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1  

  درمورد امربه معروف و نهي ازمنكر:

  5/0  نادرستدرست                                                 دهيم، يك موفقيت است.معروف و نهي ازمنكري كه انجام مي به هرامر  3

  5/0  نادرستدرست        كنيم.،عملكنيمو نهي ميامر آنچه ازمنكر،خوب است خودمان بهمعروف و نهيامربه بيشتر تأثيريبرا  4

  ماييد.ـصحيح را انتخاب نجواب شده،جواب دادهبين دو از ،زيرهايبراي سوال

  5/0  مواالت )  -( ترتيب   است؟    ،صحيحوضوي كدام شرط وضو،نينداختن بين كارهايفاصلهدادن و انجامسرهم پشت  5

  5/0  ) فرهنگينشبيخو  - تحريم اقتصادي (      چيست؟ ايران،عزيز ملّت  استعمارگران دربرابر سالحترين و آخرينمخرب  6

  كنيد.شده، كاملهاي دادهلمههاي مناسب ، از بين كهاي زير را با كلمهجمله

  5/0  آسماني )  -باشد.  ( خلقت  ....... مي............... صفات خداوند، تفكّردركتاب بهترين راه براي شناخت  7

  5/0  شناخت )  -( ايمان      .......... است.  ..يا حقيقت، .......... باورقلبي كامل به يك موضوع و اعتماد و  8

9  
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     ب                                                                       الف                                   

 است مستحبالف)                                      شكستن نـماز واجب از روي اختيار. 1

 است ب) حرام                           D وضوگرفتن، هنگام زيارت حرم امامان .2

 ج) اشكال ندارد           . درحال حركت باشد واجب آنمازي كه بخشي ازذكر ن .3

   است باطل) د                                                                                               

5/1  

    مشخص كنيد. �با عالمت  را پاسخ درست سوال هاي زير

10  
  مانند قطره در برابر دريايي پهناور، است؟در مقايسه با كدام عمل تمام كارهاي نيك،        باتوجه به فرمايش امام علي

  ماز و روزهـن د)       ج) امربه معروف ونهي ازمنكر                  ب) خمس و زكات                        حج و جهادالف) 
5/0  

11  

  سازد، چيست؟آن را برآورده مي         كه حضرت مهدي مؤمنانپيامبران و آرزوي تمام 

  ابودي ظالـمان      ب) برپايي جنگ براي ن            الف) ايجاد حكومت عدل جهاني                    

          د) كمك به فقيران و نيازمندان جهان             ج) رسيدن به حاكميت حكومت جهاني            

5/0  
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   باشد؟درمورد آثار كدام عمل، مي            هاي زيرباتوجه به حديث پيامبراكرمجمله  12

 بسترت  و ست.انماز  بيدنت درآن حال برايت،خوا را انجام بده.روز آن  ميسراست، شب و اگر افزايد.مي برعمرت خداوند« 

  ( ................................. )   » بود. خواهد مسجد براي تو

5/0  

مريم از  .دهدهاي دوستش را به او هديهعيبو .گناه نباشداهل .باشداهل فكر خوب بايد،يك دوست: گفتمريم  فاطمه به  13

  داد. راجوابش        صادقفاطمه باتوجه به سخن امام ها را دارد؟يك ازاين ويژگيكدامتوترين دوستمحبوب سيد:او پر

  ......................................... فرمودند؟بيان ترين دوستمحبوبكدام ويژگي باالرا براي        شما بنويسيدكه امام صادق

5/0  

  بنويسيد. هاي انفاق و بخشش را فايده سه مورد از  14
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  )چه منابعي است؟ (دو مورد زفتواهاي فقيهان برگرفته ا  15

1-                                                               2-  

1  

  ؟چيست فرهنگي، جنگ نظامي و شبيخون هدف اصلي دشمن از تحريم هاي اقتصادي،  16

  

1  

  .بنويسيد را        شرط مهم ازشرايط ظهور حضرت مهدي دو  17

1-         

2-   

1  

  دادن دارد؟ارزش بيشتري نسبت به صدقه چرا قرض دادن  18

  

1  

  بنويسيد؟ نهي ازمنكر را به معروف و آثار ترك امر مورد از دو  19

1-             

2-   

1  

چه  د، مسلمانانخطر بيندازننيت مردم را به ما و اسالمي بپردازند اي سركش به مبارزه با نظامجامعه اسالمي، عده در اگر  20

  اي دارند؟وظيفه
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ها را در نآو انتخاب نماييد  ،شودنماز باطل ميصورت گيرد  چه سهوي ياو چه عمدي سه مورد را كه  ازبين كارهاي زير،  21

  جاي مشخص شده، بنويسيد.
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به عنوان يك انسان  كرد.اوگفت:زندگي امام      دوستانش درباره شخصيت امام علي       صحبت مي روزگذشته حسين با  22

درعمل به دستورات  ام كهبسته عهد خداي خود، با شب قدر گذشتهمن از :محمدگفت است. براي ما الگويي كامل مؤمن،

