
امتحـانات نهایـــــــــــــی!...

خیلی از دانش آموزان با شنیدن عنوان امتحانات نهایی حس خوبی ندارند 

شاید این حس بیشتر به دلیل ناآشنا بودن دانش آموزان با این مقوله 

از  تا مجموعه ای  گرفتند  تالیف گاج تصمیم  باشد به همین دلیل شورای 

سؤاالت امتحان نهایی برگزار شده در سراسر کشور را جمع آوری کرده و با 

پاسخ تشریحی در اختیار  شما دانش آموزان عزیز قرار دهند تا از همه جهات 

از جمله نوع، سطح و بودجه بندی سواالت امتحان نهایی آشنا شوید.

امیدواریم این مجموعه یاری دهنده شما باشد تا با آرامش کامل و بدون 

هیچ استرسی در جلسات امتحانات نهایی خود حضور یابید.

مـــــقـــــدمه
مؤلف
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بارمنمونه سؤاالت امتحانی استان تهران )خرداد 96(
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گزینۀ درست را انتخاب کنید.  

ُکْم ...﴾ چیست؟( 1 ٍة َو ِمْن ِرَباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبه َعُدّوَ اهلِل َو َعُدوݦݦَّ وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقّوَ
ُ

پیام آیۀ شریفۀ ﴿َو أِعّد

کهدرراهخداوندبهشهادتمیرسند. کسانی 2(وبشارتبه کهشمابرترهستید. 1(وسستوغمگیننشویدزیرا

4(وآنانپیوستهباشمادرجنگندتامؤمنینراازدینشانبرگردانند. کنید. 3(وهرچهدرتوانداریدبرایمقابلهبادشمنانآماده

کدام اند؟( 2 در آیۀ ﴿َو ُهَو الَغُفور الَودُود﴾ به دو صفت از صفات خداوند اشاره شده است. آن ها 

2(توبهپذیر-مهربان  1(شکرگزار-آمرزنده

4(بسیارآمرزنده-دوستداربندگان  گاهومهربان 3(بسیاردانا-آ

گرفتن »واجب« است؟( 3 کدام یک از موارد زیر وضو  در 

4(دستزدنبهآیاتقرآن 3(زیارتاهلقبور 2(هنگامتالوتقرآن 1(همراهداشتنقرآن

گزینه های زیر نادرست است؟( 4 کدام یک از 

1(ازعواملاضطرابوپریشانیخاطردرنوجوانانعالقههایافراطیبهدوستاناست.

2(استفادۀبیشازحدوبدوناجازهازوسایلدوستان،پیونددوستیراسستمیکند.

کاریانتظارینداشتهباشد،هموارهازاوخشمگینوناراحتاست. کهازدوستخودجزفدا کسی )3

گفتنتمامیاسراربهدوستاست. کهبرایمیانهرویدردوستیهایمانبایدانجامدهیم، کارهایی 4(یکیاز

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.  

گالب وضو می گیرد. وضوی او باطل است.( 5 میالد با 

پیامبران الهی در برابر مشکالت، صبر و در راه خداوند استقامت می کردند.( 6

گاه خود انسان، متوّجه آن نمی شود. ( 7 اثرپذیری از دوستان، بسیار آرام و تدریجی است و 

که برخی از مردم به خرافات روی می آورند، ضیعف بودن ایمانشان نسبت به خداوند است. ( 8 یکی از دالیلی 

که دشمن را شکست دهد. ( 9 که با دستور خداوند به جهاد با دشمنان برمی خیزد، در صورتی پیروز است  کسی 

کار خیر و پسندیده و بازداشتن هم از ( 10 یکی از مسئولیت های افراد جامعه نسبت به هم، توصیۀ یکدیگر به 

کار ناپسند است.

وصل کنید.  

کنید.  )یک عبارت در ستون سمت ( 11 هر یک از عبارت های ستون سمت راست را به عبارت مربوط به آن در ستون سمت چپ وصل 

چپ اضافه است.(

ازثمراتانقالباسالمی

ازاثراتایمانبهخداوند

دوبرادرودودوستجداییناپذیر

هدفاصلیدشمنازاجراینقشههایشوم

ایمانوعمل

کردنمردمازاسالم دور

احساسپوچیوبیهودگی

رهاییازاحساسبیهودگی

زندهشدنروحیۀخودباوریدرملتایران

2

3
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وصل کنید.  

