين سالح دشمن در مقابل مردم ايران چيست؟ خطرناك  6
   نظامي ي حمله) ب     اقتصادي ي رهمحاص) الف
   شبيخون فرهنگي) د     افكني تفرقه) ج

5/0  

  )كتاب درسي 122ي  مكمل متن صفحه(  ؟گيرد نمييك از موارد زير زكات تعلق  به كدام  7
   گاو) ب     گندم) الف
   طال) د     برنج) ج

5/0  

  .صحيح يا غلط بودن جمالت زير را مشخص كنيد
  )كتاب درسي 25ي  مكمل متن صفحه(   .اي دوطرفه وجود دارد عمل رابطهميان ايمان و   8

   غلط     صحيح
5/0  

  )كتاب درسي 34ي  مكمل متن صفحه(   .عقايد باطل و خرافي فقط در زمان پيامبران بوده است  9
   غلط     صحيح

5/0  
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 )كتاب درسي 57ي  مكمل متن صفحه(   .تعالمان و دانشمندان ديني اس ي هدايت و رهبري مردم در عصر غيبت بر عهده  10
   غلط     صحيح

5/0  

 )كتاب درسي 115ي  صفحهمكمل متن (   .هدف در نهي از منكر اين است كه انسان خطاكار به اشتباهاتش ادامه ندهد  11
   غلط     صحيح

5/0  

  )كتاب درسي 137ي  همكمل متن صفح(  .اي از جهاد دفاعي است با خوارج نهروان نمونه) ع(جنگ حضرت علي   12
   غلط     صحيح

5/0  

  .جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد
  5/0  )كتاب درسي 78ي  مكمل متن صفحه(  .است ……………شكستن نماز واجب از روي اختيار   13

  5/0  )كتاب درسي 113ي  مكمل متن صفحه(  .مانند قطره در مقابل دريايي پهناور و عميق است ……………كارهاي نيك در مقايسه با  ي همه  14

  5/0  )كتاب درسي 122ي  مكمل متن صفحه(  .است ……………زكات در اصل به معناي   15

  .است ……………ي  زنده شدن روحيه ،باالترين پيشرفت ملت ايران نسبت به زمان قبل از پيروزي انقالب  16

  )كتاب درسي 99ي  مكمل متن صفحه(
5/0  

  5/0  )كتاب درسي 89ي  مكمل متن صفحه(  .شود مي ……………و  ……………ستان موجب افراطي ميان دو ي عالقه  17

  5/0  )كتاب درسي 132ي  مكمل متن صفحه(  .است ……………جهاد در فرهنگ اسالمي به معناي   18
  .به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد

  1  )كتاب درسي 22ي  مكمل متن صفحه(  )يدتوضيح ده(ست؟ ا آيا شناخت ما از خداوند به تنهايي براي عمل به دستورات الهي كافي  19

  1  )كتاب درسي 50ي  مكمل متن صفحه(  ند؟ا كدام )عج( چهار مورد از وظايف منتظران واقعي امام زمان) ع(با توجه به فرمايش امام رضا   20

  1  )كتاب درسي 58ي  مكمل متن صفحه(  شناسان و فقيهان واقعي چه كساني هستند؟ اسالم  21

  1  )كتاب درسي 75ي  مكمل متن صفحه(  اوند در نماز به چه معناست؟حمد و تسبيح خد  22

  5/1  )كتاب درسي 90تا  88هاي   مكمل متن صفحه(  حدود و وظايف دوستي را نام ببريد و يك مورد را به دلخواه توضيح دهيد؟  23

  1 )كتاب درسي 105ي  مكمل متن صفحه(؟نيستتر از مجاهد شهيد در راه خدا  پاداش چه كساني كم) ع(با توجه به فرمايش حضرت علي   24

  5/0  )كتاب درسي 106ي  مشابه خودت را امتحان كن صفحه(  هاي مختلف در كشورهاي اسالمي چيست؟ هدف اصلي دشمنان از اجراي نقشه  25