  به تالوت قرآن بپردازم. دركنار اقامه نمازهايم،كه ديگر اينالهي هيچ كوتاهي نكنم و 

  بنويسيد.، دآن اشاره شگوي دوستانه به و كه دراين گفت را تقويت ايمان به خدادستيابي و هاي  راه شما سه مورد از

1-                                                   

2-                                                       

3-       

5/1  

درجاي  ب نماييد ورا انتخا دبماننها پايداربايد به خوبي رعايت كرد تادوستيروي دردوستي ميانهسه مورد ازكارهايي كه در   23

  بنويسيد. ،مشخص شده
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 !ضمن عرض سام و خداقوت خدمت همکاران عزیز
را برسانند، نمره کامل  د و منظورندرتصحیح اوراق لطف نمایید چنانچه دانش آموزان با عباراتی دیگر غیر از این پاسخنامه جواب داده باش

 گرامی قابل احترام می باشد. اندرنظرگرفته شود. دراین راستا نظر همکار
 2/0 (52/0نینَ   ) هرمورد مُؤمِ  -اأعلَونَ    8

5 
            یابه جواب )پیروزی درجنگ(  –ویا )ترساندن دشمن خدا و دشمن خود(  –ترساندن دشمن و جلوگیری ازجنگ 

 8 مشابه آن، نمره داده شود.) ترساندن دشمن ( ویا جواب های 

 2/0 درست 3
 2/0 درست 4
 2/0 مواات 2
 2/0 شبیخون فرهنگی 6
 2/0 انیآسم 7
 2/0 ایمان 1
 2/8 (2/0) هرمورد                 باطل است  -3                مستحب است -5             است حرام -8  3

 2/0 ونهی ازمنکر ج( امربه معروف 80
 2/0 الف( ایجادحکومت عدل جهانی 88
 2/0 وضو داشتن  یا ) باوضو بودن ( 85
 2/0 .هدیه دهدعیب های دوستش را به او  83

84 

 بخش زیادی ازگناهان و جرم های –فاصله طبقاتی بین نیازمند و فقیرکم می شود  –رسد به دست نیازمندان میثروت 
مسئولیت بین مردم بیشتر احساس  –شوند تر مینسبت به هم مهربانمردم  –کن می شود ناشی از فقر ازجامعه ریشه

( به جواب های مشابه 2/0) سه مورد صحیح کافی است و هرمورد  شود.کم میو امنیت درجامعه حاآرامش  –شود می
 وصحیح دیگر نمره تعلق گیرد

2/8 

 8 ( 2/0احادیث معصومین     ) هرمورد  -5قرآن             -8 82
 8 دنمره کامل تعلق گیرد()چنانچه با عباراتی دیگر منظور رسانده شو     نابودی باورهای دینی مردم و دورکردن آن ها از اسام 86

87 
که تا پای جان درراه اهداف و آرمان های امام  وجودیاران باوفایی -5 آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام -8

 8 بایستند.

81 
درقرض دادن فرد  –فعالیت و کسب و کار را به دنبال خود دارد.   -شود. حفظ آبروی افراد میزیرا قرض دادن موجب 

 8 باکارکردن به فکربازگردادن هست. )به یک مورد که اشاره شود کافی است(

83 

زشتی بسیاری از کارها ازبین   -یابد. ناپسند رواج میکارهای  –شوند. بت به سرنوشت یکدیگر بی تفاوت میمردم نس
برمردم مسلط افرادفاسد  – شود.می تعالیم دین در بین مردم فراموش –شود. و به عنوان کارخوب شناخته می رودیم

 شود. مستحق عذاب الهی میجامعه  –شود. برداشته میرحمت و برکت خدا  - شوند.می
 گیرد.صحیح دیگر نمره تعلق می( به موارد مشابه نمره 2/0وهرمورد )دو مورد کافی است

8 
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50 
نمره( به جهاد ومقابله با این افراد برخیزند وخطر آنان را ازجامعه  2/0مسلمانان موظف اند با دستور حاکم اسامی )

 8 نمره( 2/0دورکنند.)

 2/8 نمره( 2/0)هرمورد مازـزیادکردن ارکان نو  کم  -3        ماز  ـن هم زدن صورت به  - 5      برگرداندن ازقبله  روی -8 58

55 
 کامل برای مااست.  یا ) الگو قراردان انسان های مومن ( الگویبه عنوان یک انسان مومن،زندگی امام علی  -8
 درعمل به دستورات الهی کوتاهی نکنم  یا ) انجام نیکی ها و دوری ازگناهان ( -5 

 (نمره 2/0) هرمورد                                درکنار اقامه نمازهایم، به تاوت قرآن بپردازم. یا ) یاد و ذکر خدا(            -3
2/8 

53 
                         خودداری ازگفتن تمامی اسرار به دوست  -3    پرهیز از عاقه افراطی    -5نداشتن توقع بیجا از دوست       -8

 2/8 نمره(2/0)هرمورد                                                                                                                                                

 موفق و پیروز باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