کنید.  )یک عبارت اضافه است.(( 16 هر یک از عبارت های ستون سمت راست را به عبارت مربوط به آن در ستون سمت چپ وصل 

افزایشمیلبهخرافاتدوستیباافرادخردمند

گرفتنتصمیماتدرستبخششقسمتیازاموالبهنیازمندان 

افزایشاعتمادکمرنگشدنایماندردلانسان

گسترشمهربانیمیانمردم 

سؤاالت ویژه دانش آموزان اهل تشیع

زهرا فکر می کند اعتقاد به ظهور منجی تنها به شیعیان اختصاص دارد. آیا با نظر او موافقید؟ توضیح دهید. ( 17

میان وظایف ولی فقیه با سایر فقها چه تفاوتی وجود دارد؟( 18

کنید:( 19 صحیح یا باطل بودن وضو را در نمونه های زیر مشخص 

الف(درهنگامسفرازآبرودخانهوضومیگیریم.

گالبوضومیگیریم. کدراختیارنداریم،بههمیندلیلبا ب(آبپا

کنید:( 20 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص 

کارنیست. الف(خندۀبلندنمازراباطلمیکندوفرقیبینعمدییاسهویبودناین

گفتنبدونتوجهوازرویفراموشی،باعثبطالننمازمیشود. ب(سخن

 چرا در دین اسالم ارزش قرض از صدقه بیشتر است؟( 21

منظور از خمس چیست؟( 22

 سؤاالت ویژه دانش آموزان اهل سنت

عمر بن عبدالعزیز )رحمة اهلل علیه( در ادارۀ حکومت چه روشی داشت؟( 17

دو مورد از حقوق حکومت بر مردم را بنویسید. ( 18

کنید:( 19 واجب یا سنت بودن وضو را در نمونه های زیر مشخص 

سنت واجب   کعبه الف(هنگامطواف

سنت واجب   ب(هنگامحملجنازه

کنید: ( 20  درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص 

گروضوقبلازسالماولباطلشود،نمازصحیحاست. الف(ا

ب(جاماندنازحرکاتامام،بهاندازۀدوحرکتدرنمازجماعتسبببطالننمازاست.

از میان عبارت های داده شده نام هر یک از انفاق های زیر را بیابید و مقابل آن بنویسید. )یک عبارت اضافه است.(( 21

صدقۀ جاریه - ابراء - اِطعام

الف(بخشیدنطلبازفردمقروض:

ب(ساختنمسجد:

شرایط واجب شدن زکات چیست؟( 22

1/5
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نمونه سؤاالت امتحانی استان خراسان رضوی - نوبت عصر )خرداد 96( 

  گزینۀ درست را انتخاب کنید.

کدام راه خداشناسی پی می برید؟( 1 کردگار« به  از بیت »برگ درختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفتری ست معرفت 

4(آفرینشوخلقتهستی کتابآسمانی )3 2(دلوفطرتانسان 1(سخناندانشمندان

کدام راه زیر را پیشنهاد می دهید؟( 2 برای این که تأثیر امر به معروف و نهی از منکر بیشتر شود، 

کردنمحلبراینشاندادنناراحتیخود 2(ترک کردنبهآنچهدیگرانراتوصیهمیکنیم. 1(عمل

4(رفتاراحترامآمیزودرخواستعدمتکرارخطا کار کردنباشخصخطا 3(بهسردیرفتار

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.  

عقاید خرافی و باطل منحصر به زمان پیامبران بوده است.( 3

داشتن هدف واال و ارزشمند، انسان را از احساس بیهودگی می رهاند.( 4

جاهای خالی را با کلمات یا عبارات مناسب پر کنید.   

جهاد در زبان عربی به معنای،  است.( 5

بر اساس سخن امام علی )ع(: »ایمان و  دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند.« ( 6

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  

حمد و تسبیح خداوند به چه معنا است؟ ( 7

کنید؟ )دو مورد(( 8 شما چگونه می توانید ایمان خود را تقویت 

چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می کردند؟( 9

کلمه اضافه است.(( 10 کنید. )یک  کامل  کلمه های قرآنی داده شده، آیۀ ذیل را  با توجه به 

األعلَوَن - ال تَحَزنوا - مؤِمنیَن - إْن - توَعدوَن

﴾ ُکنُتم  َوأنُتم    ﴿َوالَتهنواَو

گرایمانداشتهباشید. کهشمابرتریدا وسستنشویدوغمگیننباشید،زیرا

کنید.( 11 نوع جهاد را در نمونه های زیر مشخص 

الف(نبردسپاهاسالمباحکومتایراندرصدراسالم:

کشور: ب(جهادمأموراننیرویانتظامیبااشراروقاچاقچیانمسلحدر

کشور اسالمی چه فوایدی دارد؟ )دو مورد(( 12 داشتن آمادگی و مهارت های نظامی برای 

گسترش انفاق مال در جامعه چیست؟ )دو مورد( ( 13 نتیجۀ 

سه نمونه از اقدامات ابرقدرت ها برای شکست جمهوری اسالمی ایران را بنویسید. ( 14

کنید. )دو عبارت ( 15 کامل  کاظم )ع( را در مورد نتیجۀ ترک امر به معروف و نهی از منکر  با توجه به عبارت های داده شده، سخن امام 

اضافه است.( 

شرورترین افراد بر شما مسلط خواهند شد.
تعالیم دین در میان شما فراموش می شود.

بهترین های شما هم اگر دعا کنند، دیگر مستجاب نخواهد شد.
گناه و فساد در جامعه زیاد می شود.

و .« کنیدوگرنه امربهمعروفونهیازمنکر
ً
»حتما

1
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1
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چهار مورد از مبطالت نماز را فقط نام ببرید. ( 17

که پیوند دوستی را سست می کند، فقط نام ببرید. ( 18 مواردی 

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.  

کنید. ( 19 کشورهای اسالمی بیان  هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه های مختلف در 

کرده است، ندهد؟( 20 که در نماز به او سالم  کسی را  در چه زمانی انسان می تواند جواب سالم 

دو مورد از ثمرات انقالب اسالمی را بنویسید. ( 21

کنید. ( 22 چهار مورد از آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان 

کنید و سه مورد از فواید آن را بنویسید. ( 23 انفاق را تعریف 

عالقۀ افراطی در دوستی چه پیامدهایی دارد؟( 24

کسی واجب است؟( 25 جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه 

گزینۀ درست را انتخاب کنید.  

گام دوم غارتگران برای به زانو درآوردن مّلت ایران  است.( 1

2(تفرقهافکنی  1(محاصرۀاقتصادی

کودتا )4  3(جنگ

کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با  مانند قطره در برابر دنیای پهناور و عمیق است.( 2 همۀ 

3(امربهمعروفونهیازمنکر  گرفتن 1(روزه

4(قرائتقرآنوعملبهآن  3(نماز

کدام حالت نماز را باطل می کند؟( 3

کردنبادست 2(اشاره  1(لبخندزدن

4(رویبرگرداندنازقبلهبهطورسهویوعمدی  3(فروبردنذرههایریزغذا

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.   

فتوای فقیهان برگرفته از قرآن و احادیث است.( 4

کم اسالمی یا مرجع تقلید پرداخت.( 5 خمس را باید به حا

اولین مرحله در وضو شستن دست و صورت است. ( 6

جاهای خالی را با کلمات یا عبارات مناسب پر کنید.   

جنگ احد و احزاب جزء جهاد  محسوب می شوند.( 7

کشیدن نماز را  . ( 8 سرفه، عطسه و خمیازه 

گفته می شود.( 9 به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط  

1

1

1

1

1

2

2

1
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به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  

ترجمۀ آیۀ زیر را بنویسید.( 10

ُکنُتم مؤِمنیَن﴾ )سورۀ آل عمران، آیۀ 139( عَلوَن إن 
َ
﴿َو ال َتهنوا َو ال َتحَزنوا َو أنُتم األ

کدام مورد است؟( 11 پرهیز از عالقۀ افراطی به دوست مربوط به 

 احترامبهدوست  میانهرویدردوستی

کسانی واجب است؟  ( 12 جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه 

کنید.  ( 13 از راه های شناخت صفات خداوند دو مورد را بیان 

منظور از تسبیح خداوند چیست؟ ( 14

مواالت در وضو به چه معناست؟ ( 15

یک نمونه از موارد تسلیم پیامبران الهی در برابر امر خداوند را بنویسید. ( 16

از مبطالت نماز دو مورد را نام ببرید. ( 17

باالترین ثمرۀ انقالب اسالمی ایران چیست؟( 18

کنید. )چهار مورد(( 19 آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان 

از راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا دو مورد را نام ببرید. ( 20

کارهایی پیوند دوستی را ُسست می نماید؟ چهار مورد را نام ببرید.( 21 چه 

جهاد در زبان عربی و در فرهنگ اسالمی به چه معناست؟( 22

زکات به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟ )چهار مورد(( 23

کنید.( 24 انفاق را تعریف 

کنید.( 25 از معیارهای مهم انتخاب دوست، دو مورد را بیان 

چرا مؤمنان در مورد امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت بیشتری دارند؟( 26

دو شرط از شرایط ظهور امام مهدی )عج( را بنویسید. ( 27

گزینۀ درست را انتخاب کنید.  