  5/1  )كتاب درسي 114تا  112هاي   مكمل متن صفحه(  .سه مورد از آثار ترك امر به معروف و نهي از منكر را بيان كنيد  26

    )نمره 75/0هر مورد . (اصطالحات زير را تعريف كنيد  27
  )كتاب درسي 123ي  مكمل متن صفحه(  :خمس) الف
  )كتاب درسي 125ي  مكمل متن صفحه(  :وقف) ب

5/1  

  1  )كتاب درسي 135ي  مكمل متن صفحه(  .جهاد دفاعي را توضيح دهيد  28
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   .را مشخص كنيدزير صحيح يا غلط بودن معناي كلمات   1
 )كتاب درسي 36ي  مرتبط با فعاليت اول صفحه(  غ   ص   دهند انجام مي                    كانوا يعملون) الف
 )كتاب درسي 56ي  مرتبط با فعاليت اول صفحه(  غ   ص   خواهند آمرزش مي                       رونَغفيستَ) ب

5/0  

   .معناي صحيح كلمات زير را انتخاب كنيد  2
 )كتاب درسي 26ي  مرتبط با فعاليت اول صفحه(  فرستاده                         كننده   ارسال                      مرسل) الف
 )كتاب درسي 46ي  با فعاليت اول صفحه مرتبط(  آرامش                                  آرامگاه                        ةسكينَ) ب

5/0  

 )كتاب درسي 60و  50 ، 40 ، 26 كلمات صفحات مرتبط با(  .لغات قرآني زير را ترجمه كنيد  3
  1  (               )         نذر م         (               ) اَضَلَّ (               )         اَصلحوا (               )         نا يسرْ

 )كتاب درسي 56و  50 ، 46 ، 31 كلمات صفحاتمرتبط با (  )فارسي اضافه است ي يك كلمه( .مناسب وصل كنيد معانيرا به  كلمات زير  4
  موفقيت  عسي   
   نيازمند  ساء  
  مرگ  فَوز   
  شايد  سائل   

  چه بد است  

1  

   .كامل كنيد ي عبارات زير را ترجمه  5
 )كتاب درسي 6مورد  21ي  قرآن در خانه صفحهبا مرتبط با انس (  را …… ،ي آن پس زنده كرديم به وسيله   ةً ميتاًده بلنا بِشَرْنْفَاَ) الف
)كتاب درسي 7مورد  47ي  صفحهقرآن در خانه با مرتبط با انس (  …………پوشاند بو   عنهم سيئاتهِم كَفَِّرو ي) ب

1  

   .هاي قرآني زير را ترجمه كنيد ركيبت  6
)كتاب درسي 1مورد  31ي  مرتبط با فعاليت دوم صفحه(  ……هذا بصĤئرُ للنّاسِ ) الف

 )كتاب درسي 5مورد  36ي  با فعاليت دوم صفحهمرتبط (  ……و ال هم يحزنون ) ب
 )كتاب درسي 2مورد  40ي  صفحه دوم مرتبط با فعاليت (  ……صدوا عن سبيلِ اهللا  و) ج
 )كتاب درسي 6مورد  46ي  صفحه دوممرتبط با فعاليت (  ……تَجري من تَحتَها النهار ) د

2  

   .آيات قرآني زير را ترجمه كنيد  7
 )كتاب درسي 1مورد  57ي  در خانه صفحه مرتبط با انس با قرآن(  ……قينَ في جنّات و عيونٍ انَّ المتَّ) الف
 )كتاب درسي 4مورد  51ي  قرآن در خانه صفحه با مرتبط با انس(  ……سخر قَوم من قَومٍ ا ال يها الَّذين آمنويا اي) ب
 )كتاب درسي 7مورد  31ي  فعاليت دوم صفحهمرتبط با (  ……سواء محياهم و مماتُهم ) ج
 )كتاب درسي 3د مور 47ي  قرآن در خانه صفحهبا  با انسمرتبط (  ……و هللاِ جنود السماوات و االرضِ ) د

4  
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