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  بارم  متن سوال  
    )نمره 5/1( .آيات) الف  
  هاي پيامبران اشاره دارد؟  به كدام يك از ويژگي) ان الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا(ي  آيه  1

  
5/0  

  . به كدام يك از آثار ايمان اشاره دارد و سپس آيه را ترجمه كنيد) اهللا تطمئن القلوب اال بذكر(ي  آيه: بيان كنيد كه  2
  
  
  
  

1  

    )هنمر 2. (كنيدجاهاي خالي را با كلمات مناسب پر ) ب  

  5/0  . الگوهاي مناسبي هستند....... ................................. ،براي ساختمان شخصيت ما  1

  5/0  . ....................................اعتقاد به ظهور منجي مختص شيعيان   2

  5/0  .است...... ............................... با آب مباح وضو و غسل،  3

  5/0  . است..... .................................توانيم غسل كنيم راه حل  در مواردي كه نمي  4

    صحيح      غلط                                   )نمره2. (صحيح يا غلط بودن عبارات زير را مشخص كنيد)ج  

  5/0  . به يكتاپرستي دعوت كرد بارها عموي خود آزر را ) ع(براهيم حضرت ا  1
  5/0  هستند ) عج(فقيهان نايب امام زمان   2
  5/0  . وضو با آب رودخانه باطل است  3
  5/0  . سرهم انجام دادن مراحل وضو است مواالت پشت  4

    )نمره 3.(انتخاب كنيد) د  
  5/0  .است )تسبيح -ستايش(حمد به معني   1
  5/0  .گويند مي )شناخت -ايمان(محرك به سوي عمل را   2
  5/0  .بود )فرعون - نمرود() ع(پادشاه زمان حضرت ابراهيم   3
  5/0  . است )مستقيم - عكس(ي  ي ايمان و خرافات يك رابطه رابطه  4
  5/0  .است )خبرگان -شوراي اسالمي(ي مجلس  تعيين رهبر به عهده  5
  5/0  .صحيح است )مضاف -مطلق(وضو با آب   6

    )نمره 1. (پاسخ كوتاه دهيدبه سواالت ) هـ   
  كنيم؟ خدا از هر عيبي منزه است را با چه عبارتي بيان مي  1

  
5/0  

    ادامه سواالت پشت صفحه  
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  . دو راه تقويت ايمان به خدا را نام ببريد  2
  
  
  
  

5/0  

    )نمره 5/10. (به سواالت پاسخ كامل دهيد) و  
  .ها را نام ببريد آن. كردتوان استفاده  براي شناخت خدا از دو راه مي  1

  
  
  
  

1  

  .صفات ثبوتي را با ذكر دو مثال تعريف كنيد  2
  
  
  
  

1  

  فرمايد؟  دل چه مي ي پايداري ايمان در درباره) ع(دق امام صا  3
  
  
  
  

1  

  . را بنويسيد) ع(ي يك نمونه تسليم خدا بودن حضرت موس  4
  
  
  
  

1  

  . را بنويسيد) عج(راز طول عمر امام زمان   5
  
  
  
  

1  

  .شرايط ظهور را بنويسيد  6
  
  
  
  
  

1  

    ي بعدادامه سواالت صفحه  
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  شد؟ ) عج(توان يار امام زمان  چگونه مي  7
  
  
  
  

1  

  ها پيروي كرد؟ هايي داشته باشند تا بتوان از آن فقيهان در عصر غيبت بايد چه ويژگي) ع(امام صادق  طبق حديث  8
  
  
  
  
   

1  

  . را بنويسيد) ره(دو ويژگي امام خميني   9
  
  
  
  

1  

  . سه مورد از مواردي كه بايد تيمم انجام داد را بنويسيد  10
  
  
  
  
  

5/1  

  16  جمع نمره  
 

 

 

 .دانش آموزان گرامي لطفا جهت مشاهده پاسخ آزمون و نمونه سواالت آزمون هاي بعدي به كانال بانك سواالت مراجعه نماييد

https://telegram.me/banksoalnokhbegan  
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  متن پاسخ  
  )نمره5/1.(آيات) الف  
  )5/0(استقامت و پايداري در راه خدا   1
  )75/0. (گيرد ها آرام مي همانا با ياد خدا دل - )25/0(آرامش   2

  )نمره2(.جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد) ب  
  )5/0(پيامبران   1
  )5/0(نيت   2
  )5/0(صجيج   3
  )5/0(انجام تيمم   4

  )نمره2.(صحيح يا غلط بودن عبارات زير را مشخص كنيد) ج  
  )5/0(صحيح   1
  )5/0(صحيح   2
  )5/0(غلط   3
  )5/0(غلط   4

  )نمره3(.انتخاب كنيد) د  
  )5/0(ستايش   1
  )5/0(ايمان   2
  )5/0(غرور   3
  )5/0(عكس   4
  )5/0(خبرگان  5
  )5/0( مطلق  6

  )نمره1(.به سواالت پاسخ كوتاه دهيد ) هـ  
  )5/0(سبحان اهللا   1
  ))25/0 (هر مورد(ها و دوري از گناهان  انجام نيكي –ياد و ذكر خدا   2

  )5/10.(به سواالت پاسخ كامل دهيد) و  
  ))5/0(هر مورد (تفكر در كتاب خلقت  –تفكر در كتاب آسماني   1
  )25/0( .و عقل) 25/0(مانند علم ) 25/0(دهيم  و به خدا نسبت مي) 25/0(گيرند  صفاتي كه از كمال سرچشمه مي  2
  )نمره 1. (كند دوري از گناهان است آنچه ايمان را در دل تقويت مي  3
خود آگاه بود  با اينكه آن حضرت از خشم فرعون به) 25/0(اسرائيل را آزاد كند  فرمان داد نزد فرعون برود و بخواهد تا بني) ع(خدا به حضرت موسي   4

. و عالوه بر دعوت او به يكتاپرستي خواستار آزادي بني اسرائيل شد) 25/0(و احتمال هرگونه خطري وجود داشت به اين مأموريت عمل كرد ) 25/0(
)25/0(  

  )25/0. (از نظر پزشكي عمر طوالني ناممكن نيست) 25/0(نهصد و پنجاه سال پيامبري كرده است ) ع( وححضرت ن  5
بنابراين طوالني بودن عمر آن حضرت با اذن خدا ممكن ) 25/0(اي را رعايت كند از عمر طوالني برخوردار خواهد بود  كسي مسائل بهداشتي و تغذيهاگر 
  )25/0. (است

  )5/0( .و وجود ياران با وفا) 5/0(آمادگي مردم جهان براي همراهي   6
  )25/0( .اخالق نيك - )25/0(گشايي از گرفتاران  گره - )25/0(دوري از گناهان  - )25/0(با انجام واجبات ديني   7
  )25/0. (پرهيزكار باشند - )25/0(مطيع دستور خدا باشند  - )25/0(برخالف هواي نفس رفتار كنند  - )25/0(از دين خود محافظت كنند   8
تا  59و يا هر ويژگي ديگري كه از برداشت صفحات ) 5/0(زندار و سياستمداري آگاه بود  عابدي شب) 5/0.(هاي شوم دشمن را برمال كرد با انقالب نقشه  9

  . نوشته شود 61
  )5/0( .وقت تنگ باشد - )5/0(آب كم باشد و اگر وضو بگيرد از تشنگي به سختي بيافتد  - )5/0(آب غصبي باشد   10

  