کدام ویژگی دوست است؟( 1 بیت »دشمن دانا بلندت می کند / بر زمینت می زند نادان دوست« مربوط به 

گناه 2(دوریاز  1(اهلفکرواندیشه

4(میانهرویدردوستی  3(خیرخواهبودن

کدام یک از موارد زیر جنگ نرم علیه ملت و فرهنگ ما نیست؟( 2

کماهمیتجلوهدادنحجاب )2  1(تولیدفیلمهایضدایرانی

4(تفرقهافکنی  3(تروروبمبگذاری

کدام یک از جنگ های زیر جهاد ابتدایی است؟( 3

2(جنگمسلمانانبارومیان  1(جنگاحد

4(جنگاحزاب  3(جنگنهروان

1
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ما(91 برای مناسبی نمونههای خود، باالی ایمان دلیل به مؤمن، افراد

رفتار ازاخالقو گرفتن الگو و آنان راهورسمزندگی از باپیروی تا هستند

ایشان،بتوانیمهمچوناینافراد،برایمانخویشبهخدابیفزاییم.

ٍة-ِرباِط-َعُدّوَ(101 ُهم-ُقّوَ
َ
ل

کنیم.2-با(111 1-بادیدناشتباه،رویخودرابرگردانیموبااوبهسردیرفتار

کنیموبااحترام،ازاوبخواهیم مهربانیوبرخوردخوداورامتوجهاشتباهش

که،دیگرآنخطاراتکرارنکند.3-دربرخیموارد،برایاینکهناراحتیخودرا

کافیاست.( کنیم.)ذکردومورد گناهینشاندهیم،بایدآنجاراترک ازانجام

این(121 با ومقابله بهجهاد کماسالمی، بادستورحا مسلمانانموظفند

کنند. افرادبرخیزندوخطرآنانراازجامعۀاسالمیدور

گرفتنملتهایمحرومازانقالب(131 1-پیشرفتعلموفناوری،2-الگو

کافیاست.( اسالمیایران،3-زندهشدنروحیۀخودباوری)ذکردومورد

زیرامومنانولّییکدیگرند،یعنیهمدیگررادوستدارندونسبتبه(141

کهازسعادتو سرنوشتیکدیگر،احساسمسئولیتمیکنند.همانگونه

خوشبختیخودلذتمیبرند،خوشبختیدیگرانسانهانیزبرایشانشیرین

وشادیآوراست.

الف(نداشتنتوقعبیجاازدوست،ب(احترامبهدوست،ج(خیرخواهی(151

گرفتنتصمیماتدرست(161 دوستیباافرادخردمند:

گسترشمهربانیمیانمردم بخششقسمتیازاموالبهنیازمندان:

کمرنگشدنایماندردلانسان:افزایشمیلبهخرافات

پاسخنامه سؤاالت ویژه دانش آموزان اهل تشیع

خیر،اعتقادبهظهورمنجیتنهابهشیعیاناختصاصندارد،بلکهسایر(171

مسلماناننیزبهظهوریکیازفرزندانپیامبروقیاماوبرایبرقراریعدالت

معتقدهستند.درتعالیممسیحیتویهودنیزاعتقادبهنجاتبخشبزرگ

آسمانیبهچشممیخورد.درتوراتوانجیلنیزازچنینمنجیبزرگیسخن

بهمیانآمدهاست.

فقیهانبهپاسخگوییمسائلدینیمردممیپردازند،اماولیفقیهعالوه(181

برپاسخگوییبهمسائلدینی،رهبریجامعۀاسالمیرانیزبرعهدهدارد.

الف(صحیحاست.ب(باطلاست.(191

الف(نادرست،ب(نادرست(201

دیگر(211 سوی از میشود. نیازمندان آبروی حفظ موجب دادن قرض

کسی کاررابهدنبالدارد؛زیرا کسبو انفاقمالدرقالبقرض،فعالیتو

باید بازگرداندنآننیست،امافردقرضگیرنده کهصدقهمیگیرد،بهفکر

کندتامبلغقرضرابرگرداند. کار

کسبمیکند،پساز(221 کار،درآمدی کهازطریق خمس:هرمسلمانی
که بایدیکپنجمآنچهرا صرفهزینههایساالنۀزندگیخودوخانواده،

باقیماندهاستبهعنوانخمسبپردازد.

