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  :نمره به حروف:                 نمره به عدد:                          شماره صندلي:                                    نام و نام خانوادگي
  
  

  بارم  متن سوال  
    )نمره 2. (آيات) الف  
  .كند هرجا كه باشيم خدا با ماست را بنويسيد اي كه بيان مي آيه  1

  
  

5/0  

  .را ترجمه كنيد) و ما ارسلناك اال رحمة للعالمين(ي  آيه  2
  
  

5/0  

  .را تكميل كنيد) لكم..... ....................................... .........................................و قال ربكم (ي  آيه  3
  

1  

    )نمره 3. (جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد) ب  

  5/0  .كرده دوري كنيم............... ..................آن است كه از آنچه خداوند شكر نعمت   1

  5/0  .ديد از او راضي نبود، موجودات ترسناك را مي....... ..............................آن جوان چون   2

  5/0  . بود........ ..........................از سفر، ) ع(منظور امام سجاد   3

  5/0  .گويند مي......... .........................احساس با ارزش بودن را   4

  5/0  . مشهور است........ ..............................شب هجرت پيامبر به   5

  5/0  .بود............ ........................بخرد  كه حاضر شد گردنبد را از آن فقيركسي   6

    صحيح           غلط                                               )نمره 2. (بودن عبارات زير را مشخص كنيدصحيح يا غلط ) ج  

  5/0  . خدا دعا كردن است هاي جلب ياري ترين راه يكي از مهم  1

  5/0  .از او اجازه گرفتند زيركنگهبانان براي بردن   2

  5/0  . اش سبب فشار قبر او شده بود بد اخالقي سعد با خانواده  3

  5/0  . جز يك شمشير، يك زره و يك شتر چيزي نداشت) س(هنگام ازدواج با حضرت فاطمه ) ع(امام علي   4

    )نمره 2. (انتخاب كنيد) د  
  5/0  .نعمت است )ناسپاسي -شكر( ،زورگويي به ديگران به خاطر جسم قوي  1
  5/0  .بود )بهلول - هارون(عباسي  ظالم خلقاييكي از   2
  5/0  .بود )يهوديان -مسلمانان(مربوط به  قلعه هاي خيبر  3
  5/0  . است )خندق -احد(با عمروبن عبدود مربوط به جنگ ) ع(مقابله امام علي   4

    ادامه سواالت پشت صفحه  
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    )نمره5/0(.كامل كنيد) هـ  
  .جدول زير را كامل كنيد  1

  ناسپاسي  شكر  نعمت

    ها پيروي از آن  پيامبران

  گويي دروع    زبان
  

5/0  

    )نمره 5/5. (به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد) و  
  .مندي از ياري خدا را نام ببريد دو راه بهره  1

  
  

5/0  

  رسم مردم آن شهر چه بود؟  2
  
  

5/0  

  هايي را براي انتخاب داشت؟ زيرك چه راه  3
  
  

5/0  

  .زيرك و دنيا را بنويسيد دو شباهت داستان  4
  
  

5/0  

  ا بروند؟اني اصالً دوست ندارند از اين دنيچه كس  5
  
  

5/0  

  )مورد2(توان خود را براي مرگ آماده كرد؟  چگونه مي) ع(طبق سخن امام علي   6
  
  
  

5/0  

  .دو ويژگي اخالقي پيامبر را بنويسيد  7
  
  

5/0  

  به چه دليلي اداره حكومت را پذيرفت؟ ) ع(امام علي   8
  
  

5/0  

  از قاضي ناراحت شد؟ ) ع(چرا امام علي   9
  
  

5/0  

    ي بعدادامه سواالت صفحه  
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  چرا آن مرد مسيحي مسلمان شد؟   10
  
  

5/0  

  . در اجتماع را بيان كنيد) س(يك نمونه از حضور حضرت فاطمه   11
  
  

5/0  

    )نمره 5. (پاسخ كامل دهيدبه سواالت زير ) ز  
  ترسيم را ابوذر چگونه پاسخ داد؟  چرا ما از مرگ مي  1

  
  
  
  

1  

  فرمايد؟  پيامبر درباره انجام كارهاي شخصي توسط خود انسان چه مي  2
  
  
  
  

1  

  فداكار كيست؟   3
  
  
  
  
  

1  

  .را نام ببريد) س(چهار ويژگي حضرت فاطمه   4
  
  
  
  
  

1  

  . روايت زير از پيامبر را تكميل كنيد  5
  . خدا فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نيز دوست دارد(

  .....................).................................................................................................................................................................................................خداوند 

  

1  

  20  جمع نمرات      
 .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  
  )نمره 2(آيات ) الف  
  )5/0(و هو معكم اينما كنتم   1
  )5/0(براي جهانيان  تو را نفرستاديم مگر رحمتيو   2
  ))5/0(هر مورد (ب استج - ادعوني  3

  )نمره 3. (جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد) ب  
  )5/0(حرام  1
  )5/0(مادرش   2
  )5/0(سفر آخرت  3
  )5/0(عزت نفس  4
  )5/0(ليلة المبيت  5
  )5/0(عمار ياسر  6

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

  )نمره 2. (انتخاب كنيد) د  
  )5/0(ناسپاسي   1
  )5/0(هارون   2
  )5/0(يهوديان   3
  )5/0(خندق   4

  )نمره5/0(.كامل كنيد) هـ  
1        

  )25/0(انكار يا عدم پيروي    
      )25/0(راستگويي  

  )نمره5/ 5(.به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد) و  
  ))25/0(هر مورد (ياري دادن - صبر و تقوا  1
  )5/0. (كردند شد را به مدت يكسال به عنوان پادشاه انتخاب مي اولين كسي كه وارد شهر مي  2
  )25/0. (براي همه از اين مدت خود را آماده كند و يا) 25/0(يا به خوشگذراني بپردازد   3
  )25/0( .كسي از زمان رفتن خود خبر ندارد - ) 25/0(هر دو يك مدت محدودي دارند   4
  )5/0(كافران و بدكاران   5
  ))25/0(هر مورد (عمل به واجبات  - پرهيز از گناهان  6
  ))25/0(هر مورد (عزت نفس  - بزرگوراي و محبت  7
  ) 25/0. (مظلوم را از ظالم بگيرند حقو ) 25/0(چون خدا پيمان گرفته تا در برابر ظالمان سكوت نكنند   8
  )5/0. (كرد بيشتري چون ميان او متهم تفاوت قائل شد و به امام اداي احترام  9
  )5/0. (اي نداشت امتياز ويژهچون عدالت را در رفتار اسالمي ديد و اين كه امام مسلمانان با وجود اين مقام در دادگاه   10
  )5/0( مدينه هاي ايشان در مسجد خطبه  11
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  )نمره 5. (به سواالت زير پاسخ كامل دهيد) ز  
  )5/0. (ايد را خراب و ويران كرده خود و آخرت) 5/0(ايد  را آباده كرده ي خودزيرا دنيا  1
  )5/0( .حتي درخواست براي چوب خالل دندان )5/0(هيچ وقت انجام كارهاي شخصي خود را از ديگران نخواهيد   2
  )5/0. (گذرد از مال، سالمتي، خانواده و حتي جان خود مي) 5/0(فداكار كسي است كه براي خدمت به دين و جامعه خود   3
  ))25/0(هر مورد (زيستي  ساده –اهميت به خانوداه  - عالقه شديد به پيامبر - حيا  4
  )5/0. (شود و با خشم او خشمگين مي) 5/0(با خوشحالي فاطمه خشنود   5

  