پاسخنامه سؤاالت ویژه دانش آموزان اهل سنت

کارگزارانحکومتیبهآنانمیگفت(171 اوضمندادناختیاربهعامالنو
کارآنهاستوبهآنها کردنبهفرمانخدا،مهمترین کهعدالتوعمل
باویمشورت پیچیدۀحکومتی و مسائلسخت در فقط میکرد، اعالم
کوچهها،احوال گشتزنیدر کنند.اوشبانهازخانهخارجمیشدوضمن

مردمرابادّقتموردرسیدگیقرارمیداد.

کنندوآنرا(181 کنند.2-نظموامنیترارعایت 1-ازحکومتاطاعت
برهمنزنند.

الف(نادرست،ب(درست(201الف(واجب،ب(سنت(191

الف(ابراء،ب(صدقۀجاریه(211

هرگاهداراییهایفردمسلمان،بهمحدودههایمشخصیبرسدویک(221
کامل،برآنداراییبگذرد،پرداختزکات،واجبمیشود. سالقمری

3 آزمون شمارة

گزینۀ»1«(21گزینۀ»4«(11

درست(41نادرست(31

کهاشارهشود،صحیحاست.((51 کوشش)هرمورد تالشو

عمل(61

میخواهیم(71 الحمدهلل، میگوییم وقتی است. ستایش معنای به حمد
کههرستایشبرایخداست.وقتیمیگوییمسبحاناهللمیخواهیم بگوییم

بگوییم،خداوندازهرنقصوعیبیمنزهاست.

گناهان،3-الگوقرار(81 1-یادوذکرخداوند،2-انجامنیکیهاودوریاز
کافیاست.( دادنانسانهایمؤمن.)ذکردومورد

کلیددستیافتنبهوعدههای(91 کهاستقامت، زیراآناناطمینانداشتند
بزرگالهیاست.

وَن-ِإْن-مؤِمنیَن(101
َ
عل

َ
الَتحَزنوا-األ

کهنوشتهشود(111 الف(ابتدایی،ب(جهادباسرکشانیادفاعی)هرمورد
صحیحاست.(

1-ترساندندشمنوجلوگیریازآغازجنگ،2-پیروزیدرجنگ(121

میان(131 طبقاتی فاصلۀ -2 میرسد. نیز نیازمندان دست به ثروت -1
گناهانوجرمهایناشیاز کمترمیشود.3-بخشزیادیاز ثروتمندوفقیر

کافیاست.( فقرازجامعهریشهکنمیشودو...)ذکردومورد
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کودتا،4-ترور(141 1-تحریماقتصادی،2-حملۀنظامی،3-تالشبرای

)ذکر ... و ایجادجنگداخلی فرهنگی،6- وبمبگذاری،5-شبیخون

کافیاست.( سهمورد

گر(151 شرورترینافراد،برشمامسلطخواهندشدوبهترینهایشماهما

کسر باعث عبارات )جابهجایی شد. نخواهد مستجاب دیگر کنند، دعا

نمرهنخواهدشد.(

به(161 اسرار تمامی گفتن از پرهیز ازدوست،2- بیجا توقع نداشتن -1

دوست،3-پرهیزازعالقۀافراطی

پاسخنامه سؤاالت ویژه دانش آموزان اهل تشیع

الف(درست،ب(درست(181الف(واجب،ب(مستحب(171

معصومین(191 احادیث و قرآن از برگرفته که فقیهان فتوای پذیرفتن زیرا

فقها، فتوای با مخالفت و است امامان پذیرفتنسخنان واقع در است،

و نایب فقیهان، دلیل همین به است، معصومین احادیث با مخالف

زمان در مردم که همانگونه و میروند بهشمار )ع( زمان امام جانشین

کنند،درعصرغیبتنیزبایداز امامانمعصومموظفبودندازآناناطاعت

کنند. جانشینانامامزمان،یعنیفقیهانپیروی

در(201 را آن تا میشود پرداخت تقلید مرجع یا اسالمی کم حا به خمس

کنند، کرموائمۀاطهارمشخصکردهاندصرف کریم،رسولا راههاییکهقرآن

تربیت کشورهایاسالمی، از بامعارفدینی،دفاع کردنمردم مانندآشنا

کافیاست.( کتابهایدینی.)ذکریکمورد دانشمندانعلومدینیوتوزیع

کهبا(211 کسانی گروهیازمردم،یارانامامزمانهستند؛ کنوننیز خیر.ا

گرفتارانواخالق کار گرهگشاییاز گناهان، انجامواجباتدینی،دوریاز

نیکباعثخوشحالیامامزمانمیشوند،یاراماممحسوبمیشوند.این

افرادشایدامامزمان)ع(راهرگزنبینند،اماچونپیوستهدرپیخوشحال

کردنامامهستند،یارایشانبهشمارمیآیند.

وقف:مستحب(221 زکاتفطره:واجب

پاسخنامه سؤاالت ویژه دانش آموزان اهل سنت

الف(صحیح،ب(باطل(171

1-ایجادعدالتاجتماعی،2-تأمینرفاهعمومیانسانها،3-استفاده(181

گیرشدنواقعیعبادتخدادرجامعهودر ازامکاناتمادیوحکومتیبرایفرا

جنبههایفردی)مثلنماز(واجتماعیواقتصادی)مثلزکات(.

سال61هجریدرخانوادهایاشرافیدرمدینهبهدنیاآمد.هنوزچندسالی(191

کممصرشد،عمربن کهپدرشعبدالعزیزبنمروانحا ازعمرشنگذشتهبود

اول ازهمانسالهای اما بود، برخوردار زندگیمرفهی از اینکه با عبدالعزیز

عمرشبهدینوآموختنآنبسیارعالقمندبود.بههمیندلیلبااصرارفراواناز

گرفتنتعالیمدین،بهمدینهبفرستد. پدرشخواستکهویرابرایفرا

الف(درست،ب(درست،ج(نادرست(201

الف(واجب،ب(مستحب،ج(مستحب(211

4 آزمون شمارة

درست(11

نادرست؛نیازبهدوست)خدایانماز((21

نادرست؛اعتقادبهظهوروقیامامامزمان)عج((31

نیت(51احادیثمعصومین(41

گزینۀ»2«(71اهلباطل)کافر((61

گزینۀ»3«(91گزینۀ»2«(81

گزینۀ»2«(111گزینۀ»2«(101

کدامن،ب(شبیخونفرهنگییاجنگنرم(121 الف(انسانپا

گناهمیکنند،پیرویمیکنند.(131 کهآشکارا کمانحریص کهازحا کسانی

کهخودمانبهآنچهدیگرانرابهآنتوصیهیانهیمیکنیم،(141 درصورتی

کنیم. عمل

گسترشعدالتومهربانی(151

بامهربانیوبرخوردخوبازاوبخواهیمخطایشراتکرارنکند.(161

1-یادوذکرخداوانجامنیکیها،2-الگوقراردادنانسانهایمؤمن(171

الف(بیمازدستدادندوست،سببناآرامیواضطراباومیشود.(181

ب(زندگیمعناداریاخارجشدنازبیهودگی

الف(مستحب،ب(مستحب،ج(واجب(191

الحمدهلل:مهربانی،زیباییوتوانایی(201

سبحاناهلل:عیب،ظلم،محدودیتونیازمندی

الف(ابتدایی،ب(دفاعی(211

الف(باطل)یاحرام(،ب(صحیح،ج(صحیح(221

الف(اللیل-النهار،ب(خیر،ج(انفاقکنندگان،پاداشینزدخداوند(231

دارند)غمواندوهیندارند.(

کارهایوضو(241 1-نبودنمانعدراعضایوضو،2-ترتیبدر
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گوسفند،(271 گاو- گندم-جو-خرما-انگور)مویز(،دامها:شتر، غالت:

سّکهها:طالونقرهویاپول.

16 آزمون شمارة

گزینۀ»2«(21گزینۀ»4«(11

گزینۀ»2«(41گزینۀ»3«(31

روحیۀخودباوری-احساسعزتوبزرگی(51

-باطل(61
ً
شمشیری(71عمدا

نادرست(91ولّی(81

درست(111نادرست(101

کهدلها،تنهابایادخداآراممیگیرد.(121 گاهباشید آ

کارناپسنداست.(131 کارخیروپسندیدهوبازداشتنهماز توصیۀیکدیگربه

و(141 فیلمها پخش و تهیه ضداسالمی، و ضدایرانی فیلمهای تولید

تصاویرزشتومبتذل،ساختبازیهایرایانهایمخرب،تولیدوپخش

و بیحجابی ترویج برای همهجانبه تالش جوانان، بین در مخدر مواد

کماهمیتجلوهدادنحجاب،عادیسازیروابطنادرستبین بیعفتیو

ک کردنجوانان،تمسخرعقایدپا دخترانوپسران،ترویجبیعفتیوآلوده

مسلمانان،القایبیفرهنگبودنمسلمانانوایرانیها،ایجادتفرقهمیان

جلوهدادن کماهمیت مسئوالن، و مردم بین تفرقه ایجاد سنی، و شیعه

کشوروبزرگجلوهدادنقدرتوپیشرفتغربیهاو... پیشرفتهای

کارهای(151 1-مردمنسبتبهسرنوشتدیگرانبیتفاوتمیشوند.2-

این از بسیاری انجام زشتی و مییابد رواج جامعه در ناپسند و نادرست

کارمعروفو کهحتیبرخیزشتیها،بهعنوان کارهاازبینمیرود،تاآنجا

خوبشناختهمیشود.3-تعالیمودستوراتدیندرمیانمردمفراموش

گناهو آنقدر کمکم برمردممسلطمیشوندو انسانهایفاسد میشودو

آنجامعه از برکتخداوند و رحمت که میشود فراوان درجامعه فساد

برداشتهشدهوجامعهمستحقعذابالهیمیگردد.

منفعترساندنبهتماممردمیامردممستحقاست.(161

گندم،جو،(171 گوسفند-غالت: گاوو سکهها:طالونقره-دامها:شتر،

کشمش خرماو

کهبرایرضایخداوند،(181 کهتیررامیسازد.2-مسلمانی 1-مسلمانی

کهتیررا تیرهاراتهّیهمیکندوبهدسترزمندگانمیرساند.3-رزمندهای

درراهخداوند،بهسویدشمنپرتابمیکند.

برای(191 اما است، کوشش و تالش بهمعنای عربی زبان در کلمۀجهاد

کلمهدرفرهنگاسالمیمعنایدیگرینیزوجوددارد:مبارزه)جنگ( این

مسلحانهبادشمناناسالم.

اولاینکهدرسنینبلوغ،عواطفانسانیدرحالرشدوشکوفایی(201

کمک شکوفایی این به دوران این در دوستی پیوند برقراری و هستند

میکندوباعثپرورشعواطفنوعدوستیومحبتورزیمیشودودوم

اینکهوقتیعالقۀقلبیبیندودوستایجادمیشود،آندوازصفاتو

حاالتهمدیگرتأثیرمیپذیرند.

1-عمربنعبدالعزیزبادلسوزیتمامبهآبادسازیشهرهاوروستاهای(211

و کرد تعمیر و بازسازی را مسجدالنبی ابتدا پرداخت. حکومتش قلمرو

در که آنهادستورداد به فرستاد. مناطق بههمۀ را دستههایسازندگی

کنند.2-بهامرآبرسانیبهتماممناطق کارراهسازیباتمامتوانتالش

گماشت.3-اموالحکومتیومردمیراازدستدزدانو مسکونیهمت

کردودستوردادستمگرمشهوریبهنامحجاجبنیوسفثقفی خائناندور

کارهایحکومتیمنعشود. از

کارعملیوضو(221 کهبایدهمراهاولین کردنوضو 1-نیت؛یعنیقصد

گیرد.)یعنیهنگامشستنصورت(البتهدرفقهحنفی،نیت،شرط انجام

صحتوضونیست،2-شستنصورتازقسمترویشموازپیشانیتا

گوشها،3-شستن نرمۀ پایینچانه)درطول(وعرضبیندو قسمت

گرقسمتیازآنباشد(، هردودستتامرفقوآرنجها،4-مسحسر)حتیا

5-شستنپاهاتاقوزکوباقوزکهایپا،6-مراعاتترتیب.

یک(231 و برسد مشخصی محدودههای به مسلمان فرد دارایی هرگاه

کاملبرآنداراییبگذرد،پرداختزکات،واجبمیشود. سالقمری

کنندوآنرابر(241 کنند.2-نظموامنیترارعایت 1-ازحکومتاطاعت

کنند. کارهایخیرباحکومتدستتعاوندهندوهمکاری همنزنند.3-در

گلآلوداست.(251 1-آبدردسترسدارد،ولیغصبی،نجسیاخیلی

کند،ازتشنگی گرباآنوضوبگیردیاغسل کها کمیدراختیاردارد 2-آب

بهسختیخواهدافتاد.

امام(261 قیام با همراهی برای جهان مردم آمادگی شرایط، از یکی -1

راه در جان پای تا که است باوفایی یاران وجود دیگر، شرط است.2-

اهدافوآرمانهایامامبایستند.

کوچکخود(271 خداوندبهحضرتابراهیم)ع(دستوردادزنوفرزند

کهدرآنزمانسرزمینیبدونآبوآبادانیبودوامکانی رادرسرزمینمکه

برایزندگینداشت،سکونتدهد.حضرتابراهیم)ع(بااطمینانخاطر،

کرد. بهایندستورخداوندعمل
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خداوندبهحضرتموسی)ع(دستورداد،نزدفرعونبرودوازاوبخواهد

قومش و فرعون خشم از حضرت آن اینکه با کند. آزاد را بنیاسرائیل

میداد، خود برای را خطری هرگونه احتمال و بود گاه آ خود، به نسبت

کردوواردقصرفرعونشدوعالوهبردعوتاوبه بهاینمأموریتعمل

یکتاپرستی،خواستارآزادیبنیاسرائیلشد.

کهدرزندگی کهمیدیدتمامیمشکالتوسختیهایی حضرتایوب)ع(

کردناوست،دربرابر برایشپیشمیآید،بهخواستخداوندوبرایامتحان

کردودربرابرخواستخداوندتسلیمشد. تمامیآنهاصبر

بهرهبریوهدایتمردمجامعه،توسطفقیهجامعالشرایط،والیت(281

گفتهمیشود. فقیه

17 آزمون شمارة

گزینۀ»2«(21گزینۀ»3«(11

گزینۀ»2«(41گزینۀ»1«(31

عالمان)دانشمنداندینی،فقیهان((51

باطل(71باطل(61

نادرست(91عاقل(81

درست(111درست(101

درست(121

الف(ابتدایی،ب(دفاعی،ج(سرکشیادفاعی(131

اوآمرزندهودوستداربندگانشاست.(141

گناهاناست.(151 آنچهایمانرادردلپایدارمیکند،دوریاز

انتظارفرج(171پیامبران(161

گالب:آبمضاف(181 آبمطلق:آبچشمه،

میانهرویدردوستی:پرهیزازعالقۀافراطی

خیرخواهبودن:دوستانواقعی

دوست،بایداهلفکرواندیشهباشد؛یعنیعاقلواهلخردورزیباشد.(191

کردنآنهاازاسالم.(201 نابودیباورهایدینیمردمودور

از(211 نابودیخانوادهها،3- کردناخالقوعقایدمردم،2- 1-ویران

بینرفتناعتقاداتاسالمی.

کارخیروپسندیدهراامربهمعروفوبازداشتنهم(221 توصیۀیکدیگربه

کارناپسندرانهیازمنکرمیگوییم. از

شرورترینافرادجامعهبرمامسلطمیشوندودراینصورتبهترینهای(231

کنند،دیگرمستجابنخواهدشد. گردعا ماهما

ضرر(241 از جلوگیری برای ولی است، حرام اختیار روی از نماز شکستن

مالییابدنیمانعیندارد.

ازصرف(251 کسبمیکند،پس کار،درآمدی ازطریق که هرمسلمانی

هزینههایسالیانۀخودوخانواده؛بایدیکپنجمآنچهراباقیماندهاست،

کند. کماسالمییامرجعتقلیدپرداخت بهعنوانخمس،بهحا

18 آزمون شمارة

نادرست(21درست(11

نادرست(41درست(31

گزینۀ»2«(61گزینۀ»4«(51

گزینۀ»3«(81گزینۀ»1«(71

ابتدایی(101قرض(91

خمس(121عیبهایمرا(111

غمگیننباشید-برترید-ایمانداشتهباشید(131

1-آرامش،2-رهاییازسردرگمیوبیهدفی(141

باطلاست.(151

کافیاست.((161 شنا،تیراندازی،سوارکاری.)نوشتندومورد

)نوشتن(171 باشد. خیرخواه نباشد، گناه اهل باشد، اندیشه و فکر اهل

کافیاست.( یکمورد

بهدنبالدارد،(181 را او بهدستورات بهخدا،عمل ایمان که همانطور

عملبهدستوراتاونیزموجبتقویتایمانمیشود؛یعنیمیانایندو،

رابطۀدوسویهاستوهریک،دیگریراتقویتمیکند.

ایمانعمل)بیانپاسخبههریکازدوشکلذکرشده،کلنمرهرامیگیرد.(

خدا،(191 راه در پایداری و استقامت -2 خدا، امر برابر در تسلیم -1

کافیاست.( 3-مبارزهباعقایدباطلوخرافات.)دومورد

هوای(201 برخالف و میکنند مردمحفاظت دین از که پرهیزکار فقیهان

نفسخودرفتارمیکنندومطیعدستورخداوندهستند.

روی(211 -3 وضو، باطلشدن -2 نماز، شرایط از یکی رفتن بین از -1

برگرداندنازقبله،4-خندیدنباصدایبلند)قهقهه(،5-حرفزدنبین




